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Door gebrek aan geld en vrijwilligers 

Laatste Koninginnedag 
Bakkum in huidige vorm
Bakkum - Het Oranje Comité  
gooit de handdoek in de ring. Dit 
jaar wordt voor de laatste keer 
Koninginnedag gevierd zoals ie-
dereen ondertussen gewend is; 
in hartje Bakkum een vrijmarkt 
omringd door allerlei gratis ac-
tiviteiten voor kinderen, demon-
straties en muzikale optredens. 
“We hebben besloten te stop-
pen”, vertelt Karin Grent, secre-
taris van het comité. “In ieder 
geval met de huidige opzet. Ons 

doel, om alle kinderen kosteloos 
activiteiten te kunnen aanbie-
den, is niet langer haalbaar. Het 
kost ons heel veel moeite om vol-
doende mensen te verzamelen 
die bereid zijn een paar uur bij 
de door ons georganiseerde ac-
tiviteiten te helpen. Een andere 
reden is de financiële kant. Om 
de dag te kunnen realiseren  ma-
ken we deels gebruik van sub-
sidie en zijn we afhankelijk van 
giften van sponsoren. Op dit mo-

ment hebben we te maken met 
een terugtredende gemeente, de 
subsidie wordt sterk gekort. Nu 
blijkt dat de verwachtingen tus-
sen gemeente en comité steeds 
verder uiteenlopen. We kunnen 
niet anders dan besluiten om dit 
jaar voor het laatst voor de oor-
spronkelijke opzet te kiezen. Vol-
gend jaar zijn er geen georgani-
seerde activiteiten meer, alleen 
nog de vrijmarkt, maar dan zon-
der begeleiding.” Op de foto het 

Oranje Comité in betere dagen. 
Irene Bouman ontbreekt op de 
foto. Het comité bestaat verder 

uit William Borst, Miranda Win-
ters, Karin Grent, Fred de Winter 
en Aad de Graaf. 

College twittert
Castricum - Het college van 
burgemeester en wethouders 
heeft de eerste stappen gedaan 
op twittergebied. Ze hebben al 
608 volgers. @ToonMans heeft 

Zelf zeefdrukken op 22 april

Expositie posters 
Paradiso bij Sopit!
Castricum - Van 22 april tot en 
met 27 mei is er op zondagmid-
dag een bijzondere expositie te 
zien bij galerie en grafisch ate-
lier Sopit. Een ruime selectie van 
de originele posters van Paradiso 
in Amsterdam wordt getoond en 
een aantal is te koop.
De Britse letterfanaat Martin 
Kaye (1932-1989) ontwierp en 
zeefdrukte van 1972 tot 1983 al-
le posters voor de Amsterdamse 
popmuziektempel Paradiso.
Het atelier van Kaye bevond 
zich in de kelder van Paradiso. 
Hij drukte affiches terwijl bo-
ven zijn hoofd werd opgetreden 
door artiesten zoals Iggy Pop, 
The Sex Pistols, Herman Brood, 
U2, The Rousers, Dire Straits en 
vele tientallen andere muzikan-
ten. Niet zelden herinnert nog 
slechts de poster aan hun be-
staan.

Kenmerkend waren zijn eigen 
ontworpen letters, door hemzelf 
gesneden in zeefdrukfilm, helder 
en groot. De oplage van rond de 
125 posters werd door Kaye zelf, 

in gezelschap van zijn hondje 
Lady, door Amsterdam verspreid.
Zelf een Paradisoposter zeef-
drukken kan op zondag 22 april 
met de mobiele drukkerij The 
Blackbox1 vanaf 13.00 uur. Het 
adres is Anna Paulownastraat 
22, Castricum en de expositie 
kan bezocht worden op zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. De entree 
is gratis. 

zelf 343 volgers. Met het twit-
teren wil het college de dienst-
verlening verbeteren. Op sommi-
ge vragen krijgt men direct ant-
woord en soms duurt het wat 
langer. Twitter naar @Castri-
cum_NL. 

Castricum - Maandag is Castri-
cummer Michel Butter tijdens de 
marathon van Boston geëindigd 
op een zevende plaats. De 26-ja-
rige atleet liep de 42.195 meter 
in 2.16.38. Wesley Korir uit Ke-
nia won in 2.12.40. De presta-

Butter niet naar Olympische Spelen
tie was niet genoeg om door te 
gaan naar de Olympische Spe-
len. De klassering was voldoen-
de maar de tijd was dat niet. Hij 
had onder de 2.12.00 moeten lo-
pen. Lees alles over deze pres-
tatie in deze editie van de krant. 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Tomaten cremesoep
Elke 2e ltr halve prijs

vleeswarentrio

rosbief
Italiaanse rollade
boterhamworst

samen 4,99

500 gr verse worst
fijn of grof 4,95

met gratis biologische
bloemkool

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Wij zijn te volgen op tWitter: @rosetBanket

APPelfleurTAArTJe 
MeT SlAGrOOM

van e8,95 voor e6,95
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Extra Clusiuskramen 
vol moois op de markt 
Castricum- Vrijdag 20 april zijn 
er door het Clusius College Cas-
tricum twee extra kramen gere-
serveerd op de weekmarkt van 
Castricum. Naast de wekelijk-
se ‘Echt Clusius’-kraam. In de-
ze kramen komen producten van 
leerlingen van het Clusius Col-
lege Castricum. Deze produc-
ten zijn ontstaan nadat de leer-
lingen eerst een gastles van Erik 
Penning van de Rabobank Ken-
nemerland  hebben gehad in 
het schrijven van een onderne-
mingsplan. Van elk groepje is 
het beste plan gekozen en dit is 

uitgewerkt tot een echt product 
door de leerlingen. Ze hebben 
dus zelf de producten bedacht 
opgekweekt, getimmerd en in-
geplant. Op 20 april mogen ze de 
producten echt gaan verkopen 
op de markt.
Op woensdag 25 april en don-
derdag 26 april vindt de ‘gewo-
ne’ Plantenmarkt plaats op het 
Clusius College Castricum aan 
de Oranjelaan. Dan worden nog 
veel meer eenjarige, vaste plan-
ten en kruiden verkocht vanuit 
de kas. Bezoekers zijn welkom 
van 9.00 tot 15.00 uur. 

Nieuwe vlinderwandel-
route bij Geversduin
Castricum - In samenwerking 
met de Vlinderstichting, Natuur-
beheer PWN en Nu.Hier.Noord-
Holland, heeft Kennemer Duin-
camping Geversduin een nieu-
we vlinderroute ontwikkeld met 
de naam ‘Vlinderwandeling de 
Kruisberg’. De wandeling is zes 
kilometer lang en gaat langs hei-
de, bos en duingebied.
Vlinders vliegen vooral als de zon 
schijnt en het niet te koud is. Tij-

dens de wandeling veel vlinders 
zien? Begin dan niet voor 10.00 
uur of na 17.00 uur, want dan zijn 
veel vlinders in rust. Welke vlin-
ders men ziet, is ook afhanke-
lijk van de tijd van het jaar. Iede-
re soort heeft zijn eigen vliegtijd.
De vlinderwandelroute start bij 
de receptie van camping Gevers-
duin, waar wandelaars voorzien 
worden van een gratis routebe-
schrijving.

Ondernemerscafé De Bakkerij
Castricum - Op maandagavond 
23 april vindt er een nieuwe edi-
tie plaats van het Ondernemers-
café in De Bakkerij. Dit keer zal 
Tjaard Horlings een interactieve 
lezing geven over ondernemer-
schap met een focus op marke-
ting. Op deze avond komt aan 
bod op welke wijze marketing 
van betekenis kan zijn in een tijd 
die alom wordt beheerst door 
forse economische en financi-
ele tegenwind. Een periode dus 
waarin veel ondernemers puur 
bezig zijn om te ‘overleven’. Het 
springende thema van de avond 

is hoe een marketing 3.0 strate-
gie hierbij tot steun kan zijn én 
op welke wijze dat praktische 
handvatten kan bieden aan met 
name ondernemers uit de crea-
tieve industrie.
De lezing krijgt een vervolg op 
maandag 14 mei in de vorm van 
een interactieve workshop over 
het maken van een marketing-
planning. De beide avonden 
worden georganiseerd door De 
Bakkerij en zijn gratis toegan-
kelijk. De lezingen beginnen om 
20.00 uur aan de Dorpsstraat 30 
en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Castricum - Zaterdag 21 april 
is de MissBaksel verkiezing. In 
een volledig over-de-top gede-
coreerde Bakkerij wordt er ge-

De MissBaksel ver- 
kiezing in Bakkerij

streden om de felbegeerde ti-
tel van MissBaksel 2012. Aan-
melden kan door te reageren op 
dit event of een mailtje te stu-
ren naar missbakselverkiezing@
gmail.com. Dresscode: mannen 
als vrouwen, vrouwen als man-
nen.
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Vrijdag in De Lantaarn

Foute avond met Rinus 
en Trio Tjoe & Jeroen
Limmen - Vrijdag 20 april treedt 
zanger Rinus op met het beken-
de duo Trio Tjoe & Jeroen in ca-
fé de Lantaarn op de Dussel-
dorperweg 56 in Limmen. Zan-
ger Rinus, die eigenlijk Rinus 
Dijkstra heet, is een van de zan-
gers die via You Tube grote po-
pulariteit in Nederland en verder  
vergaardde. 
De grootste hits van Zanger Ri-
nus zijn ‘Met Romana op de 
scooter’, ‘Hey Marlous’, ‘Het 
meisje van de oliebollenkraam’ 
en ‘Kiele, kiele, kiele’. Het zijn 
stuk voor stuk meezinghits die 
bijna iedere Nederlander zo on-

derhand kent. Met ‘Romana op 
de scooter’, brak hij definitief 
door. De zaal is open vanaf 21.00 
uur. 

Bart Brandjes treedt op
in De Balken Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 20 april komt 
Uitgeester Bart Brandjes naar De 
Balken. Hij is bekend in heel Ne-
derland en met zijn mooie stem 
en voorkeur voor zwarte muziek 
is de verwachting dat hij er een 
swingend optreden van maakt. 
Vanwege de verwachte drukte 
is De Balken open om 19.00 uur. 
De entree is gratis.
Voor de zaterdagavond heeft De 
Balken weer de topband Out-
play kunnen boeken. Outplay is 
een vierkoppige coverband die 
het publiek kennis laat maken 
met alle uithoeken van de pop-
muziek. De band biedt een mix 
van goed in het gehoor liggende 

rock, funk en pop. Voor het re-
pertoire is een greep gedaan uit 
een rijk aanbod van popklassie-
kers van bands als: U2, Red Hot 
Chili Peppers, Pink, Krezip en 
Anouk. De aanjager is zange-
res/gitariste Djen. In 2010 heeft 
zij haar debuut-cd uitgebracht 
met eigen liedjes, opgenomen 
met de leden van de begelei-
dingsband van Anouk. Aanvang 
22.30 uur. 
Op 28 april is er een optreden 
van Dilemmia, 29 april Koningin-
nenacht met Tjoe en Jeroen en 
op Koninginnedag op het ge-
meenteplein Bob en de Blue 
Band. 

19-04: secretaressedag
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 19 april t/m 25 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 18.30 & 21.15 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
We bought a Zoo
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Intouchables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 15.45 uur 

The Hunger Games
vrijdag 21.15 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Tinker Tailor Soldier Spy
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.45 uur 
De Piraten (NL) 3D

zaterdag 13.00 & 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
The Lorax (NL) 3D

woensdag 13.30 & 15.45 uur 
Sneeuwwitje (NL)

zaterdag 15.45 uur 
Achtste groepers huilen niet

We Bought A Zoo
Lachen in de dierentuin
Weduwnaar Benjamin Mee  
woont samen met zijn twee kin-
deren in Los Angeles. Als jour-
nalist van een plaatselijke krant 
reist hij de hele wereld over, op 
zoek naar avontuur. Maar op een 
dag besluit hij dat het tijd wordt 
voor een nieuwe wending in zijn 
leven. 
Hij koopt een oud huis met een 
flinke lap grond, en de daarbij 
behorende dierentuin: Rosemoor 
Animal Park. De dierentuin zit 

zonder geld en dreigt haar deu-
ren te moeten sluiten, ondanks 
de tomeloze inzet van oppasser 
Kelly Foster en haar gedreven 
team. Zonder ook maar enige er-
varing en met een beperkt bud-
get, zetten Mee en zijn gezin al-
les op alles om de dierentuin van 
de ondergang te redden. Het le-
ven van Benjamin is nu het avon-
tuur waar hij altijd verslag van 
deed. En het speelt zich af in zijn 
eigen achtertuin.

