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,,Even niet blij met college’’
Castricum - Voorzitter Frans 
Duffhues van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum is even 
niet blij met het college. In no-
vember 2011 is een schetsplan 
voor een kleine uitbreiding aan 
de achterkant van De Duynkant 
aan de Geversweg ingediend. 
De werkgroep wil een scheiding 
van de expositie- en filmruim-
te vanwege het sterk gestegen 
aantal bezoekers. 
Frans Duffhues: ,,Vorig jaar is 
aangegeven dat de uitbreiding 
in het bestemmingsplan Bui-
tengebied verwerkt kan worden. 
Tot onze verbazing werd de uit-
breiding niet in het plan opge-
nomen, omdat alleen passen-
de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor landbouw worden gebo-
den. Een ruim begrip, want in-
middels zijn recreatiewoningen, 
een kinderboerderij, een muse-
um en uitbreidingsmogelijkhe-
den mogelijk gemaakt. We kun-
nen wel een wijziging van het 
plan aanvragen. Zo’n procedu-
re kost veel geld en is onnodig 
als de aanpassing nu in het plan 
wordt verwerkt.” Tot verontwaar-

diging van de werkgroep heeft de 
gemeente de vorige argumenten 
vervangen door een nieuw argu-
ment en wordt de voor het noor-
delijk deel van de Zanderij ach-
terhaalde gebiedsvisie uit 2008 

in stelling gebracht. ,,Die visie 
bestond uit een vervanging van 
de bollenteelt door een natuur-
ontwikkelingsgebied. Inmiddels 
heeft de gemeente ingezien dat 
dit onhaalbaar is, maar toch kan 

die visie kennelijk met de uitbrei-
ding van Oud-Castricum in ver-
band worden gebracht. De wij-
zigingsprocedure is nu ook een 

bijna onhaalbare zaak gewor-
den.” De hoop is nu gevestigd op 
de gemeenteraad die op 25 april 
over dit onderwerp praat. 

Heerlijke bosvruchten,
crème de paris en weide slagroom

WOUDVLAAI

8.95
8 personen

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 Lopend bu� et

vrijdag, zaterdag en zondag

AANBIEDING
Onbeperkt eten en drinken

(m.u.v. sterke drank)

€ 19,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 10 jaar € 12.50 p.p.

Dit arrangement is voor 2½ uur.
Geldig t/m 5 mei.

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Duitse
biefstuk

4 stuks € 5,95
Vleeswarentrio
Zeeuws spek

Paprika gehakt
Pastrami

samen € 4,99
Tomaten/groente

soep
1 ltr € 3,95

 

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1e gesprek vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk

   Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

TE KOOP

Indeling:
Entree/hal, meterkast, toegangs‑deur tot 
inpandige garage , toilet, moderne ruime 
keuken met Boretti gasfornuis met oven, 
koelkast, combimagnetron en vaatwasser. 
Living met gesloten gashaard. De gehele 
benedenverdieping is voorzien van 
vloerverwarming (als hoofdverwarming).

1e verdieping:
Overloop, 4 slaapkamers waarvan 1 voorzien 
van inloopkast en 2 voorzien van vaste 
kasten. Zowel inloop‑ als vaste kasten zijn 
van blank eiken.  Badkamer (voorzien van 
vloerverwarming) met ligbad, douchecabine, 
toilet, dubbele wastafel en designradiator. 

2e verdieping:
Overloop met opstelling CV, wasmachine en 
droger en 2 slaapkamers.

3e verdieping te bereiken door middel van 
vlizotrap naar bergzolder.

Tuin a 500 m2 is rondom gelegen met diverse 
terrassen, waarvan 1 aan het water gelegen. 
O.a. de 4 oude karakteristieke perenbomen 
worden ‘s avonds verlicht met grondspots. 
De gehele tuin wordt voorzien van 
automatische beregening.

Bijzonderheden:
Bouwjaar: 2007
Perceeloppervlakte: 608 m2

Woonoppervlakte: ca. 205 m2

Inhoud: ca . 705 m3

Uitgeest
Kruiskamplaan 176
Deze prachtige, perfect onderhouden moderne villa met onder 
architectuur aangelegde tuin is gelegen in de villawijk van de Waldijk. 
Nabijgelegen is het station van Uitgeest, de A9 en op loopafstand 
van een basisschool. Werkelijk alles is tot in de puntjes verzorgd. Wij 
nodigen u uit om deze royale woning te komen bekijken en vertellen 
u nog meer dan u ziet! Eventueel inruil van uw eigen woning is 
bespreekbaar alsmede overbruggingsgarantie!

