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1901 RV Castricum
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Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie
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DEZE WEEK 
IN DE KRANT

Keelpijn?

Dorpsstraat op tv
Castricum - In het pro-
gramma Buurten van RT-
VNH op 15 april zijn kun-
stenaars Sabrina Tacci 
en Berry Kuiper in Gale-
rie Streetscape te zien. De 
programmamakers gingen 
ook langs bij Lia Kooij-
man, die zich met de stich-
ting Hart voor Borstkanker 
al jaren inzet voor dit goe-
de doel, en bij Frank Boske 
van het Huiskamertheater. 

Op zaterdag 23 april om 
15.30 uur is er een specia-
le livemuziek-performance 

rond het werk van de Ita-
liaanse schilderes Sabrina 
Tacci door klankkunstenares 
Eva Boon in De Galerie op de 
Dorpsstraat 7. 

Schilderes Sabrina Tacci stu-
deerde in 1992 cum laude af 
aan de Kunstacademie van 
Carrara, Italië, en won de Na-
tional Art Academie Award. 
In 2004 verhuisde ze naar 
Nederland, en vestigde zich 
in Bergen. De Galerie is ge-
opend, van donderdag tot en 
met zondag 14.00 -17.30 uur.  
Foto: Saskia Steenbakkers.

Wethouders naar huis gestuurd
Castricum - De wethouders 
Pelzer en Van Schoonhoven 
zijn met een motie van wan-
trouwen naar huis gestuurd, 
terwijl ze wel goed functio-
neerden. Afgelopen weekend 
heeft burgemeester Mans 
nog geprobeerd de beoogde 
coalitiepartners, VVD, D66, 
CDA en GDB, samen te laten 
werken met PvdA, maar dat 
is mislukt. 
Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter PvdA: ,,Het verzoek van 
de burgemeester was of VVD 
en PvdA bereid waren na te 
denken over een college dat 
kan rekenen op een bre-
der draagvlak in de raad en 
waarbij de kennis en erva-
ring op het gebied van zorg 
in het college kon worden 
gehandhaafd. Van de PvdA 
werd gevraagd mee te rege-
ren zonder invloed. Dat kan 
natuurlijk niet.” De verga-
dering maandagavond be-

gon met een verklaring van 
burgemeester Mans waar-
in hij inging op zijn rol in de 
bestuurscrisis. Donderdag-
avond werd een brief open-
baar gemaakt van het ma-
nagementteam gericht aan 
de burgemeester. Uit de brief 
bleek dat het werk van de 
ambtenaren ernstig te lijden 
had onder de verstoorde ver-
houdingen binnen het toen-
malige college. De portefeuil-
lehouders namen afwijkende 
standpunten in ten opzich-
te van het college en van el-
kaar. De burgemeester heeft 
de brief niet eerder naar bui-
ten gebracht, omdat die per-
soonlijk aan hem gericht 
was. Mediator Van Kampen, 
burgemeester van Schagen, 
was toen al ingeschakeld om 
de eenheid in het college te 
hertellen. Er werd daarna ge-
sproken over een motie van 
wantrouwen tegen Mans, 

maar na een schorsing bleek 
dat de positie van de bur-
gemeester niet ter discussie 
stond. De dinsdag is ervoor 
is de voltallige oppositie op-
gestapt, nog voordat er spra-
ke was van een debat, toen 
formateur Rood aangaf als 
eerste de moties van wan-
trouwen tegen Pelzer en Van 
Schoonhoven in stemming te 
willen brengen, terwijl vol-
gens de oppositie was afge-
sproken dat er eerst gepraat 
zou worden. 
Het voorstel van Ron de Haan 
van DeVrijeLijst om een raad-
senquête te houden naar de 
overschrijdingen van 750000 
euro waardoor de bestuurs-
crisis is ontstaan werd maan-
dagavond weggestemd. Voor 
de weggestuurde wethou-
ders was er een applaus.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95

MERENQUE, AMANDELBESLAG, VERSE AARDBEI, WEIDE-SLAGROOM!

6/7 PERSONEN

KARDINAAL SCHNITT

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

Italiaanse, provencaalse 
en citroen /peterselie

worstjes  
100 gr. €1,49

3 bosjes raapstelen
500 gr. aardappelen

2 kalfsvinken

Samen €5,99
Huisgemaakte

Tapenade
100 gr. €1,99
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Uitgave van:
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

Stem op CSV Handbal 
voor dubbel goed doel
Castricum - Volgend voor-
jaar gaan twintig handballers 
de uitdaging aan om non-
stop 24 wedstrijden tegen 
24 verschillende tegenstan-
ders te spelen voor het goede 
doel. Het goede doel dat ge-
kozen is, is Stichting Welzijn 
Castricum. Om de opbrengst 
zo hoog mogelijk uit te la-
ten vallen heeft CSV Handbal 
echter hulp nodig. 
De verzekeringsmaatschap-
pij NH1816 zal het opge-
haalde bedrag namelijk ver-
dubbelen als CSV Hand-
bal vóór 21 april voldoende 
stemmen haalt. Iedereen kan 

helpen door te stemmen via 
http://200jaar.nh1816.nl.
Het ‘non-stop’ handbaleve-
nement wordt gehouden in 
Castricum. Alle spelers zul-
len laten zich sponsoren voor 
hun deelname aan de wed-
strijden. Een uitputtingsslag 
ten bate van het welzijn van 
mededorpsgenoten die deze 
hulp nodig hebben. Tevens 
zal bij een geslaagde op-
brengst NH1816 een bijdrage 
betalen om een invalidentoi-
let te creëren in het clubhuis 
van CSV Handbal op Wouter-
land. Eigenlijk dus een dub-
bel goed doel!

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 26-03-2016: 
Marley Sue Pereira Morais, 
dochter van Evandro J. Pe-
reira Morais en Sarah J. Hi-
ddleston.
 
Overleden
Akersloot - 3-04-2016: Geer-
truida E.M. van Rijckevorsel, 
gehuwd met Nicolaas O. Smit. 
Castricum - 14-03-2016: Aal-
tje Pen, weduwe van Jacob 
G. Bus. 28-03-2016: Arnold 
E. Adema, gehuwd met Ma-

ria M.H. Zegwaard. 30-03-
2016: Catharina C. Haring, 
weduwe van Wilhelmus H. 
Kooijman. 3-04-2016: Loui-
se J.J. van Ommen, weduwe 
van Victor S. Kijzers. Limmen 
- 1-04-2016: Cornelia C. van 
der Eem,  weduwe van Bar-
tholomeus Hes. 1-04-2016: 
Helena M. Brouwer, weduwe 
van Johannes C.A. Steijger. 
Elders woonachtig: 30-03-
2016: Cornelis G. Waalboer, 
gehuwd met Gelske A.J. van 
Rijkom.

Loodzware HandbikeBattle
Castricum - Christa Zon-
neveld gaat met haar team 
‘Helioheroes’ de pitti-
ge strijd aan tegen ande-
re teams van Nederlandse 
revalidatiecentra om op 16 
juni in Oostenrijk de Kau-
nertaler Gletsjer per hand-
bike te bedwingen.

Het team is volop in trai-
ning, want de HandbikeBat-
tle gaat zo¹n twintig kilome-
ter bergopwaarts. En met ne-
genhonderd hoogtemeters 
en een stijgingspercentages 
van veertien procent wordt 

dit een hele uitdaging, voor-
al omdat er louter armkracht 
gebruikt wordt om de hand-
bike voort te bewegen. Chris-
ta en haar team is volledig 
afhankelijk van donaties en 
sponsoring. Bij  Full of Life 
Castricum kan Christa kos-
teloos krachttrainingen kan 
volgen. Kruijswijk Tweewie-
lers schonk materiaal voor 
het team en loodgietersbe-
drijf Bleeker steunt financi-
eel. 
Volg Christa en haar team op 
weg naar de top via www.he-
lioheroes.nl. Foto: Rob Glas.   

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Wat gebeurt er met de ventilatie-
torens van de Velsertunnel?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Blikvanger van de 
tunnel zijn van oudsher de monumentale ventilatietorens, 
bekend als ‘de Hyacinten’. Aangezien Rijkswaterstaat een 
nieuw ventilatiesysteem aanlegt, krijgen we vaak de vraag: 
wat gebeurt er met de ventilatietorens?

De hyacintvorm van de ventilatietorens, ontworpen door 
architect Dirk Roosenburg, is een verwijzing naar de om-
liggende bollenstreek. Bij elkaar zijn ongeveer één miljoen 
stenen gebruikt: de schachten van klinkers, aan de buiten-
kant geglazuurde stenen in negen verschillende kleuren. 
Het kostte 110 werkdagen om de torens te bouwen.

Wat voor functie hadden de torens?
Op dit moment is de tunnel als een van de laatste in Ne-
derland nog uitgerust met dwarsventilatie: met grote venti-
latoren wordt rook in de tunnel via gaten in de tunnelwand 
afgezogen. De rook komt naar buiten bij de Hyacinten. Dat 
systeem zit er al in sinds de oplevering in 1957 en is dus 
bijna 60 jaar oud.

Nieuwe ventilatie, extra veiligheid
In plaats van dwarsventilatie krijgt de Velsertunnel langs-
ventilatie. Grote, krachtige ventilatoren boven de tunnel-
monden blazen rook snel de tunnel uit en zorgen ervoor 
dat er achter een eventuele brand een veilige zone ont-
staat. Mensen die in de file aansluiten, komen zo niet in de 
rook te staan en kunnen gebruikmaken van de vluchtweg. 
De rook verplaatst zich met de rijrichting mee naar buiten. 
Dat is de veiligste oplossing, aangezien automobilisten 
vóór de brand gewoon de tunnel kunnen uitrijden.

Doorrijhoogte
Om ruimte te maken voor de nieuwe ventilatorbuizen, wor-
den de betonnen lichtroosters aan het begin van de tunnel 
deels verwijderd en aangepast. Zo kunnen we de ventila-
toren ophangen zonder dat de doorrijhoogte vermindert. 
Sterker nog: Rijkswaterstaat grijpt de renovatie aan om de 
tunnel 12 centimeter hoger te maken.

Wat voor functie krijgen de torens?
De torens blijven ook na de renovatie in gebruik. Niet meer 
om de tunnelbuizen te ventileren, maar om de nieuwe vei-
lige ruimtes te voorzien van frisse lucht.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.
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JCI IJmond zet goed 
doel in zonnetje

Regio -  Afgelopen jaren 
heeft JCI IJmond, een club 
van jonge ondernemers tus-
sen de 25 en 40 jaar die zich 
inzet voor de regio IJmond, 
geld ingezameld voor diver-
se  goede doelen. Elk jaar 
werd een specifi ek regionaal 
doel uitgekozen waarvoor JCI 
IJmond zich volledig inzette 
door middel van evenemen-
ten als Bites & Beats en de 
Ronde van JCI. Dit jaar doet 
JCI IJmond het anders en in-
troduceert zij het JCI IJmond 
GoedeDoelenFonds. Elke 
vereniging, organisatie, vrij-
williger, mantelzorger of in-
stelling met een maatschap-
pelijk belang, een concreet 
doel en gevestigd in de re-
gio IJmond kan zich via www.
jci-ijmond.nl/goededoelen-
fonds/aanmelden. Er kan ge-

vraagd worden om onder-
steuning bij een specifi eke 
actie,  een paar extra handjes 
(vrijwilligers) of een budget 
om een actie of project com-
pleet te maken. JCI IJmond 
maakt hieruit een selectie. 
Het ingezamelde geld zal net 
als voorgaande jaren volle-
dig ten goede komen aan de 
geselecteerde goede doelen. 
Zowel vrijwilligers als men-
sen die steun zoeken kunnen 
zich aanmelden voor 15 mei 
2016 via het contactformulier 
op www.jci-ijmond.nl/goede-
doelenfonds/aanmelden.  