In De Piraten, Alle buitenbeen-
tjes aan dek is de chaotische en 
bebaarde piratenkapitein over-
heerser van de zee. Samen met 
zijn klunzige crew moet hij zijn 

Alle Buitenbeentjes Aan Dek
grote droom waarmaken, name-
lijk de bittere rivalen Black Bel-
lamy en Cutlass Liz verslaan om 
de grote prijs ‘Piraat van het jaar’ 
te winnen. 

Waardig leven, waardig sterven
Castricum - Op donderdag 19 
april wordt een bijeenkomst ge-

houden met als thema ‘Waar-
dig leven, waardig sterven’. De 

bijeenkomst vindt plaats in de 
Maranathakerk. De avond is 
voor een iedereen toegankelijk. 
Aanvang 20.00 uur.

Bubbelfeest met dj Joost 
Uitgeest - Zomers, energiek en 
herkenbaar; dat is de draaistijl 
van dj Joost. Hij brengt in Bobs 
een mix van club, house, r&b, 
90’s classics en hitmusic wat ge-
garandeerd een indrukwekken-
de set oplevert. Dj Joost draai-
de de afgelopen jaren onder an-
dere tijdens de start van de Tour 
de France in Rotterdam, tijdens 

the Party van Q-music en in dis-
cotheken en clubs in binnen- en 
buitenland. Naast dit werk hij 
vormgever bij radiostation Q-
music en heeft een carnavals-
hit op z’n naam staan. Voor het 
programma van Jeroen van In-
kel maakt hij iedere vrijdag een 
weekendmix. Zaterdag 21 april 
van 23.00 tot 5.00 uur. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Archieffoto Michel Butter. Foto Karel Delvoye.

Schitterende zevende plaats 
Butter in Boston Marathon

Castricum – TDR-atleet Mi-
chel Butter heeft een formidabe-
le prestatie afgeleverd door in de 
116e editie van de Boston Mara-
thon als zevende te finishen. In 
een race waarin hij het tempo-
werk niet schuwde, wist de Cas-
tricummer verscheidene wereld-
toppers te achterhalen. Met een 
vijfde plaats op de ‘geschoonde 
lijst’ slaagde Butter in zijn doel-
stelling om binnen de top-8 te 
finishen. Gezien de zware om-
standigheden wist hij echter niet 
binnen de aanvullende eis voor 
Olympische kwalificatie te blij-
ven. Butter passeerde de eind-
streep na 2.16.38, terwijl een 
prestatie onder de 2.12 gevraagd 
werd. 
Het is amper een jaar gele-
den dat Michel Butter de over-
stap naar de marathon maakte. 
Op maandag 25 april debuteer-
de de TDR-atleet in de marathon 
van Utrecht, waar hij met een 
tijd van 2.17.35 de winst greep. 
Na een intensieve voorbereiding 

wist Butter in zijn tweede mara-
thon een grote stap voorwaarts 
te maken. De langeafstands-
loper verbaasde zichzelf en at-
letiekminnend Nederland door 
2.12.59 op de klokken te zet-
ten. Met die prestatie kwam de 
Olympische droom opeens in 
zicht. Butter besloot de kans aan 
te grijpen en maakte samen met 
coach Guido Hartensveld plan-
nen voor zijn ‘Road to London’. 
Twee keuzes lonkten: een ma-
rathon met alles erop en eraan 
(regie, hazen, coaching, drank-
posten met assistentie) en een 
tijd onder de 2.10 óf een plaats 
bij de ‘geschoonde top-8’ in een 
World Major Marathon (Berlijn, 
Boston, Chicago, London of New 
York). Butter en Hartensveld ko-
zen unaniem voor de laatste op-
tie. Via de hoogvlaktes van Kenia 
en Mexico liep de weg van But-
ter naar Boston. 
Daar bleek het weer afgelo-
pen maandag spelbreker te zijn. 
Reeds bij het ontbijt werd duide-

lijk dat de kansen op een snel-
le eindtijd verkeken waren. Een 
aspect dat in de grote stadsma-
rathons normaal gesproken nau-
welijks ter zake doet; de klasse-
ring, dat is waar het om draait. 
Toch lagen de verhoudingen 
voor Butter anders. Als addertje 
onder het gras werd een presta-
tie onder de 2.12 geëist als ne-
venvoorwaarde voor Olympische 
kwalificatie. Plaatselijke weer-
berichten spraken over smel-
tend asfalt onder een branden-
de zon. Butter had echter slechts 
één doel voor ogen: zijn Olympi-
sche waardigheid tonen door de 
strijd met de concurrentie aan te 
gaan en een plek in de top-8 te 
bemachtigen. 

Met zijn vijfde plaats op de ge-
schoonde lijst blijft Butter ruim-
schoots binnen de kwalificatie-
eis, maar kans op plaatsing voor 
de Spelen lijkt zeer klein gezien 
het ontbreken van de aanvul-
lende tijdseis van 2.12.00. “Wat 
had ik vandaag anders moe-
ten doen?”, reageert Butter. “Die 
2.12 was bij voorbaat al niet re-
eel gezien de hitte. Dit is mijn 
beste prestatie ooit, gepiekt op 
het juiste moment. Ik ben heel 
blij en trots dat ik mijn doel be-
haald heb: een plaats binnen de 
top-8 op een Major Marathon. 
Over die 2.12 heb ik nooit nage-
dacht en die eis bleek ook ze-
ker niet reeël. De winnaar weet 
die tijd zelfs niet te halen. Ik ben 
kapot, maar vooral trots. Ik wil-
de zo graag aantonen dat ik de 
strijd aankon en die top-8 beha-
len, anders had ik wel voor een 
marathon met een snelle eind-
tijd gekozen. Ik vind dat ik zeker 
voldaan heb aan een Olympisch 
waardige prestatie.” 

Allereerste beeballwed-
strijd Red Stars Vitesse
Castricum - Het beeballteam 
van Red Stars Vitesse heeft zon-
dag bij Herons de allereerste 

beeballwedstrijd gespeeld. Bei-
de teams hadden zeven man, 
wat genoeg is want er zijn niet 

zoals bij het ‘grote’ honkbal ne-
gen spelers nodig. Een ander 
verschil is dat bij beeball ieder-
een aan slag komt. Het was even 
wennen voor zowel Red Stars 
als Herons, ook door de nog wat 
koude weersomstandigheden. 
Maar onder het toeziend oog van 
alle ouders ging het Castricumse 
team in Heerhugowaard net aan 
ten onder: 21-18. Sjoerd Voorn 
zorgde wel nog voor een mooie 
prestatie door twee homeruns te 
slaan.

Sinds dit seizoen is een groep 
van acht kinderen (van vijf tot 
acht jaar) wekelijks beeball aan 
het trainen op De Puikman. Bee-
ball is een moderne variant van 
peanutbal, met een zachte knup-
pel en zachte speelbal. Boven-
dien mogen spelers zelf kiezen 
of ze van een paaltje slaan of de 
bal opgegooid krijgen. Het is ge-
schikt voor kinderen van vijf tot 
elf jaar. Meer informatie, bijvoor-
beeld over vrijblijvend een keer-
tje meetrainen: johan71@case-
ma.nl of 0251-674654. 

Afzwemmers maart
bij De Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. 
Deze maand kan men 45 kandi-
daten feliciteren met het behalen 
van hun zwemdiploma.

Op 7 maart is er door elf kandi-
daten afgezwommen voor het C-
diploma: Frank Aardenburg, Yoni 
Bas, Luna Bleeker, Floris Elsinga, 
Luuk Juwett, Bente Kavsek, Job 
van Kessel, Deven Knaapen, Bry-
an Konijn, Chafiero Podiwongso 
en Puck Wittebrood.
Woensdag 14 maart zijn de kin-
deren, die binnenkort op zwem-
les gaan, samen met hun ou-
ders  in het zwembad geweest 
voor een introductieles en heeft 
er geen afzwemmen plaatsge-
vonden.
Voor het A-diploma is er op 21 
maart door een groep van 15 

jonge kandidaten afgezwom-
men.  Boyd Bakker, Lucas Bak-
ker, Rick Brasser, Teun Deuling, 
Milan Glorie, Dana Houben, Di-
mitri Lammers, Bram Luijendijk, 
Anna Lute, Pim van der Moolen, 
Skylar van Mullem, Puk Schoorl, 
Tika Schoorl, Lieke van der Vliet 
en Lars Westerman hebben hun 
zwemkunsten aan hun publiek 
laten zien.

Op woensdag 28 maart heeft 
een groep van 19 kandidaten 
voor het B-diploma afgezwom-
men. Dat werd allemaal goed 
gedaan door Veena Bakker, Isa 
Baltus, Wouter Bruijns, Nienke 
Buurmeijer, Sjirin Chikri, Emma 
van Kampen, Marit Kruk, Anouk 
de Lange, Lisa van Leeuwen, Ro-
salie Musquetier, Senn de Rooij, 
Hanna de Ruijter, Lynn Scheer-
man, Maaike Scheerman, Quirijn 
van der Velden, Tanee de Winter, 
Yara Wishaupt, Jonna de Wit en 
Hugo van Zijp. 

Zondag 22 april 14.00 uur:

Limmen - O.F.C.
balsponsor:	 Christian sChilder PerkgoedsPeCialist
 tandteChnisCh laboratorium J. Veldt

pupil v.d. week:	daniël meuleman (sPeler limmen d3)
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En nu ik!

Vrijdag op Bonhoeffer
Scholieren komen in actie 
tegen Kony met gebak!

Castricum - Jesper Verbruggen. 
izit in 2 Havo op het Bonhoeffer 
college. Samen met zijn vrienden 
Gilles, Gijs en Julian houdt hij 

Starterswoningen aan 
de Henri Dunantsingel 

Het sportieve leven van Jurjen Kuijs 

“Ik heb de kinderen 
helemaal in de vingers”

“Op het Bonhoeffer College had 
ik gymles van Van Basten-Ba-
tenburg. Een klassieke leraar, 
bij wie we veel dezelfde sporten 
deden: softbal, basketbal, hard-
lopen. ‘Dat zou ik anders doen’, 
dacht ik toen.” 
Al in de tweede klas begint de 
interesse voor het overbren-
gen van sport en spel bij Jurj-
en Kuijs. Hij heeft een visie, en 
als hij praat over zijn didactische 
ideeën klinkt de 21-jarige als een 
ervaren docent. “Tijdens mijn af-
sluitende stage op het CIOS wil-
de ik meer uitdaging en heb ik 
bewust gekozen voor een school 
in een achterstandswijk in Haar-
lem Schalkwijk. De leraar daar 
zei: ‘Als je hier kunt lesgeven, 
kun je overal lesgeven’. Ik be-
speurde veel agressiviteit bij 
leerlingen in de jonge jaren: wie 
is de stoerste, wie is de sterkste? 

ning, waarbij je met behulp van 
touwen door een rivier over de 
rotsen klautert. “Het is een ver-
rijking van mijn opleiding, in een 
heel andere omgeving. In Ita-
lië werk ik met mensen die dit 
al hun hele leven doen, en waar 
ik ontzettend veel van kan le-
ren. Dat moet je langzaam op-
bouwen. Canyoning leer je niet 
op het CIOS, ik heb alle technie-
ken tijdens mijn werk geleerd.” 
Als hij klaar is met zijn opleiding 
wil Jurjen drie of vier dagen les-
geven op een school; daarnaast 
wil hij zich bezig houden met fit-
ness en voeding. “Voeding heeft 
me altijd geïnspireerd, ik ben er 
steeds meer over gaan lezen. Het 
is een belangrijke pilaar van fit-
ness: met goede voeding kun je 
je doel bereiken, wat dat ook is. 
Mensen denken dat ze veel over 
voeding weten. Zo wordt vet 
vaak in een kwaad daglicht ge-
steld. Veel mensen eten te veel 
verzadigde vetten, maar onver-
zadigde vetten heb je hard no-
dig. Dan heb je ook nog trans-
vet, waar veel mensen nog nooit 
van gehoord hebben. Dat is een 
niet-natuurlijk vet dat fabrieks-
matig wordt gemaakt en vaak in 
kant-en-klare producten zit zo-
als goedkope koekjes. Maar ook 
in maaltijdsalades. Ik wil mensen 
bewust maken van dit soort din-
gen. Er zijn heel veel slechte di-
eten, waarbij mensen te weinig 
binnenkrijgen. Als je te weinig 
binnenkrijgt gaat het lichaam op 
zoek naar een makkelijkere bron 
van energie: spieren. Spieren 
zijn zwaarder dan vet, dus op de 
weegschaal lijkt het of je ontzet-
tend veel afvalt. Maar wanneer 
je weer normaal gaat eten wil je 
lichaam de reserves die je toen 
hebt weggenomen herstellen. Zo 
zijn veel mensen aan het jojoën 
met hun gewicht.” Ook dat zou 
Jurjen heel anders doen.
Arjen de Wit. 