PriNsEs BEAtrixlAAN 29-33, 1911 HP UitgEEst 
tEl (0251) 312394 - PostBUs 5, 1910 AA UitgEEst 

E-MAil: vAstgoED@DEgroot-UitgEEst.Nl

w w w. d E g r O O T- U i T g E E s T. n l

Vraagprijs: € 795.000, = k.k.

clubMariz
SalSa danSen?

Vrijdag 
proefleS!

www.clubMariz.nl
dorpsstraat 72, 

Castricum

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
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Sluiting spoorwegovergang
Middels deze brief wil ik graag duidelijk maken dat met de komst van 
een oostelijke randweg de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraat-
weg zal gaan sluiten! Dit is namelijk als bindende en onlosmakelijke 
voorwaarde gesteld door ProRail, bij de komst van een randweg. Het valt 
mij op in de commentaren, zo ook geplaatst in uw krant, dat vrijwel nie-
mand hiervan op de hoogte is. Men gaat er van uit dat bij de komst van 
een randweg de overgang Beverwijkerstraatweg ook gewoon blijft be-
staan. Dit is echter een misvatting. Bij het openblijven van de overgang 
is de aanleg van een randweg immers onnodig. Wat de consequenties 
zullen zijn van zo’n beslissing laat zich raden. Het zal in elk geval vele 
bedrijven in het dorp raken doordat er een passantenstroom wegvalt. 
Eveneens zal stijging van het sluipverkeer door allerlei andere straten 
gaan plaatsvinden. Ik ben geen voorstander van een randweg, heb het 
idee dat het probleem schromelijke wordt overtrokken, maar vindt wel 
dat het gehele verhaal moet worden verteld. Dat gebeurt in dit geval 
helaas te weinig. R. ten Have. 

Onbekende ramt muur in 
Nuhout van der Veenstraat 

Door werkzaamheden aan de Cieweg is de Nuhout van der Veenstraat 
met de auto alleen via de Breedeweg te bereiken. Vele bestuurders 
van auto’s en bestelbussen keren bij diverse opritten, om vervolgens de 
straat weer uit te rijden. Donderdagochtend 4 april kwam ik er door een 
tip van een buurvrouw achter, dat het muurtje in onze voortuin van ons 
huis op de Nuhout van der Veenstraat 27 waarschijnlijk door een achter-
uitrijdende bus of auto is geraakt. De bestuurder van dit voertuig moet 
dit hebben gemerkt, maar is doorgereden zonder een melding van de 
berokkende schade bij ons te doen. Helaas heeft niemand iets gezien.
De schade aan onze muur is aanzienlijk. Ik ben gedupeerd en wellicht 
dat door het lezen van dit bericht de dader zich alsnog meldt. Dan kun-
nen we via de verzekering ons muurtje weer in oude vooroorlogse staat 
terugbrengen. Cor Smit, 0251-656901. (Ingekort door de redactie). 

Hoe ProRail de gemeente gijzelt
Het is verontrustend om te zien dat een onderzoek geleid door Pro-
Rail onze gemeente misleid in haar beslissing tot een keuze te komen 
voor het spoorwegknelpunt Beverwijkerstraatweg. Keer op keer wor-
den tijdens de openbare vergaderingen de conclusies door bewoners 
aangevochten en kan men de vragen niet adequaat beantwoorden. Dit 
stemt tot nadenken. Al meer dan een jaar lang buigen de duurbetaalde 
consultant zich over de stukken om een voor ProRail zo gunstig moge-
lijke einduitkomst te creëren. Daarbij wethouder Meijer gijzelend. De 
objectiviteit in deze is ver te zoeken. Men wijkt in het proces willens 
en wetens af van de door alle partijen vooraf opgelegde ‘spelregels’. 
Één daarvan was dat alle dure varianten moesten afvallen. Dat is bij alle 
varianten die te duur waren voor Prorail inderdaad gebeurd, behalve bij 
de optie randweg. 
Een betere oplossing voor Castricum is het verplaatsen van het station 
richting de Schulpstet. De kosten hiervan zijn hoog, maar wegen makke-
lijk op tegen alle voordelen. Maar nee, dat kan niet, want dat zal ProRail 
te veel kosten en daarom zijn er allerlei argumenten verzonnen om ook 
deze variant te elimineren. Met als beste tegenargument dat deze optie 
bij een beschermd natuurgebied ligt. Waar gaat de randweg doorheen? 
Dwars door een (provinciaal) beschermd archeologisch- ,cultuur-, na-
tuur- en historisch gebied! H. van Leeuwen. (Ingekort door de redactie).