Mail voor informatie naar 
goededoelen@jci-ijmond.nl. 
Tijdens de Ronde van JCI op 
29 mei worden de eerste ge-
selecteerde goede doelen 
bekendgemaakt.

Weer in de prijzen bij 
Kringloop Marichanti 

Heemskerk - Klanten van 
Kringloop Marichanti konden 
in maart kans maken op een 
koffer. De prijs werd verloot 
onder alle klanten die iets 
vanaf 2,50 euro bij de kring-

loopwinkel kochten. Inmid-
dels is de prijswinnaar be-
kend: de heer Zoels is de ge-
lukkige. De kringloopwinkel 
is gevestigd aan Rijksstraat-
weg 63a in Heemskerk.

Grote brand in restaurant
Akersloot - In Chinees res-
taurant Flying Dragon aan de 
Meerweg heeft woensdag-
middag een grote brand ge-
woed. De brandweer werd 
om 17.00 uur opgeroepen. 
De alarmcentrale schaalde 
al snel op naar middelbrand 
zodat de tankautospuit van 
Heiloo en de hoogwerker van 
Alkmaar naar Akersloot kwa-
men. Bij de brand kwam veel 
rook vrij en het vuur dreigde 
over te slaan naar omliggen-
de panden en de naastgele-
gen woningen. Daarom werd 
de brand nog verder opge-
schaald waardoor ook brand-
weer Limmen werd opgeroe-

pen om bij de brand te assis-
teren . Rond half zeven werd 
het sein brand meester is ge-
geven. De rook die vrijkwam 
waaide richting de Westdijk. 
Een woordvoerder adviseer-
de de mensen die last had-
den van de rook om de ra-
men en deuren gesloten te 
houden. Omliggende wonin-
gen aan het Molenpad wer-
den ontruimd. Over de oor-
zaak van de brand is nog 
niets zeggen, dit moet blijken 
uit het onderzoek. Niemand 
raakte gewond bij de brand. 
Er zijn geen gevaarlijke stof-
fen vrijgekomen. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Castricum - 43,1% van de 
kiesgerechtigden in de ge-
meente kwam naar het stem-
bureau op 6 april. Zij lieten 
weten of zij voor of tegen zijn 
ten aanzien van goedkeuring 
van de associatieovereen-
komst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne. Neutraal 
zijn kon ook. 41% is voor, 
57% is tegen, 2% is neutraal.

Voor of tegen

Regio - Op zondag 24 april 
organiseert Stichting Vrien-
den van Sighet een voor-
jaarsmarkt op het terrein van 
de Prins Hendrikstichting aan 
de Voorstraat in Egmond aan 
Zee. Er zullen ongeveer hon-
derd kramen zijn met voor ie-
der wat wils van 11.00-17.00 
uur. Aan de kinderen is ook 
gedacht. Het museum van 
de Prins Hendrik Stichting 
kan ook bezocht worden. 
Er wordt opgetreden door 
de Skarrebekken en de Eg-
mondse Matrozen. De op-
brengst gaat naar verschil-
lende projecten in Roemenië.

Voorjaarmarkt

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur
The Jungle Book - 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur  
The Jungle Book - 2D
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 
Demolition

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

A Bigger Splash
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Trumbo

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
De Helleveeg

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

Knielen op een bed violen
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

Programma 14 april  t/m  20 april 2016

The Jungle Book in 3D
The Jungle Book is een 
gloednieuwe live-actionfi lm 
over Mowgli, een mensen-
jong dat opgroeit bij een wol-
venroedel. Mowgli voelt zich 
niet langer thuis in de jungle 
wanneer de angstaanjagen-
de Shere Khan, de tijger die 
zichtbaar getekend is door de 
mens, bezweert alles te elimi-
neren wat hij als een bedrei-

ging ziet. Als Mowgli de eni-
ge plek die hij kent moet ver-
laten, begint hij aan een fas-
cinerende reis op zoek naar 
zichzelf. In gezelschap van 
zijn strenge mentor, panter 
Bagheera, en de zorgeloze 
beer Baloo komt hij onder-
weg junglebewoners tegen 
die nu niet bepaald het beste 
met hem voorhebben. 

Davis Mitchell is een suc-
cesvol zakenman die op een 
nacht op de spoedafdeling 
van het ziekenhuis belandt 
nadat hij net een autocrash 
heeft overleefd. Daar krijgt 
hij het aan de stok met een 
haperende snoepautomaat 

Demolition en Davis besluit een uitvoe-
rige, en erg persoonlijke, 
klachtenbrief naar de fabri-
kant te sturen. Zijn brief komt 
terecht bij de knappe Karen 
Moreno die op de klanten-
service werkt. Gefascineerd 
door zijn verhaal begint Ka-
ren te antwoorden op zijn 
brieven: het begin van een 
uitzonderlijke band. 



Wij willen u allen bmtelijk danken voor uw medeleven 
ua hel overlijden van miju lieve man. ouze vader, opa eu
overgrootvader 

Sake Rotlenlmis 
Uw aanwczighcicl, clc vele kaaiten c11 bloemen, zijn ons
tot steun geweest tijdens het afächci,d{ 
Lie-S Rodeubuis-J ausseu 
kinderen en kleinkinderen Limmen, april 2016

Maar vroeg of laat versch/jnt het land 

dat elk verstand te boven gaat 

waar ik, in vreugde weer on/moel 

wie ik voorgoed was kivijtgeraakt 

Klasina Maria 

Roekens - van Gelderen 

Cienie 

Weduwe van Joop Roekens
* Assendelft, 

8 februari 1921

Correspondentieadres:
Sicny Rockcns, 

l Uitgeest, 
11 april 2016

Sieny en Ed
Ramu
AsiL 

Rosema1ie eu Nico
Jort en Jolanda

Sven, Kris
Sanne en Patrîek

Mi/011, Mees

Jesper en Sharon

Haydnplein J 30, J 962 KE Heemskerk

U heeft de gelegenheid om de falllilie Le
condoleren op donderdag 14 april van 19.30 tot
20.30 uur iu hel restaunwl vau Verzorgingshuis
Geeslerheem, Dokler Brugmansllaal 15 Le
Uitgeest.

De gezongen H. Mis vau Requiem zal worden
gehouden op zaterdag 16 april om 11.00 uur Îll
de kerk van O.L.Vrouwe Gcboo11e, Langebumi
3 7 te Uitgeest. 
Aansluitend zal de begrafenis plaalsviuden op
de R.K. begraafplaats aldaar.

Na de begralènis komeu wij samen Îll
Uitvaartceuu·uru Barbara, Niesvenstraal 12 Le
Uilgeesl.

V itva.a.rtverzorging 

Yvonne van Ophuizen 

12 april 2016 Il

Memotï� Zichtbaar wanneer nodig 
Onz:içhtbu.u.r wánneer mogelijk 

Mei een kle,n en he<:111 team 

WIJ leveren maalwerk In huiselijke 
sfeer. Bij u lhu1s of iedere andere 

omgeving cfle u past. 

Vooriedemon, 

al dan niet ver:zekerd. 

Monuta � De Haas 

Monuta De Haas 
Uitvaartverzorging in
Kennemerland e.o. 

24 uur per dag bereikbaar
op 0251 - 700 216. 

Ook als u niet of elders
verzekerd bent. 

Alice Loeters 
persoonliJkt 11it\'Uart�org 

• Een hecht team van vrouwen
• Met jarenlange ervaring en warme betrokkenheid 

• Binnen elk budget
www.aliceloeters.11l / 0255-51 H52 (d,gcn n.t<h, here,kh.m) 

V 

Uitvaartverzorging 

Groot 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

• U kunt ons dag en nacht bereiken. 
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

Telefoon: 072-5053009 

Een persoo11/1jke 11irvaar1 mer sr1jl en respecr 

• 

U kunt mij dag en nacht bereiken 't \l 
072-5055740 / 06-23582577 �.
info(C!luitvaarlverzorpjugyvmme nl �� � 

Voor Uitgeest, Akersloot,
Castricum en omgeving

Afscheids-huiskamer: 
Castricummerweg 4 in Uitgeest 

www.uilvaarlver.r.orgingyvonne.nl u , T v • • • T 

24 uur per dag: 06-20822260 

www.lumenuitvaart.nl BETROUWBAAR EN BElROKKEN 

Deze advertentie is verwijderd.
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Uitgeest - Omdat Bart Groen 
geen idee had wat hij na de 
Havo wilde doen en hoor-
de van een tennisvriend dat 
hij richting Amerika vertrok, 
werd deze optie een interes-
sante en mooie uitdaging. 
Hij bekeek de brochure van 
EF (Education First) waar-
na de voorbereidingen goed 
op gang kwamen. Er volg-
de een gesprek om zijn En-
gels te toetsen en om te zien 
of hij het een jaar zonder fa-
milie en vrienden zou kun-
nen uithouden. Het visum 
werd aangevraagd bij de am-
bassade en al vrij snel volg-
de het telefoontje over de 
bestemming. Bart: “Ik woon 
in Temperance, Michigan 
wat een half uurtje van De-
troit ligt. Mijn gastgezin be-
staat uit mijn gastouders Jeff 
en Carey, broer Luke (18) en 
zus Ally (22). Ik had geen be-
ter gezin kunnen treffen, het 
klikte vanaf het eerste mo-
ment en ik heb zoveel leu-
ke dingen met hen meege-
maakt, dit voelt werkelijk als 
mijn tweede familie.” 
Met nog negen andere bui-
tenlandse studenten, uit 
Spanje, Duitsland en Zwit-
serland, bezoekt Bart Bed-
ford High School met onge-
veer 1600 leerlingen waar 
sport een belangrijk onder-
deel vormt. Bart: “Heel gaaf is 
dat sport via school gaat en 
je speelt tegen andere scho-
len. Daarom liggen alle ten-
nisbanen en voetbalvelden 
naast school. Je gaat niet ge-
lijk naar huis omdat alle trai-
ningen direct na schooltijd 
beginnen. Iedereen is be-