Er waren heel veel ruzies. Er zat 
één kind in die klas die me voort-
durend zat uit te dagen. Ik vond 
hem vreselijk. Totdat ik hem leer-
de kennen en ik hem begon te 
begrijpen. Aan het einde van 
het jaar at hij uit mijn hand. Op 
die school hadden kinderen een 
heel andere manier van lesge-
ven nodig, ik moest mijn ma-
nier van werken helemaal om-
gooien. Een duidelijke structuur 
bieden, maar altijd op een posi-
tieve manier. Als je steeds boos 
wordt kun je een les draaiende 
houden maar als je positief bent 
los je problemen al op voordat 
het kan escaleren. Ik hoef nooit 
boos te worden, ik heb de kinde-
ren helemaal in de vingers. Het 
is belangrijk om eerst na te den-
ken wat er eigenlijk omgaat in 
een kind.”
Na het Bonhoeffer doorloopt 
Jurjen met gemak het CIOS, 
daarna stroomt hij in op de ALO. 
Het zijn beide opleidingen tot 
sportdocent, maar bij de laatste 
ligt meer nadruk op methodiek 
voor kinderen: “Op het CIOS 
gaat het om hoe je een hand-
stand doet, op de ALO gaat het 
om hoe je kinderen leert een 
handstand te doen.” 
Met deze opleidingen komt Jurj-
en in allerlei baantjes terecht die 
met sport te maken hebben, zo-
als fitnessinstructeur, sport-
masseur, badmeester en snow-
boardinstructeur. Altijd op zoek 
naar meer uitdaging gaat hij ook 
in het buitenland aan de slag. 
Hij geeft lessen in snowboar-
den. “Dan ben je meer reislei-
der, je staat met een groep op 
de piste maar ook bij de après-
ski.” En hij doet in buitenspor-
ten als kanoën en mountainbi-
ken in de Belgische Ardennen. 
Dat is Jurjen echter nog te kalm, 
dus doet hij nu extreme sporten 
in Italië: wildwaterkajakken, sur-
fen, raften, klimmen. En canyo-

op vrijdag 20 april een actie te-
gen Kony. “Op het journaal ver-
telde ze over de film Kony2012. 
Ik heb de film bekeken en wil-
de ook mijn steentje aan deze 
actie bijdragen”, aldus Jesper. 
“Joseph Kony is een rebellenlei-
der in Uganda die al 26 jaar lang 
kinderen ronselt. Meisjes moe-
ten als prostituees werken en 
jongens moeten als kindsolda-
ten voor hem vechten. Ook laat 
Kony kinderen verminken en laat 
hij ze hun eigen familie uitmoor-
den. Mij sprak het lot van deze 
kinderen erg aan en ik wil hel-
pen. Wij gaan op 20 april tom-
poucen en taarten verkopen op 
school en de opbrengst gaat 
naar Kony2012. Het gebak ma-
ken we zelf en we worden ge-
sponsord door AH en Goemans. 
Bijna niemand weet eigenlijk wie 
Kony is terwijl hij de meest ge-
zochte man van de wereld is.” 

spraak van de Raad van State: 
“De bouw van de 48 starterwo-
ningen is weer een stap dichter-
bij gekomen”. Bijzonder aan de 
nieuwbouw is de fraaie vormge-
ving en het half verdiepte parke-
ren. FKG-architecten ontwierpen 
een cirkelvormig gebouw met 
een ‘monumentaal karakter’. 

Het gebouw is aan de ene kant 
drie lagen en aan de andere kant 
vijf lagen hoog. Rond het ge-
bouw ligt een groot oppervlak 
aan groene ruimte.

Burgemeester Toon Mans 
geeft gastles over vrede  

Castricum - De gemeente Cas-
tricum gaat de gronden van het 
project Villa Rotonda, voorheen 
De Klimop, overdragen aan Ken-
nemer Wonen. Dat kan omdat 
de procedure rond vrijstelling en 
eerste fase bouwvergunning is 
voltooid. 
De Raad van State heeft op 4 

april uitspraak gedaan in een ho-
ger beroep van een omwonen-
de en de gemeente in het gelijk 
gesteld. Na de grondoverdracht 
kan Kennemer Wonen de 48 
starterswoningen aan de Hen-
ri Dunantsingel gaan verkopen 
en bouwen. Wethouder Christel 
Portegies is erg blij met de uit

Akersloot - Burgemeester A. 
Mans geeft in zijn functie als 
Mayor for Peace op 25 april een 
gastles over vrede, aan de kinde-
ren van groep 8 van basisschool 
Rembrandt. De gastles staat 
in het teken van vrede en in de 
aanloop naar 4 en 5 mei zal de 

burgemeester het koppelen aan 
het verhaal van de kraanvogels.
Aansluitend aan de vredesles la-
ten de kinderen zien hoe zij den-
ken over vrede via allerlei kunst-
vormen. De school laat de veel-
kleurige vredesvlag tijdens de 
vredesles wapperen. 

‘My spirit sang all day’

Voorjaarsconcert van 
Kleinkoor Castricum
Castricum - Het Kleinkoor Cas-
tricum geeft op zondag 22 april 
een voorjaarsconcert. Het koor 
zingt liederen van de Engelse 
componisten Gerald Finzi, Ben-
jamin Britten en Ralph Vaughan 
Williams. 
Het thema van dit concert is ont-
leend aan een van de liederen 
van Gerald Finzi. De liederen zijn 
gecomponeerd in de 19e en de 

20e eeuw. Zij gaan over de na-
tuur en over de liefde. Mede-
werking wordt verleend door de 
klarinettiste Gisla Bruitsman. El-
len Verburgt heeft de artistie-
ke leiding. Aanvang 15.00 uur in 
de Dorpskerk, Kerkpad 1. Toe-
gangsprijs 10 euro, CJP/kinde-
ren 7 euro. Kaartverkoop via in-
fo@kleinkoorcastricum.nl of te-
lefonisch 0251-658195. 
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Raken instemmers los-
gezongen van burgers?
Het doet GroenLinks pijn, als natuurminnende partij, om te zien dat dit 
college bezig is met een volgende stap te maken naar een nieuwe cre-
atie van een soort Zandvoort aan Zee. In afwijking van eerdere beleids-
nota’s staan voor ons strandplateau nu twee hotels en enige winkel-
voorzieningen op de rol, te beginnen met strand 10. De meeste leden 
van de coalitiepartijen lijken het gelaten te accepteren in tegenstelling 
tot de oppositie en een natuurminnende burgerorganisatie als Platform 
Ons Strand. Er is weinig fantasie voor nodig waar dit alles toe kan gaan 
leiden. Ons kikkerlandje telt veel koude en regenachtige dagen en waar 
moeten al die hotelgasten dan hun vertier zoeken? We hebben natuurlijk 
al vier paviljoens op het strand die het hele jaar open mogen blijven, 
maar desondanks zal een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de 
commerciële vermaaksindustrie onontkoombaar blijken, vult u zelf maar 
in... Willen we dat? Het antwoord is nee concludeer ik uit een onlangs 
gehouden handtekeningenactie van Platform Ons Strand met een prima 
respons. Op basis daarvan is het het mijns inziens duidelijk dat een be-
langrijk deel van de Castricumse inwoners juist gruwt van een dergelijke 
ontwikkeling en veel meer waarde hecht aan de natuur en aan een rustig 
familiestrand. GroenLinks hoopt op enige bezinning en toekomstgerich-
te zorgvuldigheid, waardoor de raadsleden van de VVD, CKenG, CDA 
of D66 een wat meer duurzame keus gaan maken en ook de volgende 
generaties kennis kunnen maken met ons mooie strandgebied in zijn 
meest pure vorm. Anders zouden de instemmende raadsleden wel een 
losgezongen kunnen geraken van de bevolking die zij juist zeggen te 
willen vertegenwoordigen.
Rob Glass, GroenLinks. 

Motie PvdA: Herijking vi-
sie strandplateau 
Op 30 juni 2010 is de kadernota strand vastgesteld door de gemeente-
raad, waaronder een vernieuwing van paviljoen Strand 10. Er zou sprake 
zijn van een kleinschalig bouwplan. De terminologie bed & breakfast en 
de daaruit voortvloeiende consequenties (horecavergunning, parkeer-
plaatsen op strandplateau, bedrijfswoning) zijn onvoldoende in beeld en 
kan consequenties hebben voor bouwplannen die later worden inge-
diend, omdat er tevens door de raad besloten is dat op het strandpla-
teau slechts één hotelachtige faciliteit voldoende is. As je kijkt naar het 
totale bouwvolume van plm 4500 m3 en drie keer zo hoog als huidige 
situatie, is dit een geheel ander perspectief van de in het voorstel en 
in de kadernota gebruikte terminologie van kleinschaligheid. Boven de 
bestaande bouwlaag van Strand 10 wordt een bouwlaag van meer dan 
vijf meter mogelijk gemaakt, hetgeen weer geen gebruikelijk afmeting 
van een bouwlaag is. Strand 10 zou een goothoogte mogen krijgen van 
zes meter en een nokhoogte van zeven meter en het bouwplan voldoet 
dus niet aan deze eisen en is dus niet conform de randvoorwaarden 
kadernota, zoals het college stelt. 
Er zijn kennelijk veel inwoners en andere betrokkenen die via het Plat-
form Ons Strand een duidelijk signaal afgeven richting politiek Castricum 
en de gemeenteraad zou daar in het kader van democratie de ogen 
niet voor mogen sluiten. De PvdA stelt voor de kadernota strand in zijn 
geheel opnieuw te agenderen voor een bespreking in de gemeenteraad 
en het Platform Ons Strand, naast de ondernemers, uitdrukkelijk te be-
trekken bij de besprekingen. De kadernota kan, gezien worden als ruim-
telijk kader voor ontwikkelingsmogelijkheden waarbij het college wordt 
opgedragen deze uit te werken en de resultaten aan de gemeenteraad 
voor te leggen in een integraal bestemmingsplan.
Peter Verduin, PvdA.

Morris (15)gaat poosje in de VS wonen

“Die blauwe ogen bij meisjes, 
dat hebben ze in Mexico niet”
Castricum - De veiligheid ’s 
nachts op straat, de hoeveel-
heid groenten die hier gegeten 
wordt en het ontbreken van de 
pepertjes daarin, de openheid 
van de Nederlanders én van het 
landschap, de blauwe en groe-
ne ogen van de meisjes; Carlos 
Sánchez Boloños uit Mexico-Ci-
ty begint steeds meer te wennen 
aan het leven van een scholier in 
Castricum. Hij spreekt intussen 
een aardig woordje mee, al gaat 
het zo nu en dan een beetje mis. 
Als beroep kiest hij ervoor later 
avocado te worden.

De toekomstige advocaat is 
achttien jaar oud en spreek 
naast Spaans, vloeiend Engels, 
een beetje Italiaans en zingt 
liedjes in het Portugees. Eigenlijk 
wilde hij naar Duitsland om die 
taal te leren spreken, maar om-
dat daar onvoldoende gastge-
zinnen waren, werd het Neder-
land. Een echte knobbel voor ta-
len dus. “Een knobbel?”, vraagt 
hij verbaasd. “Ik weet echt niet 
wat dat is!” 

Felix komt logeren
Voor Erwin en Evelien Kremers 
is het de tweede keer dat zij 
een scholier hebben opgeno-
men in hun gezin. Twee jaar ge-
leden verbleef de toen vijftien-
jarige Felix Hahn uit Duitsland 
een schooljaar lang bij de fami-
lie. Hij komt nog twee keer per 
jaar logeren. Volgend jaar ver-
trekt dochter Maud naar het bui-
tenland als uitwisselingsstudent. 
Gert-Jan Bremer uit Castricum 
is districtvertegenwoordiger van 
Youth for Understanding (YFU). 
Jongeren tussen de 15 en 23 jaar 
krijgen de kans met YFU eni-
ge tijd in het buitenland te ver-
blijven. De jongeren wonen in 
gastgezinnen en bezoeken een 
plaatselijke school. Carlos doet 
4HAVO op het Jac. P. Thijsse-
college. Gert-Jan: “Mijn doch-
ter was in Noorwegen als uit-
wisselingscholier. Nu begeleid ik 
scholieren en studenten hier uit 
de buurt die naar het buitenland 
vertrekken en scholieren die hier 
komen in een gastgezin.”
 