Bakkum Vertelt van 3 tot 12 mei

Bijzonder verhalen-
festival op camping

Bakkum - De geur van haard-
vuur, fluisterende stemmen en 
de mystiek van de nacht; Bak-
kum Vertelt is een verhalenfes-
tival dat dit jaar voor de twee-
de keer plaatsvindt op Camping 
Bakkum. Het thema van dit jaar 
is ‘fluistergroen’. De organisatie 
is in handen van Ron de Haan 
in samenwerking met Camping 
Bakkum. 
Bakkum Vertelt is een festival 
voor de hele familie. Vertellers uit 
alle windstreken nemen de toe-
hoorder mee in korte verhalen. 

Castricum - Op zaterdag 20 
april vertelt Jan van Mourik het 
bijzondere verhaal van de pad-
dentrek, die vol gevaren en hin-
dernissen is. De bezoekers ma-
ken kennis met de belangrijkste 
amfibieën van Kennemerland: de 
gewone pad, de groene en de 
bruine kikker, de rugstreeppad 
en de kleine watersalamander. 
De lezing is van 14.30 tot 15.30 
uur in bezoekerscentrum De 
Hoep. Toegang 3,50 euro. Foto: 
Jan van Mourik.

Lezing over 
paddentrek

Sprookjes, de liefde, verleden, 
heden en toekomst; alles komt 
voorbij. Elke avond is er een 
kampvuurverhaal met steeds 
een andere verteller. Nieuw is 
Hotmamahot. Kinderen van-
af zes jaar kunnen hutten bou-
wen in openluchttheater de Pan. 
’s Ochtends mogen ook kleinere 
kinderen meedoen. Na het klus-
sen is er ‘s ochtends een verhaal 
over kinderen op ‘Kamp Bak-
kum’ van vroeger. Over smok-
kelaars, brandstichters, gehei-
me hutten en zaklamptochten 

in trainingspak. Na het bouwen 
’s middags is er een meedenk-
verhaal. 
Anne Maike Mertens maakt on-
dertussen met vijfhonderd lap-
jes van dertig bij dertig cm een 
gebreide huiskamer. Op het pro-
gramma staat verder een ‘Meet 
and Greet’ met het 92nd High-
landregiment, de acteurs van de 
film De Slag bij Castricum, men 
kan bovendien filmopnamen bij-
wonen op het strand en verza-
melaars kunnen voorwerpen to-
nen en vragen stellen uit en over 
de 18e en 19e eeuw.
De voorstellingen gaan over 
mooie herinneringen en dromen, 
een zoektocht naar een plek in 
het leven waar je niet wordt be-
spied, Wijnand Stomp speelt ‘Mr 
Anansi leert de wereld lachen’. 
Peter Faber vertelt mythen en 
sagen en ‘Een man van verhalen’ 
is voor iedereen vanaf zes jaar. 
Er is een stille tocht met paard 
en wagen en Willem de Ridder 
verzorgt de Nachtradio, verha-
len voor het slapengaan. Tot slot 
komt een selectie van vertellers 
naar De Pan op de camping om 
een ode aan moeder te brengen. 
Het festival is gratis voor hou-
ders van de Vrienden van Bak-
kum Cultuurpas (25 euro). Een 
dagvoucher kost vijf euro en is 
verkrijgbaar aan de receptie van 
de camping.