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

Naam: Bart Groen
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Bedford High School, 
Temperance
Duur: 1 jaar

trokken en de sfeer is gewel-
dig, het is hier helemaal niet 
erg om naar school te gaan. 
Het maken van vrienden ging 
sneller dan verwacht. Ik leer-
de veel studenten kennen bij 
mijn eerste football wedstrijd, 
de hele tribune stond vol met 
studenten en iedereen wilde 
weten wie ik was. Met ten-
nis was ik heel zenuwachtig 
of ik het eerste team zou ha-
len maar ik eindigde mijn sei-
zoen met 15 gewonnen en 3 
verloren wedstrijden. Ik won 
het districtstoernooi dus ik 
mocht spelen voor de staat. 
Ik verloor de kwart finales, 
wat niemand in Bedford ooit 
behaalde dus er waren uitrei-
kingen en stukjes in de krant 
over mij.  Ik werd uitgeroepen 
tot speler van het jaar en er 
hangt zelfs een foto van mij 
in de Bedford Hall of Fame. Ik 
word gezien als held en bij-
na iedereen kent mij nu. Het 
geeft een goed gevoel zoiets 
te bereiken voor de school.” 
Minder sportief vindt Bart dat 

alles met de auto gaat, zelfs 
al moet men twee minuten 
lopen. De porties in restau-
rants zijn groter en goedko-
per en drankjes mag je onge-
limiteerd gratis bijvullen. Bart 
lacht: “Dit is waarschijnlijk 
waarom ik al bijna 10 kilo ben 
aangekomen, oeps!” Iede-
re week probeert Bart te fa-
cetimen met thuis om op de 
hoogte te blijven en zijn Ne-
derlands bij te houden want 
hij merkt dat hij vaak Engelse 
woorden gebruikt in zijn Ne-
derlandse gesprekken. Be-
halve zijn familie mist hij zijn 
fiets, vers brood en….frituur. 
Bart: “Gelukkig krijg ik vaak 
genoeg pakketjes van mijn 
ouders met kaas en stroop-
wafels. Jammer genoeg ben 
ik niet de enige hier die dit 
lekker vindt.”
Op 14 juni komt Bart terug, 
waarschijnlijk gaat hij eerst 
een jaartje werken zodat hij  
genoeg tijd heeft om een stu-
dierichting te kiezen. (Moni-
que Teeling)

Bart temidden van zijn gastgezin

Inschrijven voor Antilliaanse Fancy Fair
Regio - Op zaterdag 4 ju-
ni vindt in het kerkcentrum 
‘De Blije Mare’ in Alkmaar 
een BAN TOPA plaats. Dat is 
een gezellige Fancy Fair voor 
een goed doel op Antilliaan-
se manier. 

Belangstellenden die daar 
een tafel willen huren voor 
verkoop van hun producten 
kunnen zich nu al aanmelden 

en informatie krijgen via mail: 
info@stichtingmissiq.nl. Het 
aantal tafels is beperkt. 
De opbrengst van de ver-
huur van de tafels en de ver-
koop van typisch Antilliaanse 
snacks is bestemd voor het 
goede doel. Ook vinden een 
collecte en een loterij plaats. 
Het goede doel is de Uit-
geestse Stichting Miss IQ die 
zich inzet om basisscholen in 

achterstandswijken op Cura-
çao te ondersteunen. 
Kijk op de website: www.
stichtingmissiq.nl bij Projec-
ten.

De BAN TOPA vindt plaats 
van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
die dag vinden ook diverse 
optredens plaats door Antilli-
aanse artiesten, die belange-
loos meewerken. 

Seks, hoe doen 
vogels het?
Regio - Vogels bouwen nes-
ten, leggen eieren en verzor-
gen hun jongen tot ze zelf-
standig zijn. Maar hoe ver-
overen ze een partner? Heb-
ben vogels een penis? Hoe 
doen ze het en hoe vaak? 
Hoewel de verschillende vo-
gelsoorten veel met elkaar 
gemeen hebben vertonen ze 
in  hun voortplanting interes-
sante verschillen.
Een gids vertelt u erover op 
zondag 17 april  tijdens een 
vaarexcursie vanaf 13.30 uur. 
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnum-
mer. Kosten met consumptie 
na afloop 12 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming 
Nederland, Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscen-
trum De Poelboerderij 10 eu-
ro. Meer informatie: www.
poelboerderij.nl  Afvaart be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer. 
Op de foto parende grutto’s 
(foto: Larry Kef)

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Uitgeest - Vorige week 
maandag werd een snel-
heidscontrole gehouden op 
de Provincialeweg. 57 van 
de 1725 passanten overtra-
den de maximaal toegesta-
ne snelheid en kunnen een 
bekeuring tegemoet zien. De 
hoogstgemeten snelheid be-
droeg 111 kilometer per uur.

Snelheids-
controle 

Uitgeest - Wilt u ook in de 
zomermaanden creatief be-
zig zijn? Dat kan tijdens het 
Open Atelier van de stich-
ting Uitgeester Senioren in 
De Zwaan. Er is geen bege-
leiding aanwezig, u kunt zelf-
standig en samen met ande-
re creatievelingen handwer-
ken, tekenen en schilderen, 
kaarten maken, quilten en-
zovoort. Het open atelier gaat 
van start op donderdag 28 
april van 09.30 tot 11.30 uur.

Open atelier

Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto ver-
loor donderdagochtend om 
kwart over acht door on-
bekende oorzaak de macht 
over het stuur in de bocht 
tter hoogte van de Melksui-
ker. Hij raakte van de weg 
en reed via een aantal berm-
paaltjes tegen een lichtmast. 
De onderzijde van het voer-
tuig raakte dusdanig bescha-
digd, dat deze moest worden 
weggesleept.

Auto raakt 
van de weg

Uitgeest - Houdt u van spel-
letjes? Bij de S.U.S. in de 
Zwaan kunt u in de zomer-
maanden wekelijks terecht 
voor spellen zoals rummikub, 
scrabble, klaverjassen en 

keezen. Natuurlijk bent u ook 
van harte welkom voor een 
praatje, de krant lezen en een 
kopje koffie of thee. De spel-
inloop is iedere donderdag-
morgen tot en met augus-
tus van  09.30 tot 11.30 uur 
en gaat van start op donder-
dag 28 april.

Spel-inloop
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Gezellig in Akersloot
Akersloot - In café De 
Vriendschap is op vrijdag 15 
april een bingoavond met 
Kees WC. Aanmelden via tel.: 
06-19947333. Een dag later 
kan iedereen keezen of kla-
verjassen. De aanvangstijd 
voor het keezen is 19.30 uur.
Inschrijvingen via www.keez-
bord.nl of tel.: 0251-312866. 
Het klaverjassen begint om 

20.00 uur. Opgeven voor de 
klaverjasdrive is mogelijk 
via 0251-312866 of via in-
fo@vriendschapakersloot.nl. 
Zondag 17 april kan er van-
af 13.30 uur vrij gedanst wor-
den bij de Rock & Roll Dans-
school Akersloot onder lei-
ding van Sonny en Inez. Bo-
vendien is er een kleine bro-
cantemarkt.

Dichter bij 
muziek

Akersloot - Het Oecume-
nisch Beraad Akersloot orga-
niseert een bijzondere avond 
voor alle liefhebbers van po-
ezie en muziek op vrijdag 15 
april om 20.00 uur in de St. 
Jacobus major in Akersloot. 
Hans Bouma, theoloog en 
dichter, vertelt het verhaal 
van ‘De vrouw in de tuin’ en 
laat het publiek zijn poëzie 
horen. Hans Kelder, organist 
in de protestantse kerk, zorgt 
voor muzikale omlijsting op 
de piano. De toegang is vrij, 
een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld.

Verander de wereld
Castricum - Paula Smit stelt 
iedere tweede donderdag van 
de maand  van 20.00-21.00 
uur haar huiskamer open 
om mensen de gelegen-
heid te geven mee te doen 
aan ‘Stads(dorps)verlichting’. 
Dit vindt in ruim achthon-
derd huiskamers plaats. Pau-
la vertelt: ,,Tijdens een medi-
tatie stellen de aanwezigen 
hun hart open en laten lief-
de stromen naar alle men-

sen, dus ook de geweldple-
gers, dictators et cetera. Dit is 
de manier om verandering te 
bewerkstelligen. Ook kan het 
helpen de criminaliteit in ons 
dorp, of stad te verminderen.” 
Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Na afl oop is er ge-
legenheid wat te drinken en 
ervaringen met elkaar te de-
len. Aanmelden kan via www.
stadsverlichting.nu en klik op 
Castricum.

Eerste namen Bakkum Vertelt
Bakkum - Van 3 tot en met 
6 augustus vindt de vijfde 
editie van het festival Bak-
kum Vertelt plaats. Deze ju-
bileumeditie zit weer boorde-
vol theater en muziek. Aafke 
Romeijn komt. ‘Je doet je best 
maar!’, zo heet het nieuwe al-
bum van Aafke Romeijn. Met 
driekoppige band, een paar 
dozijn synths en kostuums 
van Bas Kosters komt Aafke 
Romeijn naar Bakkum. In re-
trosound brengt ze nummers 
die gaan over foute politici 
en autoverkopers, over stie-
kem een jongetje willen zijn 
en over het invullen van ein-
deloze formulieren. Afgelo-
pen jaar was Theater Twee-
kant een succes op Bakkum 

Vertelt. Dit jaar komen ze te-
rug met een gloednieuwe 
voorstelling Waar is Kat? voor 
kinderen van drie jaar en ou-
der. Het festival vindt plaats 
in Openluchttheater De Pan 
op Camping Bakkum.

Bakkum moet afscheid 
nemen van ‘t Mirakel

Bakkum - Op 1 april is ’t Mi-
rakel van Bakkum in andere 
handen overgegaan. Na vier  
maanden verbouwing heb-
ben Renato en Tiny Holshuij-
sen  op 2 mei 2008 de deu-
ren geopend van hun sfeer-
vol ingerichte restaurant op 
de Heereweg. Acht jaar lang 
hebben Renato en Tiny met 
veel plezier en passie hun 
restaurant uitgebaat. Ze or-
ganiseerden thema-avonden, 
zoals Spaanse avond, Coun-
try en Western, Amsterdam-
se avond, Pinksterfeesten op 
het terrein achter hun restau-
rant Blues in Bakkum et ce-
tera. Er werd een jarenlange 
verbeten strijd gevoerd om 
de zo vurig gewenste terras-
vergunning. Deze strijd heb-
ben ze uitgevochten tot aan 
de Hoge Raad en uiteinde-
lijk ook gewonnen. Sinds 
twee jaar zwaaien zij ook de 
scepter over Grandcafé Mez-
za Luna, het fraaie restaurant 
schuin tegenover het stati-
on. Het exploiteren van twee 

grote restaurants is absoluut 
geen sinecure en dat heb-
ben zij dan ook aan den lij-
ve ondervonden. Twee jaar 
lang heeft dit echtpaar ze-
ven dagen in de week ge-
werkt en dat heeft een gro-
te aanslag gepleegd op hun 
gezondheid. Zij hebben dan 
ook besloten om zich te rich-
ten op slechts één restaurant 
en hun keuze is gevallen op 
Mezza Luna. Alle goede en 
bekende zaken worden over-
gedragen aan Mezza Luna, 
zoals uiteraard de Blues in 
Bakkum, dat vanaf nu Blues 
in Castricum heet. De be-
roemde spareribs zijn nu ook 
te verkrijgen bij Mezza Lu-
na. Renato en Tiny zitten nog 
steeds vol ideëen en plannen. 
Catering bijvoorbeeld. 
Zij willen gasten van ’t Mi-
rakel van Bakkum bedanken 
voor hun jarenlange vertrou-
wen en ontvangen hun gas-
ten dan ook weer heel graag 
in hun restaurant Mezza Lu-
na.