‘Keep the dream alive’
Morris Rohof uit Castricum mag 
nog niet eens brommer rijden als 
hij eind juni voor elf maanden 
naar de VS vertrekt. Voor de vijf-
tienjarige 4VWO scholier op het 
Jac. P. Thijsse staat het al enke-
le jaren vast dat hij een perio-
de in Amerika wil verblijven. “Ik 
wil ervaren hoe de samenleving 
daar is en of het beeld dat ik er-
van heb klopt met de werkelijk-
heid. Bovendien vind ik het han-
dig dat ik de taal al spreek. Ik 
weet nog niet precies waar ik te-
recht kom, maar ik hoop natuur-
lijk op een gezin met kinderen 
van mijn leeftijd.” Het wordt in ie-
der geval ergens in het noord-
oosten van de Verenigde Sta-
ten weet Gert-Jan te verklap-
pen. Morris speelt gitaar in de 
band Always Late en zijn instru-
ment vliegt mee naar de ande-
re kant van de oceaan. “Ik weet 
nu al dat ik mijn ouders en zus-
sen ga missen, maar ook de jon-
gens van de band.” Om heimwee 
maakt hij zich geen zorgen. “Als 
ik al heimwee krijg, dan weet ik 
daar wel mee om te gaan.” De 
ouders van Morris hebben er al-
le vertrouwen in dat Morris een 
succes maakt van de uitwisse-
ling. “Vanaf de brugklas weet hij 
heel zeker dat hij dit is wat hij wil 
en wij gunnen het hem van har-

te.” Dan staat Morris op om zijn 
gitaar te pakken. Op zijn T-shirt 
staat de tekst: ‘Keep the dream 
alive’ te lezen. Zijn droom komt 
nu in ieder geval uit.

De allergekste ervaring
Het is ondertussen een vrolij-
ke boel in het huis van de fami-
lie Kremers. Dochters Lynn en 
Maud zijn aangeschoven, net 
zoals hun vriendjes Melvin en 
Mickey. Zoon Stan moet nog 
steeds heel hard lachen als hij 
denkt aan die keer dat Carlos tij-
dens wintersport van zijn slee af-
viel. Het gezin is nu net terug van 
Texel en dat betekende veel fi et-
sen tegen wind en dat was min-
der vond Carlos. “Ik moet hier 
ook meehelpen met allerlei klus-
jes in huis, zoals de was opvou-
wen en tafel dekken. Dat ben 
ik helemaal niet gewend. Thuis 
hebben we elke dag een hulp. 
Nederlanders hebben echt een 
andere manier van denken. Mijn 
allergekste ervaring tot nu toe 
was de Nieuwjaarsduik, waar we 
aan mee hebben gedaan.” Gert-
Jan vervolgt: “Leven met een uit-
wisselingsstudent in huis bete-
kent vaak het begin van een in-
tense vriendschap. De student 
groeit in vele opzichten, maar 
ook het gastgezin wordt rijker 
door het intensieve contact met 

een andere cultuur en andere 
gewoonten.” Dit jaar komen weer 
vele studenten naar Nederland 
afkomstig uit alle landen van 
de wereld waar nog een gast-
gezin voor wordt gezocht. Gast-
moeder Evelien besluit lachend: 
“Wij slaan een jaartje over, er 
moet hier eindexamen worden 

gedaan. En we gaan natuurlijk 
langs bij Carlos in Mexico City.”
Meer informatie is te vinden op 
www.yfu.nl. Wie zich aan wil 
melden als gastgezin of daar 
meer informatie over wil, kan te-
recht bij Gert-Jan Bremer, tel.: 
0251-820925 of 06-26963048, 
mailen kan naar yfu@ziggo.nl.
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Stichting Welzijn Ouderen Limmen

55-plussers gezocht 
voor de mozaïekenklus 
Limmen - Maandag 23 april 
start traditiegetrouw de SWOL-
prikploeg met een spectaculair 
mozaïekproject. Er is in de afge-
lopen maanden veel vergaderd, 
getekend, gezaagd en getim-

merd. De hyacintennagels wor-
den zondag 22 april ter beschik-
king gesteld, dat wil zeggen het 
grote werk kan beginnen.
Evenals voorgaande jaren wordt 
het vast weer een gezellige 

steek- en prikweek in het cultu-
reel centrum Vredeburg, waar de 
mozaïekkoorts zal uitbreken.
Het bestuur van de SWOL doet 
een dringend beroep op alle 55 
plussers om massaal medewer-
king te verlenen. Aan koffie, hap-
jes en drankjes zal het niet ont-
breken. Maandag 23 april vanaf 
9.00 uur is men welkom. Deel-
nemers dienen zelf een schaar 
mee te nemen. Het motto voor 
de 60e editie van de Bloemenda-
gen luidt: ‘De kroon op het werk’. 

Ze komen er weer aan…
Limmen - De Ranzige Bok, de 
Klus van 55 plus, Highway prik-
kers, Spijkers met Koppijn, de 
Hyapinten, de Gaasverwerkers, 
allemaal bekende namen in Lim-
men. Het is momenteel ritsen 
geblazen deze dagen door de in-
woners van Limmen. In een zo 
kort mogelijke tijd probeert men 
zoveel mogelijk nagels van het 
land te halen want er komt re-
gen. De beunen worden in el-
kaar getimmerd, men vraagt 
zich af of er wel voldoende Pe-
ter Stuyvesant in de koelcel is en 

zijn de nagels nog niet aan het 
snotten?
Ritsen, nagels die snotten? Me-
nigeen buiten Limmen vraagt 
zich af wat hierboven staat. In 
april wordt er door vele inwoners 
van Limmen een aparte taal ge-
sproken want iedereen is in de 
ban van de Bloemendagen. Sa-
men met de gezelligheid, saam-
horigheid, samenwerking, ge-
heimzinnigheid en de eigen taal 
maakt de Prikweek en de week 
van de Bloemendagen, Limmen 
tot een uniek dorp waar een ie-

der trots op kan zijn. Dit jaar is 
een jubileumjaar want de Bloe-
mendagen worden voor de 60ste 
keer gehouden. Naast mozaïe-
ken, straatversiering en bloem-
sierkunst worden er extra activi-
teiten voor de bezoekers georga-
niseerd. Het is dus nog meer de 
moeite waard om een bezoek te 
brengen aan Limmen.
Bezoek de website www.bloe-
mendagenlimmen.nl en kom van 
28 april t/m 3 mei de bloemen-
pracht in Limmen bewonderen. 
De toegang is gratis.

Regio krijgt meer identiteit en inhoud

“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder”
Castricum - Op vrijdag 13 april 
vond de eerste regiodag van re-
gio Alkmaar plaats. Zo’n 120 
raadsleden en bestuurders van 
de acht regiogemeenten, waar-
onder Castricum, bespraken 
de hele dag intensief de verde-
re mogelijkheden van regiona-
le samenwerking. Op de agen-
da stonden zeven inhoudelijke 
onderwerpen: duurzame ener-
gie, overgewicht bij jongeren, 
toerisme, de overdracht van de 
AWBZ en de jeugdzorg van het 
Rijk naar de gemeenten, ruimte-

lijke overprogrammering en een 
regionale woonvisie. Ook onder-
zochten de deelnemers de meest 
kansrijke vormen van samen-
werking en eindigde dit alles in 
een debat. 

“Alleen ga je sneller, maar sa-
men kom je verder”, was een van 
de uitspraken. In een terugblik 
noemde burgemeester Romeijn, 
vice-voorzitter regiegroep Regio 
Alkmaar, de dag een zeer ge-
slaagde bijeenkomst. De volgen-
de regiodag is in oktober dit jaar.

Kunstfietswandelroute

Limmen - Op zaterdag 28 en 
zondag 29 april organiseert Lim-
men Cultuur in samenwerking 
met de Stichting Bloemendagen 
voor de vierde maal tijdens de 
Bloemendagen een kunstfiets-

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’
Beleef de natuur tijdens 
een nachtexcursie
Regio - Op zaterdag 21 april or-
ganiseert IVN Midden-Kenne-
merland in samenwerking met 
Kennemer Duincamping Ge-
versduin een spannende excur-
sie voor volwassenen en kin-
deren in en om de camping. 
Edwin Kapitein neemt deelne-
mers mee in het donker en leert 
ze te ervaren hoe de nacht leeft 
en beweegt. Zodra de ogen ge-
wend zijn aan de duisternis, kan 
men hele bijzondere ontmoe-
tingen hebben met bewoners 
van de nacht. Sluipend door de 
nacht vertelt Edwin mooie ver-
halen over de vleermuizen, uilen, 
nachtvogels, maar ook over pad-
den en kikkers. Met een beetje 
geluk krijgt men onderweg een 
concert te horen van de krekels 
en het sprinkhanenkoor.
Dit is een excursie zonder ver-
lichting, maar met spannende 
waarnemingen. 

Aanmelden voor deze excursie 
kan bij  de receptie van Duin-
camping Geversduin, tel. 0251- 
661095.  Vertrek om 20.30 uur 
vanaf de receptie. Deelnamekos-
ten bedragen 3,75 euro.
(Foto Hermine Smit)

wandelroute door Limmen. Ver-
spreid over het kleurrijke bloe-
mendorp is in een groot aantal 
ateliers en/of tuinen en open-
bare gebouwen een groot sca-
la aan kunst te bewonderen zo-
als keramiek, stenen en bronzen 
beelden, foto’s, schilderijen, sie-
raden en collages. Aan de kuns-
troute nemen ongeveer 40 regi-
onale kunstenaars deel. Op zon-
dagmiddag kunnen bezoekers 
genieten van muziek in Ons Huis 
en Cultureel Centrum Vredeburg. 
De ateliers zijn open van 11.00-
17.00 uur.
Tijdens de Bloemendagen zijn 25 
etalages van de Limmer onder-
nemers traditiegetrouw weer op-
gefleurd met kunstwerken, zo-
wel schilderijen in verschillende 
technieken als keramiek. In de 
winkels is te lezen, welke kun-
stenaar waar exposeert.

Drukte bij de Publieksbalie
Castricum - Afgelopen zater-
dag was het een drukte van be-
lang op het gemeentehuis. Veel 
ouders met kinderen kwamen 
reisdocumenten aanvragen.
Vanaf 26 juni zijn bijschrijvingen 
van kinderen in het paspoort van 
hun ouders niet meer geldig. 
Kinderen moeten dan hun eigen 
reisdocument hebben: een pas-
poort of een ID-kaart. Met het 
paspoort kan men ook buiten 
Europa reizen, met een ID-kaart 
alleen binnen Europa.
Ouders  moeten eigenlijk voor 1 
mei de reisdocumenten voor hun 
kinderen aanvragen om er zeker 
van te zijn dat ze die ook eind ju-
ni binnen hebben. Op die manier 
hoopt het ministerie rond de zo-

mervakanties een te grote drukte 
bij de stadhuizen te voorkomen.
Veel ouders en kinderen in Cas-
tricum zijn op zaterdag 14 april 
naar het gemeentehuis gegaan. 
In enkele gevallen bedroeg de 
wachttijd 2,5 uur. De gemeente  
gaat de komende weken extra 
bemensing aan de balie inzetten. 
Dit zal de wachttijden verkor-
ten, hoewel ze nog wel lang kun-
nen zijn. Met name op woens-
dagmiddag en zaterdagochtend, 
want dit zijn dagen dat ouders 
met kinderen het gemeentehuis 
bezoeken.
Een woordvoerder van het minis-
terie zegt dat de marechaussee 
scherp controleert op de nieuwe 
reisdocumenten. Wie niet over 

het juiste paspoort beschikt, kan 
zijn of haar reis niet vervolgen. 
Ook moeten de ouders kunnen 
aantonen dat ze ouderlijk gezag 
mogen uitoefenen. Daar kan on-
duidelijkheid over bestaan, bij-
voorbeeld bij gescheiden ou-
ders, omdat de achternamen 
(kunnen) verschillen. “Wij zijn 
scherp op alleenreizende ouders 
met kinderen. We zullen beoor-
delen of het kind mee mag, of 
de ouder toestemming heeft van 
de andere ouder en of er sprake 
is van ouderlijk gezag”, aldus de 
woordvoerder. “Het is altijd han-
dig als een vader of moeder een 
kind mee op reis wil nemen, dat 
ze aan kunnen tonen middels 
bijvoorbeeld geboorteakte dat 
het in orde is.” Voor meer infor-
matie: zie de site met paspoort-
informatie van de rijksoverheid.
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Adopteer een bloembak in de straat

Castricum - Wie de eigen straat 
wil opfleuren met een bloembak 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
04-04-2012: Tess, dochter van 
R.A. Hoogerwerf en J.M. Guit, 
geboren te Alkmaar. 04-04-
2012: Fae Robine, dochter van 
R.B. Helder en S.B. Close, ge-
boren te Alkmaar. 05-04-2012: 
Tom, zoon van P. Kalkdijk en S. 
Rodríquez Chavarría, geboren te 
Beverwijk. 09-04-2012: Jenthe 
Cynthia, dochter van J.M. Kers-
sens en A. Berkhout, geboren te 
Akersloot.