Lentemarkt 
Castricum - Op het landgoed 
van Dijk en Duin vindt 2 mei 
van 13.30 tot 16.00 uur een len-
temarkt plaats. Bij droog weer 
kunnen bezoekers kuieren tus-
sen de kraampjes, bij regen is 
de markt in De Clinghe. Diverse 
leerwerkprojecten van de Reakt-
groep en bewoners bieden hun 
producten te koop aan. Ook Echt 
Bakkums Groen is van de partij.

Gratis bloemenzaad om 
bijen in stand te houden 

Castricum - De gemeente 
deelt 5.000 zakjes bloemen-
zaad uit. Het gaat om bloe-
men die veel nectar geven en 
die helpen om de bijenpopu-
latie in stand te houden. 

Het is een van de activiteiten van 
de gemeente die sinds 10 april 
onderdeel is van het landelij-
ke Bijenlint, een keten van ini-
tiatieven om de bij betere be-
staanskansen te geven. Wethou-
der Fred Mosk tekende dezelf-
de dag het convenant bij-vrien-

delijk handelen. Het convenant 
is aangegaan met de Bijenstich-
ting. De zakjes liggen klaar bij de 
receptie van het gemeentehuis, 
op afvalbrengdepot Schulpstet, 
bij de Tuin van Kapitein Rommel, 
het Dierenduintje, Veldt’s Toko in 
Akersloot en slagerij Snel in Lim-
men. Op dezelfde adressen lig-
gen ook kleurplaten klaar voor 
kinderen. Wie die voor 1 juni in-
levert, maakt kans op een prijs. 
Inmiddels zijn bijenkasten te vin-
den bij het gemeentehuis, op de 
Schulpstet en op Onderlangs.

CALorie in versnelling
Castricum - CALorie, de plaatselijke coöperatie voor duurzame 
energie, gaat haar activiteiten sneller uitvoeren. Daarvoor heeft zij 
een coördinator aangesteld. CALorie is een samenwerkingsver-
band van en voor inwoners van Castricum. Doel is dat Castricum in 
2030 zichzelf van energie voorziet. Er worden verschillende activi-
teiten georganiseerd. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. CALo-
rie heeft  nu Manuel den Hollander aangesteld als betaalde coör-
dinator. Hij zal zich vooral bezighouden met nieuwe projecten, zo-
als grote stroomproductie opwekken of energieneutraal maken van 
woningen. Het betreft een aanstelling voor één dag in de week en 
voor een half jaar. De financiering verzorgt Manuel zelf, met onder-
steuning van het bestuur en leden.
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Rommelmarkt in de Tuin
Castricum - Zaterdag 27 april  
wordt er een rommelmarkt geor-
ganiseerd in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Van 11.00 uur tot 15.00 
uur wordt er van alles verkocht; 
boeken, cd’s, speelgoed, kleding 
enzovoorts. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de Tuin 
van Kapitein Rommel. Van de 

opbrengst wil men nieuw tuin-
gereedschap aanschaffen. Ook 
bestaat de mogelijkheid om zelf 
spullen te komen brengen. 

Voor nadere informatie over het 
brengen van spullen: Wilma de 
Beurs, tel. 0643858866 of Mo-
niek Stricker, tel. 0657368686. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
05-04-2013: Julius Wim Hen-
drikus, zoon van V. Bisschop en 
M.J. Bruinier, geboren te Bever-
wijk. 06-04-2013: Kaylin Mag-
gy, dochter van Y. Schram en 
F.M.M. Dekker, geboren te Alk-
maar. 06-04-2013: Sep Jitse, 
zoon van J.W.G. Guit en S. Ove-
res, geboren te Alkmaar. 09-04-
2013: Siem Paulus, zoon van R.G. 
van Velzen en M.E. Westerweel, 
geboren te Castricum.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
08-04-2013: Hoog Antink, Anna 
A.H.J. en Heimans, Clara T.M.G., 
beiden wonende te Castricum. 
08-04-2013: van der Lecq, Maar-
ten en Reetraa, Christel, beiden 
wonende te Castricum. 10-04-
2013: van der Valk, Robbert B.M., 
wonende te Akersloot en Vos-
se, Maria S., wonende te Bever-
wijk. 10-04-2013: Leek, Sebasti-
aan H. en Zonneveld, Maria C.A., 
beiden wonende te Castricum. 
10-04-2013: van Riet, Michiel en 
Borg, Linda, beiden wonende te 
Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-04-2013: Sanches, Marcel 
A.C., wonende te Paramaribo en 
de Haas, Tamara, wonende te 