Castricum - Al enkele ja-
ren spelen een aantal meis-
jes mee in de competitie bij 
de jongens onder veertien 
jaar bij basketbalvereniging 
The Sea Devils. Nu wordt het 
tijd om een meisjesteam op 
te richten. 

Daarvoor kunnen nog meis-
jes worden geplaatst van 
twaalf tot en met vijftien jaar. 
Ga op een maandag of don-
derdag naar sportcentrum 
De Bloemen en doe mee. Op 
maandag is de training van 
17.45 tot 19.00 uur en op don-
derdag van 18.00 tot 19.15 
uur in zaal drie of vier. Voor 
extra informatie mailen naar 
secretaris@seadevils.nl

Sea Devils 
zoekt meisjes

Bakkum moet afscheid 

Vrijdag Velsertunnel dicht
Regio - Vrijdagavond gaat de 
Velsertunnel negen maanden 
dicht vanwege een groot-
schalige renovatie. Rijkswa-
terstaat vergroot de doorrij-
hoogte met twaalf centime-
ter, bouwt nieuwe vluchtwe-
gen en vervangt alle techni-
sche installaties. 

De doorstroming en de vei-
ligheid van de zestig jaar ou-
de tunnel worden hierdoor 
sterk verbeterd. Ondanks de 
zorgvuldige voorbereiding 
is de overlast voor wegge-
bruikers onvermijdelijk, zegt 
Rijkswaterstaat. Zeker de 
eerste weken wordt het voor 
iedereen even puzzelen om 
van A naar B te komen. De 
route via de A9 en Wijker-
tunnel is de meest gebruik-
te omleiding voor gemotori-
seerd verkeer. Om de hinder 

te beperken zijn er tientallen 
maatregelen genomen, zoals 
de aanleg van tijdelijke ver-
bindingsstroken en een extra 
rijstrook in de Wijkertunnel. 
De buslijnen 73 en 74 mijden 
het Noordzeekanaal en zet-
ten passagiers af bij de pont 
(74) of de stations in Bever-
wijk en Santpoort-Noord 
(73). Tussen Haarlem en Be-
verwijk worden langere trei-
nen ingezet. Forenzen kun-
nen ook gebruik maken van 
de IJmond Shuttle, een spe-
ciale bus die in de spits rijdt 
om werknemers vanaf de 
stations in Beverwijk en Drie-
huis naar omliggende bedrij-
venterreinen te brengen. Op 
werkdagen vaart er tussen 
6.30 en 9.30 uur en tussen 
14.00 en 18.00 uur een ex-
tra pont tussen Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid. Rijkswater-

staat benadrukt dat sluizen in 
IJmuiden niet gezien moeten 
worden als omleidingsroute. 

Om weggebruikers snel op 
de hoogte te brengen van 
incidenten start Rijkswater-
staat met het versturen van 
sms-alerts (‘A9 aan’ naar 
3669). Er wordt alleen een 
alert verzonden bij grote inci-
denten waarbij de verwach-
te vertraging langer is dan 
een uur. IJmond Bereikbaar 
biedt een actuele routekaart 
aan via www.ijmondbereik-
baar.nl/reisinformatie. Meer 
informatie over de renova-
tie van de Velsertunnel en de 
bijbehorende verkeersmaat-
regelen is te vinden op www.
rijkswaterstaat.nl/velsertun-
nel. Hierop staan ook virtu-
ele omleidingsroutes om al-
vast te ‘oefenen’. 
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Vijftigjarige Juliana van Stolbergschool
Castricum - Afgelopen vrij-
dag is de offi ciële opening 
van het jubileum gestart bij 
basisschool Juliana van Stol-
berg. Een versierd school-
plein met een erehaag met 

rode en witte ballonnen zorg-
de voor een feestelijke ont-
vangst. 
Directeur Carla Riethorst 
opende het feest en blikte 
terug op de historie van de 

school. Daarna zongen alle 
250 kinderen uit volle borst 
het speciaal door André Voe-
bel geschreven schoollied 
‘De JvS is voor jou en mij’. 
Aansluitend werd het sein 

gegeven voor een vossen-
jacht door het hele dorp.

Er komt nog een Ronald Mc-
Donald dans- en spelshow, 
circus workshop met optre-

dens van alle kinderen en als 
hoogtepunt de reünie 50 jaar 
Juliana van Stolberg op vrij-
dag 24 juni. Meer informa-
tie over de reünie is te vinden 
op: www.jvscas.nl. 

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum is ongeslagen kampioen 
geworden in de 3e klasse 
van de NHSB. Het team van 
coach Bob Bakker had aan 
een 3-3 gelijkspel in de laat-
ste ronde, een thuiswedstrijd 
in Het Ruiterhuys tegen Op-
positie uit Heiloo, voldoen-
de voor het kampioenschap. 
Het team begon de avond 
voortvarend. Topscorer Pe-
ter Siekerman wist opnieuw 
aan bord 2 spoedig te win-
nen. Jacob Bleijendaal, bord 
6, verkeek zich echter op een 
combinatie en verloor een 
stuk en de partij (1-1). Rob 
Gallenkamp (bord 5), kreeg 
in een lastige stelling een re-
mise aanbod, dat hij niet kon 

weigeren (1.5-1.5). De overi-
ge drie partijen, Arno Schlos-
ser (bord 1), Han Kempe-
rink (bord 3) en Gren Note-
boom (bord 4) gingen gelijk 
op. Coach Bob Bakker nam 
het zekere voor het onzeke-
re en bood drie remises aan. 
Na enig overleg nam Oppo-
sitie het bod aan, waardoor 
de eindstand 3-3 werd. Bak-
kum kampioen en promo-
veert naar de 2e klasse. De 
champagne werd ontkurkt. 
Foto v.l.n.r.: Fons Vermeulen, 
Han Kemperink, Gren Note-
boom, Rob Gallenkamp, Arno 
Schlosser, Jacob Bleijendaal, 
Peter Siekerman, Bob Bakker 
(coach), Jos Zonneveld. Hans 
Mantjes ontbreekt.

Zeges bij tafeltennissers
Castricum - Het was afge-
lopen vrijdag een sportieve 
succesavond voor de tafel-
tennissers van de Castricum-
se tafeltennisvereniging. 

De drie thuisspelende teams 
boekten winst. Team 1 was 
met 8-2 SDO uit Hillegom 
de baas. Kees Houbaer (fo-
to) had de pech dat hij tij-
dens een van zijn partijen op 
matchpoint stond, maar dit 
niet kon verzilveren omdat de 
tegenstander een paar kant-
ballen produceerde die on-
houdbaar waren. Vervolgens 

Uitleg graag   
Bij het aantreden in 2014 van 
de nieuwe wethouders werd 
hen door D66 en de VVD ge-
vraagd  af te zien van een he-
le formatieplaats. Dit als ge-
baar naar de inwoners. Voor 
de VVD telde ook zwaar dat 
de gemeentelijke uitgaven be-
perkt moesten blijven. Er ston-
den forse bezuinigingen voor 
de deur en de wethouders 
hebben dit voorstel dan ook 

geaccepteerd. Kan iemand 
mij uitleggen waarom  de be-
oogde nieuwe  wethouders 
nu wél voor een hele forma-
tieplaats worden aangesteld? 
Staat Castricum er ineens fi -
nancieel zo goed voor en is dit 
ook een gebaar naar de be-
volking?  Net als de zes wet-
houders met wachtgeld die 
we gaan betalen?  
Marie Kiebert

waren de volgende en laatste 
punten ook voor Ruud Rijke-
lijkhuizen van SDO en deze 
won de partij. Team 2 zet zijn 
jacht naar de kampioenstitel 
voort en deed goede zaken 
met de winst van 9-1 tegen 
VDO uit Uithoorn. 
De volgende wedstrijd heeft 
dit team slechts drie van de 
mogelijk tien te behalen pun-
ten nodig om zich kampi-
oen te mogen noemen. Team 
3 had eenzelfde uitslag, 9-1 
tegen Tempo Team uit Am-
sterdam. Het trio bestaan-
de uit Wendy van Zilt-Wokke, 

Bart Klomp en Philip Hoge-
ma nestelt zich op de twee-
de plaats en heeft in theorie 
ook nog kans op het kampi-
oenschap. 

De laatste thuiswedstrijden 
worden vrijdag 22 april op de 
Gobatstraat 12a gespeeld.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Het FC Castri-
cum Zoomers minitoernooi is 
op zondag 17 april op sport-
park Noord End. Het blijft al-
tijd een waar spektakel om 
die kleine mannetjes en da-
metjes te zien rennen over 
het veld. Er worden partij-
tjes gespeeld van vier tegen 
vier spelers op een achtste 
veld. Ook dit jaar zal het toer-
nooi beginnen met een defi lé, 
waarbij de spelertjes per club 
het veld op komen lopen on-
der applaus van het publiek. 
Het defi lé is om 9.30 uur. De 
prijsuitreiking zal omstreeks 
kwart over twaalf plaatsvin-
den. Het FC Castricum WEA 
Jeugdtoernooi in het week-
end van 21 (F, E en MD) en 
22 mei (D, C en MC).

Minitoernooi
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Keelpijn
hoe kom je er vanaf?

BURN-out

Puberteit, 
zwangerschap, 

overgang...

Kosten kankermedicijnen 
veel te hoog
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Klik hier om de
Lijf & Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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Uitgeest - Vroeger speel-
den wij (we hadden geen 
schermpjes met ‘Mindcraft’  
of ‘Clash of Clans’) als kind 
‘hoogste blad’. Het spel kaar-
ten werd geschud (dat wil 
zeggen op een grote tafel ge-
gooid, en door elkaar gehus-
seld) en vervolgens in twee 
stapeltjes gedeeld. Daar-
na, eerst even ruzie maken 
wie er mocht beginnen (dat 
maakte verder niet uit, maar 
toch!), legden we steeds een 
kaart om, en wie de hoogste 
had, ‘won de slag’. 
En als beide spelers een ge-
lijke kaart omdraaiden dan 
bleven die kaarten open lig-
gen en legden we de volgen-
de kaart open. Spannend, 
plotseling kon je viér kaar-
ten winnen, en soms zelfs zes 
of acht! Bij zo’n spelletje durf 
ik wel tegen Berry Westra te 
kaarten. 
Maar bij Bridge is dat een an-
dere kwestie. Als wij woens-
dagavond de kantine van de 
FC betreden en ons loop-
briefje halen, kijken wij eerst 
tegen wie wij moeten spe-
len. Is dat tegen de lokale, 
Uitgeesterse, ‘Berry’,  dan zit 
de schrik er al goed in, nog 
vóór er één kaart is geschud 
of omgedraaid. 
Moeten wij echter spelen te-
gen de pas gepromoveer-
de B-lijners, dan halen we 
vooraf opgelucht adem. Dat 
wordt een makkie! En zo zet 
je jezelf al klem voordat het 
spelen begint. 
En toch komen beide nooit 
uit! Wonderlijk dat, waar 
kaarten gewoon kaarten zijn, 
het voor ons spelen uitmaakt 
wie die kaarten in de hand 
heeft. 