Wonende te Castricum:
05-04-2012: Matthias Xavier, 
zoon van W. Kramer en I.M. Lan-
ser, geboren te Castricum. 05-
04-2012: Fabian Neil René, zoon 
van B.G. Slenders en Y.E.B. Hod-
de, geboren te Beverwijk. 06-04-
2012: Fenna Jasmijn, dochter 
van F.C. Uiterwaal en M.E. Mud, 
geboren te Alkmaar. 07-04-2012: 
Marlouke Maria, dochter van 
T.J. Bleijendaal en M.J.H. Wijn-
hoven, geboren te Alkmaar. 07-
04-2012: Annouk Lianne, doch-
ter van R. van Steenoven en B.C. 
Kaan, geboren te Castricum. 08-
04-2012: Pien Madelief, doch-

ter van R.J.M. Molenaar en S. de 
Wit, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
11-04-2012: Bekker, Sebastiaan 
en Van der Rol, Meike, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
04-04-2012: Heeman, Bernar-
dus J.M., oud 71 jaar, overleden 
te Bakkum.

Wonende te Limmen:
06-04-2012: Gerdes, Augustina 
M.A., oud 87 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met A.F. Boller-
man. 07-04-2012: Heijnsbroek, 
Johanna, oud 88 jaar, overleden 
te Limmen.
 
Wonende te Castricum:
02-04-2012: Kwak, Cornelis, oud 
57 jaar, overleden te Alkmaar. 
05-04-2012: Durge, Mecheli-
na M., oud 87 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
J.J. Beentjes. 08-04-2012: van 
der Park, Theodorus N.J., oud 69 
jaar, overleden te Castricum. 

Het hoogste punt van 
de kolenschuur bereikt
Akersloot - Vorige week kon 
de vlag in top. Naast het monu-
mentale Museumgemaal 1879 
in Akersloot, werd het hoogste 
punt bereikt van de herbouwde 
naastgelegen kolenschuur. De 
oude kolenschuur werd afgelo-
pen najaar afgebroken vanwege 
de zeer bouwvallige staat. De-
ze schuur heeft aanvankelijk als 
kolenschuur dienst gedaan voor 
het toen nog door stoom aange-
dreven gemaal. Die functie ver-
viel al in 1919 toen het gemaal 
werd omgebouwd naar elek-
trische aandrijving. De schuur 
bleef daarna behouden, vanaf 
toen voor opslag van materialen 
van het polderbestuur. In 1985 
werd het gemaal op de provin-
ciale lijst voor waterstaatsmonu-
menten geplaatst. Daarmee was 
de schuur ook monument ge-
worden.
Toch noopte nu de bouwvallige 
staat tot rigoureus handelen, er 

viel niets meer op te knappen. 
Afbreken en opnieuw opbouwen 
was de enige mogelijkheid. Dat 
opbouwen is nu ver gevorderd 
dankzij veel zelfwerkzaamheid 
van de vrijwilligers van de Stich-
ting Gemaal 1879 en een gift van 
de regionale Rabobank uit hun 
Rabofonds. De komende we-
ken wordt gewerkt aan een ver-
dere afwerking. Het geheel is te 
bezichtigen aan de Fielkerweg/
Klein Dorregeest te Akersloot. 
Op zondagmiddag is dat extra 
aantrekkelijk, want dan is het 
gemaal geopend en kan een ex-
positie van de plaatselijke beel-
dend kunstenaar Hans ten Broe-
ke worden bezichtigd. Er is dan 
tevens uitleg over de werking 
van het gemaal. Tijdens de ko-
mende Molen- en Gemalenda-
gen is het gemaal zowel op za-
terdag 12 mei als op zondag 13 
mei geopend van 10.00 uur tot 
17.00 uur.

Ton van Dam schrijft familiege-
schiedenis uit Amsterdam-Noord

Castricum - Ton van Dam 
woont al ruim twintig jaar in Cas-
tricum, maar zoals vele ande-
re inwoners van Castricum komt 
hij oorspronkelijk uit Amsterdam 
en om precies te zijn uit Amster-
dam-Noord. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de door hem 
geschreven familiegeschiede-
nis zich in Amsterdam-Noord af-
speelt. Het boek heet: Het ge-
zin van mijn halfbroer. Een arbei-
dersgezin in Amsterdam-Noord 
tussen 1950 en 1980.
In het boek schetst Ton van Dam 
aan de hand van persoonlijke, 
dicht-op-de-huid interviews een 
intiem portret van een katholiek 
arbeidersgezin in Amsterdam-
Noord, het gezin van zijn half-

broer en diens vrouw. Dat levert 
een fraai tijdsbeeld op van het 
naoorlogse leven in een volks-
wijk in Amsterdam-Noord, met 
veel ontroerende en humoris-
tische details. De vele foto’s uit 
die tijd versterken dat beeld. Bij 
oudere lezers zal het boek ze-
ker herinneringen oproepen aan 
hun eigen jeugd en niet alleen 
bij van huis uit katholieke lezers. 
Voor jongere lezers komt het 
verleden heel dichtbij. Zij zullen 
soms verbaasd zijn. Want ook al 
speelde het zich allemaal betrek-
kelijk kort geleden af, het waren 
heel andere tijden!
Het verhaal begint eind jaren 
dertig, bij de kennismaking van 
twee jonge mensen. Ze trouwen 

in 1946 en krijgen zeven kinde-
ren. Zij groeien op in een klei-
ne arbeiderswoning in de Ribes-
straat in Amsterdam-Noord. In 
interviewfragmenten vertellen zij 
openhartig over hun jeugd. Hoe 
was het om zo klein behuisd te 
zijn en op te groeien in betrek-
kelijke armoede? Hoe was hun 
geloofsopvoeding en hoe gingen 
hun ouders om met thema’s als: 
zakgeld, school, uitgaan, vriend-
jes en seksualiteit? Ook de moe-
der komt aan het woord. In al die 
levendige, kleurrijke verhalen 
wordt de grote culturele omslag 
zichtbaar die zich voltrekt in de 
tijdsspanne van pakweg 1950 tot 
1980, wanneer het jongste kind 
uitvliegt.
Auteur Ton van Dam (1940) 
groeide zelf ook op in een katho-
liek gezin in Amsterdam-Noord. 
Op elfjarige leeftijd ging hij naar 
het Dominicuscollege in Nijme-
gen. Bij de orde van de domini-
canen studeerde hij filosofie en 
theologie en aan de Universiteit 
van Amsterdam psychologie. In 
1973 studeerde hij af en werd hij 
onder andere docent aan het ho-
ger beroepsonderwijs in de soci-
ale sector. Na zijn pensioen vat-
te hij het plan op om dit boek te 
maken. Van zijn hand zijn eerder 
twee studieboeken verschenen. 
‘Het gezin van mijn halfbroer’  
is voor vijftien euro te koop bij 
boekhandel Laan.

en deze zelf wil bijhouden, kan er 
bij de gemeente om vragen. Zo 
lang de voorraad strekt, plaatst 
de gemeente deze bakken op 
verzoek. Voorwaarde is dat de 
aanvrager, al of niet samen met 
de buren, zelf de bak netjes bij-
houdt. De gemeente Castricum 
telt nu 109 bloembakken. Tot 
dusver was het de gemeente zelf 
die tweemaal per jaar voor nieu-

we planten zorgde. Door de be-
zuinigingen is er geen geld meer 
om dit te blijven doen. Daarom 
wil de gemeente haar inwoners 
de mogelijkheid bieden om de 
bakken voortaan zelf te gaan be-
heren door ze te adopteren. 
Voor aanmelden of meer infor-
matie: afdeling wijkbeheer, tel. 
14 0251 of mailen naar marleen-
engel@castricum.nl.

Burgemeester ondertekent convenant Burgernet
Werk mee aan een veiliger gemeente
Castricum - De gemeente 
hoopt dat men als burger een 
actieve rol wil spelen bij de vei-
ligheid van de woon- en leefom-
geving. Binnenkort biedt de ge-
meente de mogelijkheid om in-
woners te laten aansluiten op 
‘Burgernet’. Burgemeester Mans 

ondertekent op 25 april het ’con-
venant Burgernet’. Op 23 april 
is hij in verband met dit onder-
werp bij Radio Castricum 105 te 
gast voor een interview. Inwo-
ners ontvangen eind april thuis 
een informatiepakket en een 
aanmeldformulier. Door aan-

melding voor de Burgernet-ser-
vice, kan men direct behulpzaam 
zijn bij de opsporing van bijvoor-
beeld dader(s) van een overval 
of een vermist kind. In het infor-
matiepakket is te lezen hoe men 
dat doet. Voor meer informatie: 
www.burgernet.nl.

Castricum - De gemeente start 
volgende week met het kappen 
van zestien bomen. Het gaat om 
bomen waarvan gebleken is dat 
ze in zeer slechte staat zijn. Ze 
zijn onveilig geworden door on-
der meer rotting en kastanje-
bloedingsziekte. Ze kunnen om-

Bomen kappen vallen of er kunnen zware takken 
afbreken. Het gaat om een zoge-
heten ‘noodkap’; een kapver-
gunning is dan niet nodig. 
Het gaat om de volgende bomen: 
Vier kastanjes aan de Delving en 
De Tarp, drie esdoorns aan de 
Bloemgaarde, Cesar Frankck-
laan en Delving, twee sierkersen 
aan de Poelven en Krochtlaan, 

een linde t.o. het Dielofslaan-
tje, een els aan de Binnengeest, 
twee lijsterbessen aan de Rem-
brandtsingel en Binnengeest, 
twee iepen aan de Koningsdam 
en Willem de Rijkelaan en een 
meelbes op de hoek Van Alke-
madelaan/Den Burglaan. Op el-
ke plek wordt bekeken of her-
plant mogelijk is.



 
Laat rouwbloemwerk

onze zorg zijn 
met 40 jaar ervaring 
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Beverwijk - Op zondag 1 april was het tweede Troostconcert van Uitvaart-
verzorging Van Eerden in haar Afscheidscentrum aan de Plesmanweg te Be-
verwijk. Het concert werd gehouden voor families die een dierbare zijn verlo-
ren. Het concert werd geopend door closeharmonykoor Close2U uit Heems-
kerk, hierna werd door Lisanne (kleindochter van twee van de overledenen) 
de kaars van de herinnering ontstoken, waarmee het Troostconcert offi cieel 
kon beginnen. 

Tijdens het concert dat door de aanwezigen als zeer warm en als aanvulling 
op de rouwverwerking werd ervaren, werden door uitvaartverzorger Rob War-
naar teksten en gedichten gelezen. Het koor Close2U had gekozen voor num-
mers recht vanuit het hart en dat was een goede en overwogen keus. 
Na afl oop van het Troostconcert werd er door de families onderling nog nage-
praat. Uitvaartverzorging Van Eerden kan terug zien op een geslaagd concert. 
Uitvaartverzorging Van Eerden, Plesmanweg 400, 1945 WV Beverwijk, tele-
foon 0251-254135.