Assendelft. 09-04-2013: Tophoff, 
Michael M.W.A., wonende te 
Limmen en van Haeringen, Anna 
M.C., wonende te Amsterdam.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
07-04-2013: Min, Lars S.F., oud 
21 jaar, overleden te Limmen.
Wonende te Castricum:
05-04-2013: Damen, Jan, oud 
86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.J.A. van der 
Wijk. 04-04-2013: Schimschei-
mer, Maria, oud 79 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met H.C.N. Appel. 08-04-
2013: Jakschtov, Josefa J., oud 
72 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met T.C. 
Schlebaum. 10-04-2013: Brug-
gink, Wilhelmina L.M., oud 91 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J.J.H.L. van 
Eerdewijk.
10-04-2013: van Egten, Jan D., 
oud 59 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met A.M. Breet-
veld.
Wonende te Bakkum:
03-04-2013: Schenk, Irene G., 
oud 56 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.G.H. 
Heemskerk.
Wonende te Akersloot:
04-04-2013: Aafjes, Jan D., oud 
59 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met M.A. Rietveld. 

Beleef de natuur van dichtbij
Castricum - Op zondag 21 april 
organiseert PWN in samenwer-
king met Cameraland Alkmaar 
van 11.00 tot 16.00 uur het Kijk 
op de Natuur Event: een evene-
ment gericht op natuurfotografie 
en verrekijkers. Er zijn geduren-
de de dag verschillende activi-
teiten en workshops in en rond-
om Bezoekerscentrum De Hoep. 
Deelnemers ontdekken de beste 
vogelkijkplekken in het Noord-
hollands Duinreservaat via een 
fietstocht, volgen een natuurfo-
tografieworkshop of bekijken de 
fotografische belevenissen van 
PWN boswachter Fred van den 
Bosch.
De fietsexcursie onder leiding 
van een PWN boswachter, is van 
8.30 tot 10.30 uur en is geschikt 
voor vogelaars op elk niveau.
Wie dit moois wil vastleggen 
kan met boswachter Fred van 
den Bosch en vogelfotograaf Jos 
Dekkers het duingebied in fiet-

sen en de fijne kneepjes van vo-
gelfotografie leren. De workshop 
is vooral bedoeld voor de begin-
nende (vogel)natuurfotografen. 
Deelnemers hebben een came-
ra met een redelijke telelens no-
dig en het is wenselijk om ge-
paste (onopvallende) kleding te 
dragen. Een klein stoeltje mee-
nemen wordt aangeraden. De 
workshop is van 7.00 tot 10.00 
uur. Beide excursies starten bij 
Bezoekerscentrum De Hoep. 
Voor meer informatie en aan-
melding: www.pwn.nl/eropuit of 
bel Bezoekerscentrum De Hoep 
0251-661066.
De fotopresentatie van Fred van 
den Bosch, die al twintig jaar 
boswachter bij PWN is, is om 
14.00 uur in de filmzaal van be-
zoekerscentrum De Hoep.
Voor meer informatie over het 
Kijk op de Natuur event, ga naar 
www.pwn.nl/kijkopdenatuur-
event.

Team CAL d’HuZes 
organiseert benefietsconcert
Castricum - Op zaterdag 27 
april organiseert team CAL 
d’HuZes, dat voor het derde 
jaar meedoet, in Hotel Borst te 
Bakkum een benefietsconcert. 
Op deze avond treedt de feest-
band Goet-Foud geheel belan-
geloos op. De vijfmans forma-
tie, met zangeres Leonie, heeft 
een modern en breed repertoire 
en zet overal de zaal op zijn kop. 
De bandleden spelen de meest 
recente nummers uit de top 40 
maar ook de all time classics ko-

men aan bod. Zij doen dit sa-
men met dj Sjoerd Bakker, die 
ook belangeloos klaarstaat voor 
team CAL.
Het benefietsconcert vindt plaats 
van 21.00 tot 1.30 uur.
Hotel Borst stelt ook zijn zaal en 
personeel beschikbaar om er 
weer een geweldige avond van 
te maken. De toegang (vanaf 16 
jaar) is 10,00 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Hotel Borst, Cos-
mo Hairstyling Castricum, Gerda 
Burgering, tel. 072-5053612. 