Wie geen last lijken te heb-
ben van dit fenomeen zijn 
Lea van Dommelen-Nel We-

ber. Fris van de lever kaar-
ten zij zich naar een fraaie 
derde plaats in de A-lijn. De 
hoogste score van de avond 
is voor Ans Andringa-Ria de 
Wildt, met een dikke 63% . 
Komende woensdag spelen 
wij de laatste competitiewed-
strijd van dit seizoen, eens 
even zien welk paar het min-
ste last heeft van genoemde 
projecties en gewoon ‘schijt 
heeft aan dronken naatje’.
Overigens, in september 
wordt weer de ‘Kroegen-
bridgedrive Uitgeest’ ge-
speeld. BCU-ers én thuis-
bridgers, kijk op http://kroe
genbridgeuitgeest.123websit
e.nl/ voor meer informatie en 
inschrijving.

A-lijn: 1 Ria Vessies-Aad 
Visbeen 58,68% 2 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 57,99% 
3 Lea van Dommelen-Nel 
Weber 56,60%;

B-lijn: 1 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 58,68% 
2 Evelien Huising-Ria Weel 
54,86% 3/4 Joop de Beer-Jac 
Sintenie 53,82% 3/4 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 53,82%;

C-lijn: 1 Ans Andringa-Ria 
de Wildt 63,19% 2 Ria Bee-
rens-Riet Meijer 54,86% 3/4 
Annie Bleeker-Ina Woerden 
50,00% 3/4 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 50,00%;

D-lijn: 1 Riny van Wijk-Ton 
van Wijk 57,81% 2 Tineke 
de Groot-Constance Dirks 
54,69% 3 Alyne Dumas-Han 
Dumas 53,65%;

E-lijn: 1 Anneke Pel-Karel 
Romkes 62,50% 2 Wil van der 
Pol-Ank van der Eng 58,33% 
3 André Hermans-Bert van 
der Pol 53,47%;
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Film Virgin Mountain 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Op vrijdag 22 april 
is de fi lm Vrigin Mountain te 
zien in fi lmhuis de Zwaan 
Cultureel.  
De drieënveertigjarige IJs-
landse Fúsi (Gunnar Jónsson) 
woont nog bij zijn moeder. Hij 
is een beer van een kerel en 
een echte goedzak. Hij heeft 
zijn eigen veilige wereldje ge-
creëerd met vaste routines.  
Doordeweeks werkt hij als 
bagagemedewerker op het 
vliegveld. In zijn vrije tijd is hij 
een gepassioneerd model-
bouwer en speelt hij met een 
vriend de slag van El Alamein 
na op een grote maquette. 
De enige uitspatting die Fú-
si zich veroorloofd is zijn vrij-
dagse tripje naar de plaatse-
lijke Thai waar hij, in alle een-
zaamheid, zijn lievelingsge-
recht nuttigt.  Zijn over be-
schermende moeder lijkt het 
allemaal prima te vinden.  
Op een dag probeert de 
nieuwe vriend van zijn moe-
der Fúsi van haar los te we-
ken door Fúsi een linedance-
cursus aan te bieden. Aarze-

lend en onzeker besluit Fúsi 
toch te gaan kijken. Tijdens 
de cursus komt hij in con-
tact met Sjöfn, een extraverte 
vrouw. Een onwaarschijnlijk 
koppel op het eerste gezicht, 
maar wanneer zij in een die-
pe depressie belandt, blijkt 
dat ze elkaar precies kunnen 
aanvullen.
Virgin Mountain werd gere-
gisseerd door Dagur Kári die 
met deze tragikomedie de 
perfecte balans weet te vin-
den tussen humor en tra-
giek. Misschien is de fi lm een 
beetje voorspelbaar in het 
genre maar dat wordt ruim-
schoots goedgemaakt door 
het geweldige acteerwerk 
van de cast.

Toegang:  5 euro incl. een 
kopje koffi e voorafgaand aan 
de fi lm (“Vrienden”  4 euro). 
Kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij: Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest. De zaal is open vanaf 
19.45 uur en de fi lm begint 
om 20.15 uur.

Nog enkele plaatsen 
vrij bij excursie S.U.S.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
dinsdag 26 april een excur-
sie naar Heineken Experien-
ce. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Heineken Experience 
is gehuisvest in de originele 
Heineken brouwerij in Am-
sterdam en één van de meest 
indrukwekkende industriële 
rijksmonumenten in Neder-
land. 
Dinsdag 26 april. Verzame-
len om 09.30 uur op stati-
on Uitgeest. Kosten 16 eu-
ro, dit is inclusief entree en 
twee drankjes en exclusief 

reiskosten. Duur bezoek on-
geveer 1,5 uur. U dient zelf 
te zorgen voor een vervoers-
bewijs met de trein Uitgeest-
Amsterdam-Centraal en voor 
een vervoersbewijs in de 
tram. 

Vooraf opgeven is noodza-
kelijk. Informatie en opgave 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 17 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer B. van 
der Bent. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Woensdag 20 
april organiseert de Stichting 
Uitgeester Senioren weer 
een fi lmmiddag, ook voor 
grootouders met kleinkinde-
ren. Gedraaid wordt een Ne-
derlands gesproken fi lm uit 
2015, geschikt voor 6 jaar 
en ouder. Wilt u weten welke 
fi lm er draait? U kunt kijken 
op de posters in dorpshuis de 
Zwaan, langskomen op het 
kantoor van de S.U.S. waar u 
een fi lmboekje in kunt kijken 
of bellen  met 0251-319020)
(In verband met de restrictie 
van de licentie van de S.U.S. 
mag men de titels van de 
fi lms hier niet noemen.)
Woensdag 20 april om 14.00 
uur. Zaal open 13.45 uur. Kos-
ten 3 euro inclusief een kop-
je koffi e/thee met een plak-
je cake in de pauze voor de 
senioren en grootouders. En-
tree 1 euro voor de kleinkin-
deren, dit is inclusief limona-
de en wat lekkers in de pau-
ze. U kunt vooraf of aan de 
zaal een kaartje kopen.

Filmmiddag SUS

Uitgeest - Uitgeester Her-
man Rasch noemt het zelf 
geen hobby, maar zegt een 
passie voor bijen te hebben. 
Thuis heeft hij een biologi-
sche imkerij. Hij vertelt erover 
donderdag 14 april tijdens 
een lezing voor de Stichting 
Uitgeester Senioren in De 
Zwaan om 09.30 uur. Tijdens 
deze interessante lezing zal 
zijn enthousiasme en kennis 
over bijen blijken. Zijn ver-
halen worden ondersteund 
door foto’s en diverse materi-
alen. Wilt u weten waar bijen 
wonen, hoe ze werken, hoe 
dat nu precies zit met de bij-
envolken en nog veel meer? 
Komt u dan naar deze boei-
ende lezing.
Donderdag 14 april om 09.30 
uur. Kosten 2 euro inclusief 
koffi e/thee in de pauze. U 
kunt aan de zaal een kaart-
je kopen.

Lezing 
over bijen

Kerkje weer open
Regio - Met één mooie zon-
dag hebben we nog geen 
lente. Toch hoopt iedereen 
dat zondag 19 april weer een 
mooie zonnige dag wordt. 
Gaat u wandelen of fi etsen 
dan kan de Hervormde Kerk 
van Krommeniedijk. een mooi 

rustpunt voor u zijn.
Van 13.00 tot 16.00 uur is de 
kerk open voor bezoek. U 
kunt geïnformeerd worden 
over het ontstaan van het 
kerkje en andere bijzonder-
heden of gewoon genieten 
van de rust en stilte.



Ongekend fortuin Hortus
Limmen - Een fortuin erven 
van een familielid van wie je 
niet wist dat die bestond. Dat 
is met recht een lot uit de lo-
terij. Maar stel: je erft een for-
tuin zonder dat je het weet. 
Zo hebben velen nog nooit 
van de Hortus Bulborum in 
Limmen gehoord, laat staan 
dat ze weten dat die vaak de 
erflater is van de bloemen die 
zij in huis halen.
Het klinkt geheimzinnig, 
maar tijdens de officiële ope-
ning op 5 april wist Johan van 
Scheepen van de Koninklijke 
Algemene Vereniging voor 
Bloembollencultuur helder 
uit te leggen hoe de vork in 
de steel zat. Zoals de rijken 
nu met hun superjachten en 
privéjets pronken, pronkten 
ze in de Gouden Eeuw met 
bijzondere bollen, die per 
stuk werden gekweekt en 
fortuinen kostten. Halverwe-
ge de 19e eeuw begon ech-
ter de commerciële broei en 
daarmee de productie van 
grote partijen van zowel bol-
len als snijbloemen.
Met de jaren ontstond er ook 
een grote behoefte aan nieu-
we soorten. Daarbij speelde 
de Nederlandse Vereniging 
tot bevordering der Weten-
schappelijke Veredeling van 
Siergewassen een belang-
rijke rol. Die zetelde in Lim-

men en had als proeftuin de 
Hortus Bulborum. In 1985 
groeiden daar duizend soor-
ten historische tulpen, tach-
tig soorten narcissen en der-
tig soorten hyacinten. Der-
tig jaar later zijn dat er 2.500, 
1.150 en 100 geworden.
,,Voor de bollenkwekers 
is het daarmee de grootst 
denkbare schatkamer”, al-
dus Van Scheepen. ,,De Hor-
tus beschikt namelijk over 
erfelijk materiaal dat nodig 
is voor het kweken van bol-
len, die beter bestand zijn te-
gen ziekten en daardoor min-
der bestrijdingsmiddelen no-
dig hebben. En die ook letter-
lijk tegen een stootje kunnen, 
omdat ook in het bollenbe-
drijf de mechanisatie steeds 
verdergaat.”
Iedereen kan de tuin tot 16 
mei bezoeken en lopen door 
vier eeuwen bollencultuur 
met de schitterendste soor-
ten in alle mogelijke kleuren. 
De Hortus bevindt zich aan 
de Zuidkerkenlaan 23A in 
Limmen, naast het PKN kerk-
je. Voor groepen bestaat de 
mogelijkheid tot een rondlei-
ding op afspraak. Inlichtingen 
www.hortus-bulborum.nl. Op 
de foto: Johan van Scheepen 
zit in de bollen, maar kan er 
nooit genoeg van krijgen. Fo-
to: Peter van Reenen.

Doek valt voor
Vredeburg

Limmen - Op maandag 4 
april speelde het eerste team 
van schaakvereniging Vrede-
burg, uit bij directe concur-
rent SV Assendelft, het laat-
ste duel in de bondscompe-
titie. Vredeburg 1 moest win-
nen om de laatste plaats in 
de tweede klasse B te kun-
nen verlaten. Maar dat ge-
beurde niet. De teleurstel-
lende 5,5-2,5 eindstand werd 
bereikt door een keurige ze-
ge van Bob Stolp; zwaar-
bevochten remises van Ha-
rold en Hidde Ebels en Robin 
Rommel en nederlagen van 
Bert Hollander, Niels Hage-
man, Tars Wanders en Barry 
Blekemolen. Degradatie voor 
SV Vredeburg is feit.