Uitvaartverzorging Van Eerden
Zeer warm troostconcert 
helpt bij rouwverwerking
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Velsen - Het verzorgen van een uitvaart is mooi maar tegelijk ook moeilijk werk. 
Sylvette Kwee (foto) werkt nu ruim drie jaar bij Uitvaartverzorging IJmond. Met 
heel veel plezier, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Een gesprek over haar werk 
bij uitvaartverzorging IJmond.
,,Ik spreek eigenlijk nooit over werk. Het is voor mij eigenlijk meer een manier van 
leven’’, zegt Sylvette. ,,Het is een voorrecht om dit te mogen doen.’’
Is dat niet zwaar? Het gaat tenslotte over het afscheid van het leven. ,,Ja dat is 
waar, mijn werk is niet altijd even gemakkelijk. Maar je doet ook heel veel goeds 
voor mensen. Ik tref de nabestaanden op een van de moeilijkste momenten van 
hun leven. En in die periode probeer ik, samen met hen, tot een afscheid te ko-
men dat helemaal bij ze past. Waarvan zij achteraf zeggen dat het zo goed was. Dat 
geeft mij heel veel energie.‘‘
Kun je een voorbeeld geven van iets bijzonders dat je voor de familie hebt ge-
daan? ,,De privacy van de nabestaanden staat natuurlijk voorop, dus ik ga niet 
uit de school klappen. En daarbij komt dat ook kleine dingen voor de familie heel 
waardevol kunnen zijn, zoals het voordragen van een speciaal gedicht of het zoe-
ken van een mooie tekst voor de rouwkaart.
Gaat er ook wel eens iets mis? ,,Ik zou jokken als ik ‘nee’ zei. Wij zijn ook mensen, 
en mensen maken nu eenmaal af en toe fouten. Maar ik besef wel heel erg goed 
dat de uitvaart het laatste is dat nabestaanden voor hun overleden familielid kun-
nen doen. En je kunt het natuurlijk niet over doen; een uitvaart moet in één keer 
goed gaan. Daarom span ik mij echt tot het uiterste in om de familie op een vrien-
delijke en correcte manier te begeleiden. Ik vind het ook belangrijk dat Uitvaart-
verzorging IJmond is aangesloten bij het Keurmerk Uitvaartzorg. Dat is een waar-
borg voor de kwaliteit van ons werk. Er worden hoge eisen aan ons gesteld en ie-
der jaar worden we streng gecontroleerd. Terecht!’’
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? ,,Een uitvaart moet recht doen aan de bijzonde-
re persoon die de overledene was. Daarbij ontstaan steeds weer nieuwe gebrui-
ken, zoals het dragen van de kist door de naaste familie, het strooien van bloem-
blaadjes of het neerzetten van persoonlijke voorwerpen op en rond de kist. Laatst 
stond er zelfs een oude maar opgepoetste Harley in de aula. Soms besteden na-
bestaanden een avond aan het beschilderen van de kist. Dat is echt iets van deze 
tijd, dat eigenlijk alles kan.’’
Uitvaartverzorging IJmond is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg en werkt 
zonder winstoogmerk. Altijd vertrouwd dichtbij. Zie ook www.ijmonduitvaart.nl

Uitvaartverzorging IJmond

“ Het is een 
voorrecht 
er voor 
nabestaanden 
te zijn.”

Sylvette Kwee, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging in:
Castricum, Akersloot, Limmen, Heiloo,

Uitgeest, Heemskerk, de Egmonden.

Vrijblijvende voorbespreking mogelijk

Eigen rouwvervoer in diverse kleuren

Depothouder UNIGRA uitvaartkisten.

tel. (072) 5051755 - info@dijkhuizen.nl

DIJKHUIZEN uitvaartverzorging

Model La Linea wit

(Kolomkist MDF, hoogglans)

Uitvaartverzorging IJmond
‘Dit is een voorrecht 
om te mogen doen’
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Westerveld in Driehuis
Eerste crematorium in Nederland

Driehuis - In een heuvel-
achtig duingebied, omge-
ven door schitterende bo-
men en hagen, ligt Be-
graafplaats & Cremato-
rium Westerveld. De be-
graafplaats in Driehuis 
werd rond 1888 aangelegd 
en groeide uit tot een mo-
numentaal gedenkpark dat 
ook een erkend vogelreser-
vaat is. Met het crematori-
um, dat in 1913 als eerste 
in ons land werd gebouwd, 
is Westerveld in Nederland 
uniek op het gebied van 
gedenken en herdenken.

Cremeren mocht vroeger 
alleen bij epidemieën, veld-
slagen en als ketterver-
branding. Rond 1850 gin-
gen in West-Europa voor-
standers van crematie zich 
organiseren. En zo ont-
stond in 1874 de Vereeni-
ging voor Facultatieve Lijk-
verbranding (nu Koninklijke Facultatieve). Eén van de oprichters was Dr. C.J. 
Vaillant. Hij overleed op 27 maart 1914 op 95-jarige leeftijd. De hoogbejaar-
de dokter was in september 1913 nog persoonlijk aanwezig geweest bij de 

opening van Crematorium Westerveld.
Op 1 april 1914 vond op Westerveld zijn 
crematie plaats, de eerste in Neder-
land. Alle gegevens zijn nauwkeurig bij-
gehouden op het formulier van het cre-
matorium, dat als crematienummer het 
nummer ‘1’ draagt. Dr. C.J. Vaillant heeft 
in Nederland de toon gezet. Meer dan 
50 procent van onze bevolking kiest mo-
menteel voor cremeren.

Westerveld is niet alleen bijzonder van-
wege de geschiedenis, maar ook door 
de combinatie van omgeving en dienst-
verlening nu. Zo organiseert Westerveld 
sinds 1994 jaarlijks het Concerto in Me-
moriam, om iedereen de mogelijkheid te 
geven hun dierbaren te gedenken. Het 
programma bestaat elk jaar uit (voorna-
melijk) klassieke muziek, The Last Post 
en de voordracht van een gedicht.

In 2012 wordt het Concerto in Memoriam gehouden op zondag 10 juni, van-
af 14.00 uur. Dit jaar wordt de muzikale invulling verzorgd door het inter-
nationaal bekende Westlands Mannenkoor. De heer Bas Eenhoorn, waar-
nemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord 
van troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met interviews en toe-
spraken veelvuldig in de publiciteit naar aanleiding van de schietpartij in 
winkelcentrum De Ridderhof in zijn gemeente. Iedereen is van harte wel-
kom. Zie ook www.bc-westerveld.nl

Concerto in Memoriam 
op Westerveld

Een heuvelachtig duinlandschap, een monumentale 
uitstraling in combinatie met  moderne dienstverlening 
en het eerste crematorium van Nederland: 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld.

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis 
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Jaarlijks organiseert Westerveld in het gedenkpark 
een bijzonder herdenkingsconcert. Ook dit jaar 
is iedereen van harte welkom op zondag 10 juni 
om 14.00 uur. Dit Concerto in Memoriam wordt 
door Westerveld georganiseerd om mensen een 
mogelijkheid te bieden hun dierbaren te gedenken. 
Dit jaar verzorgt het (internationaal) bekende 
Westlands Mannenkoor de muzikale invulling. De 
heer Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van 
Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord van 
troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met 
interviews en toespraken veelvuldig in de publiciteit 
naar aanleiding van de schietpartij in winkelcentrum 
De Ridderhof in zijn gemeente.

 Kijk voor de mogelijkheden op 
www.bc-westerveld.nl  

Iedere plechtigheid is uniek. Door goed 
gastheerschap en hoogwaardige dienstverlening 
streven wij te voldoen aan alle wensen, zowel 
tijdens de plechtigheid als bij de condoleance. 
Nabestaanden weten wat bij de overledene past, 
bijvoorbeeld sober en ingetogen of juist zeer 
uitbundig. Bij de condoleance kan dit koffi e met 
een koekje, cake of broodje zijn. Maar ook het 
uitbrengen van een toost met champagne, wijn en 
luxe hapjes is mogelijk. Heel veel wensen behoren 
tot de mogelijkheden en zijn bespreekbaar. Onze 
medewerkers denken graag met u mee.  

Herdenkingsconcert, zondag 10 juni 2012

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is aangesloten bij 
de Association of Significant 
Cemeteries in Europe.

Sober of uitbundig

adv(W)218x140mm -CIM2012.indd   1 16-04-12   17:06

Dr. C.J. Vaillant
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Rust, lekker eten en aangename temperatuur

Lente in de Franse Corrèze
Regio – Hoewel je het weer niet 
op bestelling kunt krijgen kun-
nen we met zekerheid zeggen 
dat de lente in de Franse Corrè-
ze in deze periode gelijk al bijna 
zomers is. Lente in de Corrèze, 
de streek waar de mooie rivier 
de Dordogne doorheen stroomt, 
is zeer aangenaam. Op 1000 km 
van Amsterdam ligt in deze ge-
moedelijke streek het pittoreske 
dorpje Saint Cirgues La Loutre. 
Wie van de nog niet zo heel erg 
toeristische Corrèze wil genie-
ten is welkom bij het enige pen-
sion van het dorp: Auberge des 

Ruines de Merle. Gasten voelen 
zich thuis omringd door de echte 
Franse gemoedelijkheid. Auber-
ge des Ruines de Merle is een 
pension dat de sfeer van de ja-
ren vijftig ademt, maar wel van 
de gemakken van de moderne 
tijd is voorzien. Zo overnacht de 
gasten in een van de zes kamers 
met luxe badkamer, genieten zij 
van heerlijke streekproducten 
en wijn uit de omgeving en kan 
men tal van kanten op in de om-
geving. Wandelen of fi etsen? De 
auberge wordt gerund door een 
fervent fi etsliefhebber. het is bo-

vendien mogelijk om paard te rij-
den en te vissen. Wie liever toert 
door de omgeving met prachti-
ge weggetjes komt ook aan zijn 
trekken. Stuwdammen, liefl ijke 
dorpjes en ook interessante ste-
den liggen te wachten. Vergeet 
ook zeker de Ruines des Mer-
les niet; een indrukwekkend oud 
slot dat al honderden jaren het 
decor vormt in dit groene gebied. 
De eigenaar van Auberge des 
Ruines de Merle is een Ne-
derlander die al enige jaren in 
Frankrijk woont. Jan Kinkel heet 
zijn gasten welkom en vertelt 

desgewenst alles over dit mooie 
stukje onvervalst Frankrijk. Op 
het terras of in de heerlijke tuin 

onder het genot van een koel 
glas wijn of bier. Kijk op: www.
aubergedemerle.com. 

Een spoortunnel is hele-
maal niet nodig!

Demonstratiedag acryl bij 
Lijstenmakerij Ida Bakker
Castricum - Zaterdag 21 april is 
er een demonstratiedag bij Lijs-
tenmakerij Ida Bakker. De de-
monstratie wordt verzorgd door 
Marjanne Eugste. 
Zij gaat werken met acrylverf 
en met een nieuw product uit 
de collectie: Liquitex acrylinkt. 

De demonstratie is van 10.30 tot 
15.30 uur. Belangstellenden kun-
nen binnenlopen voor inspiratie, 
leuke nieuwe technieken en di-
verse aanbiedingen. Lijstenma-
kerij Ida Bakker is te vinden op 
de Dorpsstraat 102, tel. 0251-
673977. 