100 van Castricum plus één
Castricum - De eerste gast was 
de dorpsmolenaar uit Akersloot 
en de laatste gast was burge-
meester Toon Mans. Hiermee is 
het bijzondere radioprogram-
ma ‘100 van Castricum’ op Radio 
Castricum105 ten einde. Er komt 
nog één uitzending waarin de 
programmamakers terugblikken 

op dit leuke radioproject dat vijf 
jaar duurde en waarin markan-
te en kleurrijke inwoners voor 
de microfoon kwamen. De aller-
laatste uitzending, waarin herin-
neringen worden opgehaald, is 
op woensdag 24 april om 20.00 
uur en de herhaling op zondag  
28 april om 12.00 uur.

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 Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Bergen, Castricum en Heiloo 
praten over samenwerking

Castricum - De colleges van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeenten Bergen, Cas-
tricum en Heiloo hebben maan-
dag met elkaar gesproken over 
samenwerking. De colleges heb-
ben in hun gesprek ook aan-
dacht besteed aan een raads-
breed aangenomen motie in Hei-
loo. Deze motie roept het colle-
ge van Heiloo op intensief te ver-
kennen of samenwerking met de 
Bergen, Castricum en Uitgeest 
op het gebied van bedrijfsvoe-
ringstaken mogelijk is. De raad 

van Heiloo wil hierover uiter-
lijk op 1 juli gerapporteerd wor-
den. Afgesproken is, dat de drie 
gemeentesecretarissen de mo-
gelijkheden voor ambtelijke sa-
menwerking verkennen, en de 
gemeente Uitgeest daarbij be-
trekken. Naast een eventuele 
ambtelijke samenwerking tussen 
de drie of vier gemeenten zien 
de colleges ook het belang van 
samenwerking in de regio Alk-
maar. De raden van de betrok-
ken gemeenten zullen in dit pro-
ces betrokken worden.
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Toonbeeld met muzikaal 
talent in de Storeyclub

Akersloot - Zondag 21 april 
presenteren vijf nieuwe bandjes 
zich in de Storeyclub. De organi-
satie is deze middag is in handen 
van Trudy Visser, gitaardocent bij 
Toonbeeld. 
De stijlen zijn veelzijdig; van 
rock, soul en blues tot punk. Op 
het podium staan Savannah’s 

Swingband, een coverband, Bi-
tes in the Marshmallows met 
moderne pop-metal, Purgato-
ry, een stevige  rock-metal band, 
Awkward met silencepop en The 
Rockin’ Donkeys met rock ‘n roll. 
Aanvang 15.00 uur in J.C. Sto-
rey Club Wilhelminaplein 1 in 
Akersloot.

Alkmaarse Hobbybeurs 
vol creatieve hobby’s

Alkmaar - Op zaterdag 20 en 
zondag 21 april wordt in IJshal 
de Meent in Alkmaar voor de ze-
vende keer het Hobbyfestival ge-
houden. De standhouders vullen 
circa tachtig marktkramen met 
nieuwe producten en benodigd-
heden voor de diverse hobby’s.
Veel hobby’s worden al jaren be-
oefend, maar steeds wordt er 
wel iets bedacht of uitgevonden 
om deze hobby te vernieuwen of 
te verbeteren. 

Noviteiten en kenners
Uiteraard komen er ook elke 
keer nieuwe hobby’s bij die nog 
nooit aan het publiek getoond 
zijn. Het Hobbyfestival in Alk-

maar is de uitgelezen plek voor 
de standhouders om de novi-
teiten op hobbygebied te tonen. 
Een bezoek aan het Hobbyfesti-
val is de beste manier om zich 
te laten informeren over nieu-
we producten. Demonstraties, 
workshops of een gesprek met 
een ‘kenner’... daar kan geen in-
ternet tegenop!
Op het Hobbyfestival in IJshal de 
Meent zullen de materialen aan-
wezig zijn voor (3D) kaarten, mi-
niaturen, sieraden maken, scrap-
booken, stempelen, ponsen, cri-
cut, decopatch, borduren, brei-
en, et cetera. Ook kan men aan-
schuiven bij diverse demonstra-
ties en workshops. Vanzelfspre-

kend zijn er ook stands voor de 
poppen- en berenliefhebber; 
nieuw én antiek. 
 