Gratis Mindful wandelen
Castricum - Indigo organi-
seert voor de inwoners van 
Castricum een gratis work-
shop Mindful wandelen. De 
cursusleidster vertelt eerst 
iets over Mindfulness in 
het algemeen, gevolgd door 
enkele oefeningen. Daar-
na staat er een korte wan-
deling op het programma, 
waarbij de deelnemers op-
nieuw oefenen in het rich-
ten van de aandacht. Mind-
fulness kan helpen om los te 

komen uit ingesleten patro-
nen en meer rust creëren in 
de maalstroom van gedach-
ten. 
Op dinsdag 19 april van 
13.30 uur tot 15.30 uur op 
het terrein van Dijk en Duin, 
Oude Parklaan 123-127. Dit 
is het Lescentrum. Verzame-
len bij kamer 0.15 op de be-
gane grond. 
Aanmelden kan via 088-
3571100 of secretariaatindi-
go@indigonoordholland.nl.

Limmen - Op donderdag 28 
en vrijdag 29 april heeft Con-
quista een ‘Chill zone’. 
Iedereen tussen zeven en 
twaalf jaar kan een werkstuk 
van bloemen maken die tij-
dens de Bloemendagen langs 
de route worden gezet en door 
een vakkundige jury beoor-
deeld worden. De aanvang is 
op beide dagen is om 19.30 
uur, de entree is gratis. 

Chill zone

Castricum - Op 16 april van 
16.00 tot 18.00 uur kan ie-
dereen meedoen aan een 
workshop die helpt en sti-
muleert in (vrijwilligers) werk 
voor de transitie. Vincent 
Deinum verzorgt de work-
shop. De deelnemers gaan 
op zoek naar hun natuurlij-
ke talent en sterktes en de-
len met elkaar wat er ge-
beurt als je deze toepast of 
misschien teveel toepast. En 
wat het doet met energie en 
de dynamiek in het team of 
de buurt. Meedoen kost vijf-
tien euro. De workshop vindt 
plaats bij  Dorpsstraat23. Op-
gave en informatie: Marleen 
M. Heeman 0640718732 of 
heeman@ziggo.nl. 

‘Talents 4 
Transition’

Castricum - Het Reuma-
fonds bedankt alle collectan-
ten, comitéleden en bewo-
ners in Castricum voor hun 
grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. 
Er is in Castricum in totaal 
7.934,36 euro opgehaald. 

Opbrengst 
reumacollecte

Wil het leven leven
De toename van het aantal 
zelfstandige professionals is 
kenmerkend voor deze tijd; 
de zogenaamde zpp’ers. Velen 
sluiten zich aan bij de Onder-
nemers Vereniging Castricum. 
Ondernemers die hun talent 
inzetten voor het verkrijgen 
van inkomsten.
Michaëla Wierdsma, zzp’er bij
www.verandergedrag.nu,
stelt ze voor en vraagt door.

Het leven heeft grillige wendingen. Na een reorganisatie stond Ka-
rina op straat. Haar loopbaan als hypotheekadviseur was beëindigd. 
,,Ontslag, dat nooit meer”, dacht Karina en ze zag nieuwe kansen om 
haar sociale vaardigheden in te zetten. Na een opleiding als pedi-
cure startte ze haar eigen praktijk aan huis.

Het grootste verschil in ondernemerschap is dat haar werk niet 
om vijf uur eindigt. De verantwoordelijkheid: van administratie tot 
schoonmaken en van klantencontact tot kwaliteit behouden, ligt 
bij jezelf als ondernemer. Het is een uitdaging die ze niet meer wil 
missen. ,,Ik zou niet meer onder een baas kunnen werken. De vrij-
heid is geweldig.” Het enige nadeel is dat ze geen directe collega’s 
heeft om mee te sparren. Ze is dan ook graag bij de OVC aangeslo-
ten. ,,Even bijpraten en en passant haal ik er weer ideeën uit voor 
mijn bedrijf.”

Voeten als basis
Waarom is ze pedicure geworden? Karina wilde werken met men-
sen en iets doen waar vraag naar is. ,,Je voeten zijn je basis, als die 
niet stevig is ga je onderuit. Het heeft ook met zelfvertrouwen te 
maken. Met het oog op de lente en de blote voeten, komen mensen 
nu extra voor onderhoud,” Soms te laat, tipt Karina. ,,Voor het weer 
gezond krijgen van een schimmelnagel, moet je eigenlijk al in het 
najaar beginnen.” Niettemin zijn de kloven, eelt en afgescheurde 
nagels welkom in haar praktijkruimte met een weids uitzicht.
Met haar eigen voeten gaat Karina een intensieve tijd tegemoet. 
Eind april start zij in Sevilla voor een pelgrimstocht van 1000 kilo-
meter naar Santiago de Compostella. ,,Puur voor mijzelf”, glimlacht 
ze. ,,Ik wil het leven leven en daar ook naar leven. Deze tocht is een 
ontdekkingstocht. Ik loop alleen, best spannend eigenlijk.” De nieu-
we (levens)ervaring, ook op voetgebied, kan ze daarna weer goed 
toepassen in haar praktijk.

Talent
Een specifiek talent in het ondernemen is haar gevoel voor taal. Niet 
alleen Spaans leren, maar juist de sociale taal. Het zijn de verhalen 
van haar klanten die de toon aangeven en daar heeft ze een intuï-
tief gevoel voor. Vragend naar wat typische Karina-eigenschappen 
zijn, staart ze peinzend uit het raam. ,,Eigenwijs, leuk, spontaan en 
sportief, ja, zo kun je me wel benoemen. Sporten als duiken, fiet-
sen, lopen en de sportschool, houden mij op de been. Al bewegend 
glijdt alle sores van me af, het houdt mijn lijf en geest in balans.”
Als ik vraag wat haar tip voor de lezers is, klinkt het heel stellig: ,,Lees 
de lokale krant, zie de advertenties en realiseer je dat je zoveel lo-
kaal kunt kopen en doen. Er is zoveel talent en kennis in de regio! 
En als extraatje onderhoud je zo je contacten als ondernemer en 

als mens.” Kortom, Karina’s motto: ‘het 
leven leven en het dorp beleven.’
 

 

Michaëla spreekt OVC talent:

Karina Polfliet

13 april 2016 41



 
42   13 april 2016

Jongens Visser ‘t Hooft winnaar
Castricum - Woensdag 6 april werden de jongens van de Visser ‘t Hooftschool de winnaars 
van het Rabobank Schoolvoetbaltoernooi 2016. In een spannende fi nale werd De Klimop ver-
slagen met 1-0. De derde plaats was voor de Paulusschool. Zij wonnen met 5-1 van Sokker-
wei 2, die daarmee de vierde plaats behaalde. De Paulusschool mocht tevens de prijs voor de 
meest sportieve school en de prijs voor het mooiste spandoek in ontvangst nemen.

Adviesraad voor brede 
sociale adviezen

Castricum - De gemeente 
heeft op 1 januari de Advies-
raad Sociaal Domein Cas-
tricum ingesteld. De Wmo-
raad en het Cliëntenplatform 
Castricum zijn opgegaan in 
de brede adviesraad soci-
aal domein. De adviesraad 
kan zich buigen over soci-
ale (beleids)ontwikkelingen 
in de gemeente op het ge-
bied van zorg, welzijn, jeugd, 
werk en inkomen. Daar kan 
ze gevraagd én ongevraagd 
advies over uitbrengen. Als 
het nodig is, kan een advies-
raad voor een onderwerp een 
werkgroep aanwijzen om een 

advies voor te bereiden, extra 
informatie bij de achterban 
op te halen, of een beroep te 
doen op een ondersteunen-
de beleidsambtenaar. Deze 
nieuwe werkwijze is vastge-
legd in de ‘verordening ad-
viesraad sociaal domein’ die 
op 11 februari is vastgesteld 
door de gemeenteraad. De 
adviesraad staat onder voor-
zitterschap van Rita Springer. 
De leden hebben zitting voor 
een periode van vier jaar. De 
adviesraad is te bereiken via 
wmoraad@castricum.nl of 
via ambtelijk secretaris Ma-
rijn Korver, tel. 140251.

Samenwerking tussen 
Springplank en Boogaert
Castricum - Elke dinsdag-
ochtend vragen de kinderen 
van de Springplank of ze die 
dag weer op bezoek gaan bij 
de oma¹s van de Boogaert.
Sinds januari van dit jaar is 
er een samenwerking tussen 
de Springplank en Ontmoe-
tingscentrum de Boogaert 
waarbij de peuters een keer 
in de twee weken samen met 
de ouderen bewegen. Dit ge-
beurt in de vorm van liedjes, 
spelletjes en andere activitei-

ten van vroeger en nu. Voor 
zowel de peuters als de ou-
deren is dit contact een wel-
kome verrijking; de ouderen 
genieten van het spel en het 
contact met de peuters ter-
wijl de peuters op hun beurt 
kennismaken met liedjes en 
spelletjes van vroeger. De-
ze samenwerking is opgezet 
onder begeleiding van buurt-
sportcoach Ron Gravemaker 
van Sport Service Kennemer-
land.

,,Zo eert gemeente 
gedachtegoed Cruijff”

Castricum - Overal in Neder-
land zijn voetballiefhebbers 
bezig de grote meester te 
herdenken. De Cruijff Foun-
dation heeft ondertussen tal-
loze Cruijff courts aangelegd 
waar kinderen aan het voet-
ballen zijn. Michel Dalmolen 
is daar blij mee. Hij vertelt: 
,,Laat de kinderen voetballen, 
iedere dag van Betondorp tot 
de kleinste gemeente in Ken-
nemerland. De Cruijff revolu-

tie is in volle gang, behalve in 
een deel van deze gemeente, 
in vlek H. Hier was een gro-
te groep kinderen iedere dag 
aan het voetballen op een 
grasveld naast het speeltuin-
tje. De gemeente heeft de-
ze Cruijff-in-de-dop-volge-
lingen beloond door dit gras-
veldje te laten beplanten met 
talloze struiken. Daar gaat de 
redding van het Nederlandse 
voetbal.”

Cowboys en indianen
Akersloot - Van dinsdag 23 
tot en met 26 augustus zul-
len cowboys en indianen het 
veldje aan de Roemersdijk 
volbouwen voor de twintigste 
editie van timmerdorp. Bijna 
driehonderd kinderen heb-
ben zich afgelopen woens-
dag aangemeld. Ze zijn al-
weer druk bezig met het ma-
ken van groepjes, bouwplan-
nen en andere ideeën en ook 
de organisatie heeft al veel 
ideeën en plannen met el-
kaar gedeeld. In tegenstel-

ling tot andere jaren, start 
timmerdorp dit jaar op dins-
dag en eindigt het op vrij-
dag. Hierdoor vindt de bon-
te avond ook een dag eer-
der plaats, op donderdag-
avond 25 augustus. Hiervoor 
wordt gezocht naar mop-
pentappers, dansers, toneel-
sterren, playbackers, oftewel 
jong Akersloots talent. Op-
geven kan via timmerdorpa-
kersloot@hotmail.com. Voor 
meer informatie: www.tim-
merdorpakersloot.nl. 

Croonenburg kampioen!
Castricum - Afgelopen za-
terdag moesten de volley-
balmeiden tegen de num-
mer twee van de competi-

tie: Zaanstad. Als zij drie sets 
wonnen, zouden zij al kam-
pioen zijn, terwijl de com-
petitie nog niet ten einde is. 