De drukke spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg houdt de 
gemoederen fl ink bezig. Er zou 
nu al sprake zijn van een ernstige 
situatie. En in de toekomst, als de 
spoorbomen misschien wel drie 
kwartier per uur dicht zijn, zou de 
hinder voor het verkeer ontoelaat-
baar worden. De oplossing: een 

ongelijkvloerse kruising van weg 
en spoor. Er zijn al acht varianten 
bedacht. Ook Heiloo wil ondertun-
neling. Kamerleden en pers wor-
den met enige regelmaat gemobi-
liseerd. Er worden bijeenkomsten 
gehouden. 
Al die moeite kunnen we ons be-
sparen: ongelijkvloerse kruisingen 

zijn helemaal niet nodig. De situ-
atie is niet onhoudbaar en zal het 
in de toekomst ook niet worden. 
Bron van alle verwarring zijn de 
plannen van de NS om in de toe-
komst ‘Hoogfrequent Spoorver-
voer’ (ook wel oneerbiedig ‘spoor-
boekloos rijden’ genoemd) in te 
voeren op het traject Alkmaar-
Amsterdam. Maar: drukker dan nu 
zal het treinverkeer niet worden. 
Kijk even mee. Tussen Uitgeest en 
Amsterdam rijden op dit moment 
al zoveel treinen, dat er echt geen 
enkele trein meer bij past. De hui-
dige vier intercity’s en vier stoptrei-
nen zijn het absolute maximum op 
dit traject. Ook de Hemtunnel, in 
de jaren 80 vanuit bezuinigings-
oogpunt niet vier- maar driespo-
rig uitgevoerd, kan er geen trein 
bijhebben! Regelmatige reizigers 
op dit tracé weten uit ervaring dat 
er maar één trein ietsje vertraagd 

hoeft te zijn, en de (kort) daarach-
terkomende moet in de remmen. 
Nog meer treinen invoegen is vra-
gen om moeilijkheden: een per-
manente verstoring van de trein-
dienst zal het gevolg zijn. Voor het 
invoeren van Hoogfrequent Spoor-
vervoer is viersporigheid van in ie-
der geval de hele Zaanse lijn en de 
Hemtunnel noodzakelijk. Mogelijk 
moeten ook delen van Alkmaar-
Uitgeest verdubbeld worden. 
Maar zúlke ingrijpende plannen 
heb ik nog helemaal nergens ge-
lezen! NS houdt zich op de vlakte. 
In notities over dit onderwerp, die 
op internet allemaal zijn te le-
zen, wordt alleen in vage termen 
gesproken over Hoogfrequent 
Spoorvervoer. Kortom: we hoeven 
niet te ‘vrezen’ voor meer treinen, 
ze komen er gewoon niet. De 
spoorwegovergang zal niet langer 
gesloten zijn dan nu. En daarmee 

blijft het probleem van de spoor-
wegovergang dus het huidige pro-
bleem. En of dat nou zo’n groot 
probleem is… Ja, in de spitsuren 
ontstaat een fi le, net zoals in heel 
Nederland in het spitsuur fi les ont-
staan en mensen langer onderweg 
zijn. Maar dit lijkt mij toch niet echt 
een groot probleem. Iets langer 
onderweg of iets eerder vertrek-
ken is al een groot deel van de 
oplossing. 
De ondertunneling is dus niet no-
dig. En dat is mooi, want daarmee 
blijven we een enorme ruimtelijke 
ingreep bespaard. En het scheelt 
heel veel geld. Een gedeelte van 
deze besparing kun je bijvoorbeeld 
gebruiken voor het inrichten van 
een ambulancepost in Castricum, 
zodat de bereikbaarheid van het 
ziekenvervoer nu en in de toe-
komst goed geregeld blijft.
Jan Huiberts, Castricum.

Open huis bij Toonbeeld 
Castricum - Op zaterdag 21 
april houdt Toonbeeld van 12.00-
16.00 uur open huis. In de loka-
len aan de Jan van Nassaustraat 
6 zijn docenten aanwezig om in-
formatie te verstrekken over cur-
sussen, instrumenten en activi-
teiten. Ook zijn er leerlingen en 
cursisten aanwezig die laten zien 
wat ze hebben gemaakt of laten 
horen wat ze hebben geleerd. Ie-
der kind kan meteen meespelen 
in een echt orkest. Na een eer-
ste les kan er rond drie uur mee-
gespeeld worden met het speel-
leer-orkest dat onder leiding 
staat van Otto de Jong, de diri-

gent van het regionaal jeugdor-
kest Artiance. Toonbeeld zorgt 
voor verschillende instrumen-
ten. Het speel-leer-orkest is een 
nieuwe lesvorm bij Toonbeeld 
waarmee dit seizoen is gestart. 
Nieuwe leerlingen krijgen een 
half uur les in groepjes van cir-
ca drie leerlingen op hetzelf-
de muziekinstrument. Daarna 
komen verschillende groepen, 
met verschillende instrumen-
ten, bij elkaar en vormen zo een 
orkest dat nog eens drie kwar-
tier les krijgt. Komend jaar star-
ten er twee speel-leer-orkesten. 
Een op maandagmiddag voor 

de instrumenten gitaar, blokfl uit, 
harp, dwarsfl uit, cello en viool en 
een op de vrijdagmiddag voor de 
elektrische gitaar, keyboard en 
slagwerk. Tijdens deze open dag 
laat het speel-leer-orkest om 
14.30 uur zien en horen wat zij 
hebben geleerd. Tijdens de open 
dag toont de afdeling beelden-
de kunst werk, Wilma Bosland 
werkt op de draaischijf en onder 
leiding van Angèle van den Thil-
lart wordt getekend en geschil-
derd. In de aula vinden verschil-
lende optredens plaats. Toon-
beeld Concerten is aanwezig 
om het nieuwe programma van 
de Concerten op Zondag te pre-
senteren, waarvoor een abonne-
ment aangeschaft kan worden. 

Energieprijs omhoog, 
hulp bij het bezuinigen
Regio - “De energierekening 
valt in 2012 tussen de 115 en 
130 euro hoger uit bij een ge-
middeld jaarverbruik”, aldus 
Danny Teerenstra van het gelijk-
namige aannemersbedrijf. Sa-
men met Lammers Toepoel In-
stallatietechniek, Hes Elektro-
techniek en Zonbespaart, spe-
cialist in zonne-energie, is een 
bespaarteam opgericht dat zich 

heeft gespecialiseerd in het be-
sparen op energiegebruik. “De 
stijging van de leveringstarieven, 
netbeheerkosten en energiebe-
lastingen zorgen bij elkaar voor 
een fl ink hogere nota.” Al eerder 
werd bekendgemaakt dat de le-
veringstarieven omhoog zouden 
gaan per 1 januari. “Verwacht 
mag worden dat de leverings-
tarieven ongeveer 70 tot 90 eu-

ro omhoog gaan op jaarbasis. 
Daarnaast zal de netbeheerkos-
ten stijgen met 9%. Dit resulteert 
in een kostentoename tussen de 
29 en 34 euro op jaarbasis. Als 
laatste de energiebelastingtarie-
ven die ongeveer 14 euro hoger 
uitvallen. Dit wordt niet gecom-
penseerd door een verhoging 
van de heffi ngskorting.” 

De stijgende lasten ook de kop 
indrukken? Neem dan contact 
op met het bespaarteam, tel.: 
0251-670037 of via info@danny-
teerenstra.nl. 
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Kapot hek is gevaarlijk 
voor kleine kinderen
Vorig najaar is door ons aan de gemeente gemeld dat het hek stuk is 
van het vissteigertje. Dit is te wijten aan jeugd die het hek stuk heb-
ben getrapt. Het hek dateert uit 1982 en is niet zo stevig meer. De 
wijkbeheerder heeft toegezegd dat het hek zou worden gerepareerd 
en van de timmerman van de gemeente mocht ik vernemen dat hij de 
opdracht had ontvangen. Maar nu, circa een half jaar later, is er nog 
niets gebeurd. Er spelen hier kinderen van 4 á 5 jaar oud en mijn vraag 
is of als een kind verdronken is, de vijver wordt gedempt. 
Wim Behrens, Castricum. 

Podiumplaatsen voor 
Team Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - “Het was het week-
end van 7 en 8 april dat we af-
reisden naar Malmedy voor de 
eerste downhillwedstrijd. Tijdens 
de Nissan Downhillcup, vorig 
jaar was het onze teamrijdster 
Vivian die deze cup overall won. 
Vivian was er nu wel bij maar 
neemt een pauze vanwege haar 
zwangerschap.’ Aan het woord is 
Hans Haver, teammanager van 
het team Fietsshop Uitgeest.  
“Rianne, Nigel en Ruud waren 
zaterdags al aanwezig, en train-
ster Tanja zou de rijders bege-
leiden. ‘s Morgens lag er ge-
woon sneeuw en het miezerde. 
Desondanks gingen de trainin-
gen goed. ‘s Avonds was de eer-
ste kwalifi catiewedstrijd, Rianne 
behaalde bij de dames de der-
de plaats. En onze nieuwe jon-
ge aanwinst Eline werd zesde. 
Dit was haar eerste grote wed-
strijd. De jongens die uitkomen 
bij de Elite reden een tijd die in 

het midden uitkwam.”
Zondag was wedstrijddag. “Ik 
moest als achtste naar beneden, 
omdat ik zaterdag geen kwalifi -
catie had gereden. Mijn run ging 
niet super, maar al met al was ik 
tevreden. In de categorie mas-
ters 40+ hadden we twintig in-
schrijvers en ik werd achtste. Ri-
anne stond derde, ze maakte een 
paar kleine foutjes. Zij werd uit-
eindelijk vijfde. Eline ging super 
ze stond vijfde en reed met ge-
mak naar het podium; het werd 
een derde plek. De jongens re-
den een goede run, maar ook 
daar kan het beter. Ruud reed de 
beste tijd en Nigel behaalde een 
knappe plaats in het midden van 
de uitslag.” 
Paasmaandag was er een wed-
strijd in Utrecht een mini-down-
hill en Ruud en Eline waren van 
de partij. Ruud werd ondanks 
zijn val twaalfde in een sterk 
deelnemersveld. Eline reed naar 

de eerste plaats bij de dames. 
Hnas: “In een weekend dus twee 
podiumlaatsen voor onze jonge 
aanwinst. Er zijn nu drie wedstrij-
den verreden door het team en 
we behaalden drie keer het po-
dium. Ik ben trots!” 

25-jarige Rhodos zet gasten 
in een warm Grieks zonnetje

IJmuiden - Grieks specialitei-
tenrestaurant Rhodos viert het 
25-jarig jubileum met veel voor-
deel voor de gasten. Zo kan men 
tot eind november een viergan-
gendiner inclusief drankjes krij-
gen voor een zeer scherpe prijs. 
Daarnaast zal vanaf 26 april el-
ke donderdagavond om half ze-
ven een tafel worden uitgeloot 
die een mooie korting op de re-
kening krijgt. Rhodos zet gasten 
in het Griekse zonnetje!
Grieks restaurant Rhodos huist 
in 2012 al 25 jaar aan Plein 1945 
nummer 4, met uitzicht op het 
stadhuis. In die periode hebben 
zij in de regio een uitstekende 
reputatie opgebouwd op het ge-
bied van de Griekse keuken en 
gastvrijheid. In dit gezellige res-
taurant heerst een ongedwon-

gen sfeer en is veel mogelijk. Wat 
vast staat is dat elk bezoek aan 
dit restaurant geslaagd te noe-
men is. Ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum heeft bedrijfs-
leider Wally samen met chefkok 
Michalis nieuwe gerechten aan 
de kaart toegevoegd. 

Bij Rhodos werkt men met kwa-
liteitsproducten en zoveel moge-
lijk verse ingrediënten volgens 
vaak geheime recepten uit de 
traditionele Griekse keuken. De 
lekkerste gerechten uit Grieken-
land zijn bij elkaar gezocht om 
de gasten culinair te verrassen 
en daarbij is de diversiteit enorm. 
Zoals men kan verwachten van 
een Grieks specialiteitenrestau-
rant zijn er veel visgerechten. De 
vis komt regelrecht van de visaf-

Gedogen? Nee!
Als ik een willekeurig park betreed, valt me een aantal dingen op. Mis-
schien kijk ik door mijn raadslidmaatschap met een kritische blik naar 
onze omgeving, maar er ligt wel degelijk een hoop rotzooi tussen de 
struikjes van onze plantsoenen. Verzuchtend besluit ik om de goede 
burger te zijn en als een echte pikelateur raap ik een plastic zakje op met 
het bekende wietlogo. Verderop ligt naast een aantal sigarettenpeuken 
een vertrapt blikje Bacardi Cola, die ik ook in de vuilnisbak deponeer. 
Tijdens mijn wandeltocht werd ik aangesproken door een buurtbewoon-
ster. Ze vertelde me dat in het park en bij een school regelmatig gedeald 
en geblowd wordt. Het gaat hier dan om jonge kinderen van de leef-
tijdscategorie 14 tot 17 jaar. Van de bewoonster heb ik ook begrepen 
dat de dealers bij de politie bekend zijn, maar dat men hier zelden te-
gen optreedt. Dit was voor ons de aanleiding om tijdens de technische 
onderwerpen vragen te stellen aan de burgemeester. Het kan namelijk 
niet zo zijn dat een strafbaar delict, als deze, gedoogd wordt door de 
handhavers van onze gemeente. De burgemeester heeft aangegeven 
dat hij zal toezien dat dealen niet gedoogd wordt en dat men hard gaat 
optreden. 
Robin Rommel, raadslid VVD fractie Castricum. (Ingekort door de re-
dactie).

slag in IJmuiden, verser kan niet. 
Maar ook zijn er heerlijke vlees- 
en vegetarische gerechten, want 
niemand wordt vergeten. Ook 
kinderen zijn welkom bij Rho-
dos. Er zijn speciale kinderme-
nu’s voor leuke prijzen. 
De grote verrassing van het jubi-
leum is wel het viergangen à la 
carte menu voor 26,95 euro. En 
dat is inclusief koffi e, frisdrank, 
bier en wijn. Dat geldt dan van 
maandag tot en met donderdag. 
Van vrijdag tot en met zondag 
betaalt men voor dit menu 29,95 
euro. Wie binnenlands of bui-
tenlands gedistilleerd wil drin-
ken betaalt hiervoor bij dit me-
nu 2,50 euro per glas. Gasten 
wachten echter nog meer ver-
rassingen. Elke donderdag, van-
af 26 april, zal om half zeven een 
van de bezette tafels in de prij-
zen vallen. Zij krijgen een kor-
ting van 30 euro op de rekening 
aan het eind van de avond. Dat 
is nog eens lekker uit eten gaan. 
Verder zullen er regelmatig mu-
ziekavonden worden gehouden. 
De eerstvolgende avond is op 25 
mei, dan komt zanger Matt Jack-
son met zijn repertoire van Ne-
derlandse liedjes zorgen voor ex-
tra gezelligheid. 

Grieks specialiteitenrestaurant 
Rhodos is zeven dagen per week 
geopend en zeker een aanra-
der voor liefhebbers van de eer-
lijke Griekse keuken. Reserve-
ren is een aanrader bij dit po-
pulaire restaurant, dat kan tele-
fonisch via 0255-512555 of via 
e-mail naar: rhodos.ijmuiden@
gmail.com. Kijk op www.rhodos-
ijmuiden.nl voor meer informatie 
en de menukaart

Nationale Molendag 
Regio - Op zaterdag 12 en zon-
dag 13 mei is het weer Nationale 
Molendag. Dit jaar met een ex-
tra feestelijk tintje. Het is name-
lijk voor de veertigste keer dat dit 
unieke molenevenement wordt 
gehouden. Jong en oud kunnen 
op deze twee dagen weer vol-
op genieten van dit oer-Holland-
se monument. Overal in het land 
zetten molenaars de molendeur 
en open voor bezoek. Velen van 
hen organiseren allerlei activitei-
ten in en rond de molen, varië-
rend van brood  bakken en expo-
sities tot markten en wandel- en 
fi etstochten. Ook voor kinderen 
worden allerlei activiteiten geor-

ganiseerd. Dit jaar staat de Nati-
onale Molendag in het teken van 
verhalen op en rond de molen. 
Het publiek is uitgenodigd om 
bijzondere verhalen, gedichten 
en legendes over het leven op en 
rond de molens te ontdekken.
De aandacht voor molenverha-
len sluit aan op het Jaar van het 
Immaterieel Erfgoed. Molens zijn 
volgens De Hollandsche Molen 
bij uitstek de plek waar het ma-
terieel en het immaterieel erf-
goed elkaar ontmoeten.

Kijk voor alle adressen op Ga 
dan naar www.nationalemolen-
dag.nl. 
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FC Castricum maakt zich op 
voor kraker tegen Aalsmeer
Castricum –  Iedereen ver-
wachtte een Castricumse zege 
tegen hekkensluiter TOB, maar 
je moet het altijd nog maar doen. 
FC Castricum deed wat het ver-
plicht was en won zonder pro-
blemen, 4-1. De ploeg van trai-
ner Radjin de Haan kan zich 
nu volledig richten op de kra-
ker tegen Aalsmeer, zaterdag op 
sportpark Noord-End. 

TOB - FC Castricum was een 
wedstrijd, die nooit een wedstrijd 
was. Vanaf de eerste minuut dic-

teerde FC Castricum het spel en 
de gastheren kregen alle hoe-
ken van het veld te zien. Voor-
al verdedigend speelde FC Cas-
tricum een solide partij, met in 
de hoofdrol Joris Schekkerman 
en aanvoerder Louis Jansen. Na 
twintig minuten opende FC Cas-
tricum de score. Fel gehinderd 
door zijn tegenstander schoot 
Tobias de Koning vallend raak 
met zijn linker, 0-1. De kop was 
eraf en kort na de openingstref-
fer scoorde FC Castricum voor 
de tweede maal. Raymond Rijns-

Maarten van Duivenvoorde op weg naar de 0-4.

burger, wederom soeverein spe-
lend, veroverde de bal en Tobi-
as de Koning hield de bal met 
een technisch hoogstandje bin-
nen de lijnen. De pas 20-jarige 
middenvelder zette Maarten van 
Duivenvoorde aan het werk en 
deze omspeelde behendig doel-
man Kemper, 0-2. 

Bij het begin van de tweede helft 
mocht TOB nog hopen op een 
wonder, maar die hoop ging snel 
in rook op. Het eenzijdige duel 
werd definitief beslist toen Se-
bastiaan Weber een voorzet van 
Maarten van Duivenvoorde ach-
ter doelman Kemper werkte, 0-3. 
Met nog veertig minuten te spe-
len liet FC Castricum de teugels 
vieren. De bezoekers vonden het 
wel best en dat gaf TOB de eer-
ste kans op een eretreffer. Ferry 
Noordhuis raakte echter via de 
vingertoppen van Marius Jan-
sen de paal. Spits Niels Popping 
werd uit voorzorg gewisseld en 
de begaafde rechtsbuiten Thijs 
Draper mocht ritme opdoen na 
zijn slepende blessure. De inval-
ler zette direct Maarten van Dui-
venvoorde vrij voor Kemper, die 
de doelman opnieuw geen kans 
gaf, 0-4. TOB kon nog de ere-
treffer noteren. De 1-4 van inval-
ler Jordi Klein zou wel eens de 
laatste goal kunnen zijn van TOB 
op sportpark De Melkweg. TOB 
dreigt na 65 jaar De Melkweg te 
moeten verlaten en dat knaagt 
meer aan de Amsterdamse club 
dan de onvermijdelijke degrada-
tie. (foto Han de Swart). AA-Race van de ARZV 

alweer voor de 29e keer
Akersloot - De Alkmaarsche 
roei- en zeilvereniging ARZV 
houdt op zondag 22 april voor de 
29e keer de AA-race. Een roei-
wedstrijd van Akersloot naar 
Alkmaar over een afstand van 
zes kilometer op het Noordhol-
landsch Kanaal.

De start van de roeiwedstrijd ligt 
vlakbij het pontje van Akersloot 
en de finish is in hartje Alkmaar, 
bij de Accijnstoren. Er wordt een 
ochtend- en een middagheat ge-
varen. De eerste start is om 11.30 
uur en de tweede start om 15.00 
uur.

De AA-race is voor jong en oud 
van verschillende roeiverenigin-
gen uit Noord-Holland en de 
rest van Nederland. Dit jaar ko-
men er maar liefst 25 Engelse 
gasten over uit Bath om de race 
te komen roeien. Behalve gasten 

uit Engeland komen er ook roei-
ers uit Duitsland.
De wedstrijd is al jaren het pa-
radepaardje van de ARZV, waar-
van de roeiafdeling is gevestigd 
in Oudorp/Alkmaar. De vereni-
ging bestaat inmiddels al meer 
dan 100 jaar. De wedstrijd kan 
over bijna het gehele traject van-
af de kant worden gevolgd en de 
eerste boten arriveren, afhanke-
lijk van de wind en sterkte van 
de ploeg, circa 20 minuten na de 
start bij de finish.
De ARZV heeft op donderdag 
26 april open dag. Voor de jeugd 
van 17.00 tot 18.30 en voor vol-
wassenen van 19.00 tot 20.30 
uur. Na een rondleiding is er na-
tuurlijk ook nog tijd om de zee-
mansbenen even te testen.

Voor meer informatie: www.aar-
ace.nl en http://roei.arzv.nl. Foto: 
Anneloes Russell.

Sporten in de meivakantie
Castricum - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
meivakantie weer een aantal 
sportieve activiteiten voor de ba-
sisschoolleerlingen van de ge-
meente Castricum. Kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 8 kun-
nen zich hiervoor inschrijven via 
de website (www.sportservice-
kennemerland.nl - locatie Cas-
tricum), maar kijk bij elke activi-
teit eerst voor welke groepen het 
geschikt is.
Donderdag 3 mei wordt er in 
de gymzaal aan de Hogeweg in 
Limmen een sportinstuif geor-

ganiseerd. Deze instuif staat in 
het teken van het circus. Na-
tuurlijk zijn er ook diverse bal-
spelen. Alle kinderen van groep 
3 t/m 8 zijn welkom van 9.30 uur 
to 11.00 uur. 
Op 3 mei wordt er een skee-
lertocht gehouden voor kinde-
ren van groep 5 tot en met 8 van 
13.00 tot 14.30 uur. De start is 
bij sporthal De Bloemen. Eigen 
skeelers en bescherming zijn 
een vereiste.
Op vrijdag 4 mei worden er ver-
schillende sportclinics gegeven 
op sportpark Wouterland. Kinde-

ren die in groep vijf tot en met 
acht zitten en houden van rugby, 
hockey en/of handbal kunnen 
zich inschrijven. De clinic be-
staat uit een training, met als af-
sluiting een partijspel. Het och-
tendprogramma is van 9.30 uur 
tot 11.45 uur. Het middagpro-
gramma van 12.30 uur tot 15.00 
uur. Deelnemers aan beide dag-
delen kunnen lunchen op het 
sportpark.
 
Inschrijven voor de sportcarrou-
sel kan tot en met 20 april, voor 
de overige activiteiten tot en met 
27 april en kan via www.sport-
servicekennemerland.nl (locatie 
Castricum).

Amak start training voor 
de beginnend hardloper
Akersloot - De Akersloter Ma-
raton Klub start op dinsdag 5 ju-
ni om 19.00 uur onder deskun-
dige leiding op de trainingsbaan 
van het sportpark De Cloppen-
burg de training van een begin-
nergroep om die eerste stap en 
ook de volgende te maken met 

als eventueel doel deelname aan 
de vijf km van de AMAK-loop 
op 30 september. Opgeven kan 
tot 15 mei via jsw.vastenouw@
quicknet.nl. 
Bij voldoende aanmeldingen 
wordt er een informatieavond 
georganiseerd.

Derde plaats voor danspaar bij 
debuutwedstrijd professionals
Castricum - Afgelopen zater-
dag werd er in Steenwijk een 
danswedstrijd gehouden door 
de  Vereniging voor Beroeps 
Danssport met de welbekende 
Cor van der Stroet, bekend van 
Dancing With The Stars. Aan dit 
evenement hebben ook Mau-
rice Philipoom en Marieke van 
Londen zich ingeschreven om 
hun eerste professionele dans-

wedstrijd te gaan dansen. Van-
af 1 april is het Castricumse 
danspaar overgestapt van het 
amateurveld naar het professio-
nele om hun dansen een nieu-
we intentie te geven. Maurice en 
Marieke behaalden een welver-
diende derde plaats. Zondag 22 
april dansen ze in Assen op het 
Noord Nederlands Kampioen-
schap.

Akersloot – Zondag 22 april is 
er een wandeling bij de Amak.

Amak wandelt De wandeling is de Bloesem-
tocht van wandelvereniging P&O 
in Purmerend en is 15 km lang. 
Vertrek om 9.00 uur vanaf Het 

Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Voor inlichtingen: 
Tinie Leijen, tel. 0251-315137 of 
Kees Deijlen, tel. 0251-310715.

Vitesse jubileumdiner
Castricum - Op donderdag 10 
mei vindt er een groots diner 
plaats ter ere van het 90-jarig ju-
bileum van RKSV Vitesse. Het ju-
bileumdiner is de aftrap voor een 
geweldig feestweekend op de 
Puikman.
Tijdens het jubileumdiner wordt 
de bezoeker feestelijk ontvan-
gen in de stijlvolle ambiance 
van de jubileumtent op de Puik-
man. Vervolgens gaat men ge-
nieten van een vijfgangen di-
ner en wordt men vermaakt met/
door live muziek en entertain-
ment. Er is een optreden van Ka-

rin de Wit, bekend van het vori-
ge seizoen Holland’s Got Talent, 
met haar Hoopdance en een Mi-
chael Buble Tribute. De jubleum-
avond eindigt spectaculair met 
DJ & Sax. 

Sponsors hebben de eerste ge-
legenheid gekregen om kaarten 
te bestellen en aangezien er nog 
een aantal plaatsen over zijn wil 
Vitesse deze graag aan iedereen 
aanbieden. Kaarten zijn voor 90 
euro te bestellen via de websi-
te www.vitesse22.nl  Dit kan nog 
tot uiterlijk 1 mei. 