De meiden waren zenuw-
achtig en begonnen slecht 
met een achterstand van 
10-0. Maar al snel werd het 
19-19 en werd er punt voor 
punt geknokt om de eerste 
set binnen te halen. Met 25-
20 wonnen ze de eerste set. 
Ook de tweede set werd bin-
nengehaald en toen volgde 
de derde set: als ze die zou-
den winnen, werden ze kam-
pioen. De druk werd te hoog 
en er werd verloren met 21-
25. De vierde en laatste set 
was nog de enige kans om 
in deze wedstrijd kampioen 
te worden. Het leek wel of 
de meiden vleugels kregen, 
want de tegenstander kwam 
er niet meer aan te pas en de 
meiden wonnen met 25-15.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior is andermaal niet 
verrassend winnaar ge-
worden in Akersloot van 
de wekelijkse wedstrijd 
om de KPB-mountainbik-
ecup. Op het steeds mooi-
er wordende mountain-
bikeparcours op sport-
complex de Cloppenburgh 
waren enkele zwaarge-
wichten in het nadeel. 

Op een stukje van ongeveer 
vijftig meter, dat nog niet ge-
heel geprepareerd was, wa-
ren de lichtgewichten dui-
delijk in het voordeel. Onder 
hen latere winnaar Henk Ver-
donk junior. Ook broer Wim 
en de winnares bij de da-
mes Femke Mossinkhoff be-
hoorden tot die categorie. 
Zelfs de veteraan thuisrij-
der Piet Veldt verteerde het 
stuk strand met het groot-
ste gemak. Met meer moei-
te, zacht uitgedrukt, verging 
het zwaargewicht Henk Lou-
we uit Alkmaar. Ook Wilfred 
Knegt moest alle bijzetten om 
de derde plek te pakken.

Verdonk sterkste
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Castricum - In maart heb-
ben 61 kandidaten hun 
zwemdiploma behaald in De 
Witte brug. Het A-diploma is 
binnen voor Meike Brands, 
Anouk Buur, Bo Dekker, Zoey 
Dijkstra, Isa Groot, Jurre de 
Groot, Loes Hes, Fleur Hooi-
sma, Ino Hoving, Aernout van 
Kleef, Fenne Kok, Elise Liama, 
Anouk Lucassen, Ashley Mc-
Donald, Nova Nijman, Vig-
go van Saase, Emma Schoorl, 
Silvan Tielemans, Florine van 
Til, Jet Verhoogt, Sofie Weel, 
Britt Wieringa en Tika de Wit 
Het B-diploma is behaald 
door Noah Bakker, Tim Bal-
tus, Boet Beentjes, Eliza Ber-
ger, Tijs Brakenhoff, Domi-
nic Chovet, Jacky Esser, Jelte 
Heeres, Mik te Hennepe, Jim 
Luttikhuizen, Thijs Mossing 
Holsteijn, Mette Oudejans, 
Gilles van Pel, Keano Plas-
meyer, Sem Schneiders, Ole 
Snuif, Dinand van Sprang, 
Ravi Tuijn, Suus Visser, Luca 
Weijsters en Jelle Zwikker.
Voor Jip-diploma 1 deed Ni-
na Sofie Touber erg haar 
best, terwijl Lena Deen, Ro-
gier Dekker, Jill de Ruijter, 
Fenna Twisk en Bram Ver-
meulen Modder alles lieten 
zien voor Jip-diploma 2.
Het C-diploma is voor Jerk 
Driessen, Douwe Honhoff, 
Mirte Hoornsman, Delores 
Kloos, Anouk van Loo, Mi-
chiel Meijer, Casper Metse-
laar, Kevin Monteban, Sem 
Nooij, Stef Spil en Paul Wör-
mann. 

Afzwemmers

‘Eerste Gitaristen 
Huiskamerconcert’

Castricum - Zondagoch-
tend vond in een volgepakte 
huiskamer aan de Stations-
weg het ‘Eerste Castricumse 
Gitaristen Huiskamerconcert’ 
plaats. Gitaardocent Boude-
wijn Groenhuijzen, bekend in 
theaterkringen van onder an-
dere Soldaat van Oranje en 
Andre van Duin, bracht met 
vijftien gitaarleerlingen hun 
favoriete muziek voor zo’n 
vijftig muziekliefhebbers ten 
gehore. Het publiek kreeg 

popmuziek voorgeschoteld 
van onder andere The White 
Stripes en Ed Sheeran, fin-
gerstyle-muziek van Harry 
Sacksioni en een jazzarran-
gement voor twee contra-
bassen. Daarnaast kwamen 
ook klassieke gitaarmuziek 
en kinderliedjes voorbij. Van-
wege de vele positieve reac-
ties van de luisteraars en de 
muzikanten zelf lijkt een half-
jaarlijks terugkerende traditie 
te zijn ingeluid. 

Helios speelt gelijk: 13-13
Castricum - Het eerste team 
van Helios moest zondag 10 
april thuis aantreden tegen 
OZC uit Rotterdam. 

In het achterhoofd speelde 
mee dat deze korfbalwed-
strijd gewonnen moest wor-
den om lijfsbehoud in de 
tweede klasse nog veilig te 

kunnen stellen. OZC wist in 
de laatste minuut een gelijk-
spel binnen te slepen. Na de 
wedstrijd heerste er een ge-
voel van teleurstelling bij de 
13-13 eindstand. 

Volgende week hoopt Helios 
op een stunt tegen midden-
moter Refleks uit Zoetermeer.

Akersloot - In een spannen-
de finale heeft Rob Overdijk 
de titel gepakt in de gewes-
telijk finale bandstoten klein 
2e klasse. Overdijk, die bil-
jart in Velsen, was in de slot-
partij de baas over de zeer 
sterke speler van het dis-
trict West-Friesland, Stel-
tenpool uit Zwaag. Over-
dijk moest winnen om de ti-
tel in de wacht te slepen en 
dat deed hij vol overtuiging. 
Met een mooie serie van 29 
caramboles opende hij de-
ze partij en liep zijn tegen-
stander gelijk achter de fei-
ten aan. In achttien beur-
ten maakte Overdijk de partij 
uit en won uiteindelijk de ti-
tel. Hij plaatste zich daarmee 
voor het Nederlands kampi-
oenschap dat van 20 tot en 
met 22 mei wordt gehouden 
in Oegstgeest. Jh. Berg uit 
Bakkum eindigde op de vijf-
de plaats. De organisatie was 
in handen van BV Aker `97 
met assistentie van het arbi-
terskorps van het district. 

Rob Overdijk 
wint de titel

CSV/Meervogels sluit 
fantastisch seizoen af

Castricum - Zaterdagavond 
speelden de handbalmannen 
van CSV/Meervogels hun 
laatste binnenwedstrijd van 
het seizoen. Na een seizoen 
met veel verrassingen en 
mooie overwinningen, was 
het de bedoeling om dit sei-
zoen mooi af te sluiten tegen 
de laatste tegenstander E&O 
uit Emmen. CSV/Meervo-
gels, dat voor het begin van 
de wedstrijd nog op de vier-
de plek stond, had zelfs nog 
een kans om in het laatste 
speelweekend op de tweede 
plek te komen staan. Het eni-
ge wat hiervoor nodig was, 
was een overwinning tegen 
de nummer elf E&O en zou-
den de nummers twee en 
drie moeten verliezen. 
De jonge groep jongens uit 
Emmen hadden duidelijk niet 
voor niks twee uur gereden 
om daarna weer puntloos 
in de auto te stappen. Rust-
stand van 14-12. In de twee-
de helft moest dan ook dui-

delijk het verschil gemaakt 
worden.
In een kwartier tijd was de 
stand 21-14 voor de thuis-
ploeg geworden en leek de 
wedstrijd gespeeld. Alleen 
werd hier door de gasten an-
ders over gedacht. De mo-
tor ging bij de thuisploeg nog 
een versnelling hoger en tik-
te de laatste minuten van dit 
binnenseizoen weg met nog 
mooi handbal ook. De stand 
kwam zelfs nog in tien minu-
ten tijd op de grootste mar-
ge van de avond en werd ook 
de laatste wedstrijd gewon-
nen met 29-21. De nummers 
twee en drie wisten ook te 
winnen dit weekend en mede 
daardoor mist CSV/Meervo-
gels op een punt na promo-
tie naar de eerste divisie. Na-
tuurlijk is dat zuur maar om 
op een gedeeld derde plaats 
te eindigen, na vorig seizoen 
te zijn gepromoveerd van-
uit de hoofdklasse, is dat een 
prachtig resultaat. 

Kinderen voor KiKa
Limmen - Woensdag, 13 
april, komen alle kinderen 
van basisschool Het Kleuren-
orkest in actie voor KiKa. De 
juf van groep 3-4 Ylona van 
der Stel doet komende zomer 
mee aan de Giro di KiKa; een 
fietstocht van zes dagen door 
de Italiaanse Dolomieten om 
geld op te halen voor KiKa. 
De 120 kinderen van haar 
school rennen zo veel moge-
lijk rondjes en halen hiermee 
geld op voor de actie van juf 
Ylona.   
Van der Stel’s zusje Lyanne 
kreeg op haar zevende een 
hersentumor. Een heftige pe-
riode voor het hele gezin. Ly-
anne overleefde, maar kampt 
tot op de dag van vandaag 
met de gevolgen van de ziek-
teperiode. Voor de Alkmaar-
se Van der Stel de aanleiding 

om in actie te komen. Haar 
drive en inzet inspireerde een 
roeiteam wat in mei de Elf-
stedentocht gaat roeien. Zij 
daagden haar uit om de Elf-
stedentocht tegelijk met hen 
te fietsen en sneller binnen te 
zijn dan de roeiers, eveneens 
met als doel zo veel mogelijk 
geld op te halen voor Van der 
Stel’s strijd tegen kinderkan-
ker.

Van der Stel: “We kunnen sa-
men kinderenkanker de we-
reld uit helpen. Ik fiets en de 
kinderen rennen. Een mooi 
gebaar waar ik kippenvel kan 
krijg. Kinderen rennen voor 
kinderen. Wauw!”
De sponsorloop vindt plaats 
van 8.30 tot ca. 10.30 uur op 
het voetbalveld  op de Dam-
pegheestlaan 2. 

Lente breekt los
Castricum - Het is overal te 
zien in de natuur, de lente is 
in volle gang en Castricum 
wordt groener en groener. 
Claudia Prins maakte de-

ze foto nabij Johanna’s Hof. 
Te zien is een tak die de eer-
ste bladeren onthult, Claudia 
vermoedt dat het om een es-
doorn gaat. 
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Castricum - Na de 1-4 ze-
ge in het cruciale uitduel te-
gen HSV trof Vitesse het laag 
geklasseerde Beverwijk. Bin-
nen een kwartier was de pot 
eigenlijk al beslist maar om-
dat Vitesse daarna gas terug 
nam bleef de schade uitein-
delijk beperkt tot een 5-1 ne-
derlaag.
In de achtste minuut leek de 
score te worden geopend 
toen Jort Kaandorp een teen-
lengte tekort kwam om een 
voorzet van links binnen te 
tikken. Twee minuten later 
was het alsnog raak. Aan-
voerder Jasper Rutgers brak 
door op rechts en zijn voorzet 
werd door Rik Beentjes bin-
nen gewerkt: 0-1. Drie minu-
ten later werd het duel door 
een doelpunt van Mats Laan 
eigenlijk al beslist en dreig-
de een afgang voor Bever-
wijk. Vitesse liet evenwel de 
teugels daarna duidelijk vie-
ren en zodoende kon Bever-

wijk zelfs nog tot wat aan-
vallende acties komen. In de 
21e minuut werd de achter-
stand zelfs teruggebracht tot 
2-1 toen het spel na een dui-
delijke achterbal door mocht 
gaan van de scheidsrechter 
waarna uit de daarna volgen-
de voorzet werd gescoord 
2-1. Eerst slalomde Robin 
Bakker in de 37e minuut door 
de defensie van Beverwijk en 
haalde doeltreffend uit en 
drie minuten later vergrootte 
Jasper Rutgers de score tot 
4-1.  Dat werd ook de rust-
stand. Het slotakkoord was 
voor Vitesse. Net als tegen 
HSV werd een ingestudeer-
de corner van Robin Bakker 
door Jasper Rutgers feilloos 
ingeschoten en dat bepaal-
de de eindstand op 5-1. Door 
deze eenvoudige zege blijft 
Vitesse op doelsaldo op de 
tweede plaats staan en houdt 
de ploeg uitzicht op deelna-
me aan de nacompetitie.

Limmen B1 alweer kampioen
Limmen - Na het behalen 
van het najaarskampioen-
schap werden de zaalvoet-
ballers van Limmen B1 in-
gedeeld in de sterke pou-
le 1 van de 1e klasse. Tegen-
standers waren de najaars-
kampioen uit deze poule KSV 
B1 met een aantal voormali-
ge FC Marlene-spelers aan 
boord, drie sterke teams van 
HZV Vennewater en White 
Stones B1 uit Egmond aan 
Zee. Twee wedstrijden voor 
het einde stond Limmen bo-
venaan, samen met het zeer 
sterke HZV B2. In de onder-
linge confrontatie wist Lim-
men na een stevige, span-
nende pot een gaatje van 
drie punten te slaan. De wed-

strijd daarna werd ook ge-
wonnen en bij een gelijkspel 
of overwinning in de laatste 
wedstrijd was het kampioen-
schap binnen. Limmen had 
het mooiste voor het laatste 
bewaard. De ene aanval was 
nog mooier dan de ander in 
deze harde pot en na een 
ware reclamewedstrijd voor 
het zaalvoetbal was het kam-
pioenschap een feit. Lim-
men B1 is dit jaar voor- en 
najaarskampioen geworden. 
Staand v.l.n.r.: Joeri Admi-
raal, Max Adrichem, Job Min, 
Stan Liefting, Jaap Menick 
en Cody Kerssens. Hurkend 
v.l.n.r.: Jos Hollenberg, Boris 
de Boer, Dirk Hollenberg en 
Wester Kuijpers.

Veiling en loterij: 40.000 euro
Castricum - De Vitesse’22 
clubveiling op 8 april was 
weer een daverend succes 
met een opbrengst van ruim 
34.000 euro. Inclusief de op-
brengst van de loterij tikt de 
teller ook dit jaar weer 40.000 
euro aan. Het bestuur van Vi-
tesse realiseert zich terde-
ge dat dit heel bijzonder is en 

dat zonder de steun van alle 
kavel sponsors, gulle bieders, 
de hardwerkende vrijwilligers 
van de kantinecommissie, de 
veilingmeesters en de loten-
verkopers dit resultaat niet 
mogelijk is. Alle extra’s voor 
de club en haar leden komen 
voor een belangrijk deel uit 
de veilingopbrengst. Zo zijn 

het afgelopen jaar van de op-
brengst nieuwe kleedkamers 
neergezet, is de kantine ge-
heel gerenoveerd, extra fa-
ciliteiten voor de jeugd zijn 
mogelijk kunnen maken en 
staat voor de nabije toekomst 
een uitbreiding met een wed-
strijdsecretariaat op het pro-
gramma.

Leerlingen leveren topprestatie
Limmen - Zaterdag 9 april 
zwommen groep 8A van ba-
sisschool De Brug voor KWF 
Kankerbestrijding in zwem-
bad De Witte Brug. Deze ac-
tie was verbonden met de 
zwemmarathon in de nacht 
van 8 op 9 april in Eindhoven 
waar Maarten van der We-
ijden 42,2 km zwom tussen 
23.00-11.00 uur. Juf Willy van 
groep 8A zwom met Maar-
ten mee. De kinderen van 
groep 8A besloten ook in ac-
tie te komen. Ze kregen Her-
man Rijsdijk, directeur van 
De Witte Brug, zo ver om gra-
tis te mogen zwemmen. Het 
doel was om duizend eu-
ro op te halen voor KWF. Al 
snel was dit doel bereikt. Op 
de dag van de zwemmara-

thon stond er zelfs 2.600 euro 
op de teller. Nog steeds komt 
er geld binnen. De kinderen 
hebben drie uur lang de vijf 
banen van het zwembad be-
zet gehouden. Ze zwommen 
in teams van vier en vijf per-

sonen. De eerste 2,5 uur wis-
selden ze om de drie banen. 
Het laatste half uur werd er 
na elke baan gewisseld. Meer 
is te lezen op https://acties.
kwf.nl/groep8adebrugzwem-
tvoorkwf.

Castricum - De hengel-
sportverenigingen HSV Cas-
tricum en HSV Limmen or-
ganiseren voor het eerst in 
de geschiedenis gezamen-
lijk een witviscursus voor de 
jeugd. 
Beide jeugdafdelingen zijn 
de laatste twee jaar intensief 
met elkaar gaan samenwer-
ken. ,,Samen sta je sterk, kan 
je meer en ben je vaak cre-
atiever. En daar profi teert de 
jeugd weer van”, aldus Dick 
Derriks van HSV Castricum. 

De cursus jeugdvissen met 
basisskennis bestaat uit vier 
vrijdagavonden van 19.15 tot 
20.45 uur. De eerste cursus-
avond is op 22 april, de twee-
de op 6 mei, de derde op13 
mei en de afsluitavond op 20 
mei. De cursus wordt gege-
ven in clubgebouw De Sala-
mander dat op Wouterland in 
Bakkum staat. Opgeven kan 
via jeugd@hsvcastricum.nl. 
Dit adres ook gebruiken voor 
eventuele vragen.

Jeugdvissen

Lunch bij burgemeester als kavel

Veiling FCC succesvol!
Castricum - Afgelopen za-
terdag heeft de veiling 
plaatsgevonden bij voetbal-
vereniging FC Castricum. Na 
de trekking van de loterij met 
prijzen en een buffet, opende 
de burgemeester van Castri-
cum de veiling met een mys-
terie kavel, een geheel ver-
zorgde lunch bij hem thuis. 
Daarna nam de veilingmees-
ter Kees Kroone de hamer 
over en samen met zijn col-
lega, Frank Mous, heeft hij 
de veilingavond weer fantas-
tisch geleid. De opkomst was 
goed, de sfeer geweldig en er 

werd grif geboden op de ve-
le kavels die de veilingcom-
missie bij elkaar gesprokkeld 
heeft. Dit heeft geresulteerd 
in een resultaat van 15.420 
euro. De komende maanden 
zal de veilingcommissie, die 
iedereen heel dankbaar is, 
samen met het bestuur ver-
der bespreken waar de op-
brengst aan besteed gaat 
worden. Er zijn al mooie plan-
nen. De gewonnen kavels 
kunnen woensdagavond op-
gehaald worden tussen 19.00 
uur en 20.30 uur in de kanti-
ne van FC Castricum. 

Vitesse thuis simpel 
langs Beverwijk: 5-1 



Castricum - Komend week-
end treden vier punk/indie 
bands op in De Bakkerij 
waarvan drie internationale 
acts.

Eerst Different Homes op 
vrijdagavond, IJmond-
se punkrockers. Minstens 
zo energiek is de hoofdact 
Happy Accidents (foto). Het 
blijmoedige Britse trio la-
veert soepel tussen sprin-

gerige indie en opwinden-
de punkpop met een opval-
lende rol voor de fraaie sa-
menzang van de bandleden, 
waarbij de glasheldere stem 
van drumster Phoebe Cross 
zeker niet onvermeld mag 
blijven. De organisatie van 
de zaterdagavond is in han-
den van North Empire, een 
vanuit de  IJmond opere-
rende boekingskantoor/pla-
tenlabel. Het muzikale spits 

wordt deze avond afgebeten 
door de band Harker met 
indiepunkrock. Het vanuit 
het Engelse Brighton opere-
rende kwartet sluit een kor-
te Europese tour af in Cas-
tricum. Harker tourt samen 
met  het afsluitende Casu-
ally Dressed, een Duits col-
lectief. 

Beide avonden vanaf 21.00 
uur, entree vijf euro.

Open dag bij 
Toonbeeld

Castricum - Zaterdag 16 april 
houdt Toonbeeld van 12.00 tot 
15.00 uur de jaarlijkse open 
dag. Op en rond het gebouw 
aan de Jan van Nassaustraat 
6 is te zien en te beleven wat 
dit instituut voor kunsteduca-
tie te bieden heeft. Voor kinde-
ren, jeugd en volwassenen is 
er een uitgebreid aanbod van 
lessen en cursussen op het 
gebied van muziek, beelden-
de kunst en toneel. Muziek-
les bij Toonbeeld betekent dat 
kinderen naast de instrumen-
tale lessen kunnen deelnemen 
aan een van de vele ensembles 
en popbandjes. Naast deze in-
strumentale lessen zijn er ook 
cursussen voor de allerjong-
sten en er zijn schakelklassen. 
Bij de afdeling Beeldende Vor-
ming zijn steenhakkers aan het 
werk. Er is informatie over alle 
teken- en schildercursussen, 
keramieklessen en draaien. 
Voor de kinderen is er de ge-
legenheid om tussen 13.00 en 
15.00 uur te zien welke beel-
dende technieken er allemaal 
aan bod komen in het Kinder-
atelier.

Funky jazz in 
Vredeburg

Limmen - The Think Big-Band 
speelt bij de Jazz Session Club 
op zondag 17 april vanaf 16.00 
uur in de Vredeburg. De basis 
voor deze band werd gevormd 
in de jaren 90. De Castricumse 
Bigband Triple E bestond toen 
uit enthousiaste jonge muzi-
kanten. Onder leiding van Re-
né Breetveld wist de band veel 
successen te boeken. De mu-
zikanten komen uit de hele re-
gio. De band speelt beken-
de klassiekers, maar richt zich 
vooral ook op het funky, rock 
en groovy repertoire. Jazzrock 
van Bill Chase, bekende hits 
van Earth Wind & Fire en zelfs 
disco staan op het veelzijdige 
programma van de band.

Wij bedanken alle
sponsors van de

Mede dankzij u hebben wij vrijdag 10 april
de fantastische score gehaald van € 34.190,-.

Dit geld wordt gebruikt voor het
verbeteren van de faciliteiten van onze club.

Namens alle leden van Vitesse’22
Het veilingteam

Internationale punkrock  
en indie in De Bakkerij
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