Gratis magazine
Deze maand nieuw verschenen: 
het magazine ‘Hobbyfestival’, 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s. De bezoe-
kers krijgen deze gratis, zolang 
de voorraad strekt, bij de entree.
Belangstellenden kunnen het 
totale programma bekijken op  
www.hobbyfestival.nl, men kan 
daar ook een kortingbon down-
loaden.  
Het Hobbyfestival wordt georga-
niseerd door Heins & Hobby’s. 
De Meent is te vinden op de Ter-
borchlaan 301 in Alkmaar. Ope-
ningstijden: zaterdag en zondag 
van 10.30 tot 16.30 uur. Entree 
volwassenen: euro 5,- (korting-
bon op site), kinderen tot twaalf 
jaar gratis onder geleide.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur  
Iron Man 3 - 3D

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag 15.45 & 20.00 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Daglicht
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

APP
dinsdag 20.00 uur  

Hitchcock
donderdag 20.00 uur  

zondag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Valentino
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Silver Linings Playbook
zondag 15.45 uur 

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Amour
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
Prinses Lillifee

Programma 18 april t/m 24 april 2013

Hitchcock en zijn vrouw
De film Hitchcock toont de boei-
ende en complexe verhouding 
tussen ‘The Master of Suspense’ 
en zijn vrouw. De film volgt het 
koppel tijdens hun meest uitda-
gende project, de film Psycho. 
Deze zenuwslopende thriller 
zal later uitgroeien tot een van 

Hitchcocks meest controversië-
le en legendarische films. Na de 
tumultueuze productie zou het 
filmlandschap nooit meer het-
zelfde zijn. Wat echter maar wei-
nig mensen weten, is dat er twee 
mensen nodig waren om het 
project te realiseren. 

Prinses Lillifee is een film die bij 
uitstek geschikt is voor de al-
lerkleinste kijkertjes! In Pinko-
via zijn Prinses Lillifee en haar 
vrienden aan het genieten van 
een prachtige zomer. Op een 
nacht verschijnt de eenhoorn 
Rosalie in een droom van Lillifee 

Prinses Lillifee en de kleine eenhoorn
en smeekt om haar hulp, Lil-
lifee moet zorgen voor de baby 
van Rosalie, Lucy. Wanneer Lil-
lifee ontwaakt, merkt ze dat Lucy 
op een magische wijze uit haar 
droom is gestapt en bij haar op 
bed zit, maar wat is er toch ge-
beurd met Rosalie? 

‘Lets go Bananas’op 
podium Café Balu 

Castricum - Zondag vanaf 16.00 
uur is het feest bij Café Balu op 
de Dorpsstraat. Lets go Bananas 
staat op het podium en dat be-
tekent show en lekkere muziek; 
van funk tot rock en van soul tot 

pop. De vier muzikanten hebben 
opgetreden in binnen- en bui-
tenland. Bandleider Rafael Hek-
ker zorgt in de pauzes als dj voor 
danceclassics en de nieuwste 
muziek. De entree is gratis. 

Castricum - Herbie Hancock, 
Gotan Project, Glenn Miller, Ga-
re du Nord en Caro Emerald; dat 
zijn de artiesten die op zaterdag 
20 april De Bakkerij gaan vul-
len met hun jazzmuziek. De Bak-
kerij verandert in een sfeervolle 
jazzclub. Wie het mooist gekleed 
gaat die avond in jazzstijl, maakt 
kans op een prijs. Aanvang 21.00 
uur en de entree is gratis. 

Jazzclub Onstuimig Schuim in Bakkerij
Castricum - Tien mannen, tien 
vrouwen en zelfgeschreven Ne-
derlandstalige liederen over de 
zee en alles wat daarmee verwe-
ven is. Dat vormt het programma 
van Zomaar een Zondagmiddag 
op zondag 21 april met Onstui-
mig Schuim. Er valt voor het pu-
bliek veel mee te zingen, mee te 
lachen, maar ook ontroerd te ra-
ken. De groep begeleidt zichzelf 

op saxofoon, fluit, accordeon, 
cello, banjolele, gitaar en ritmes. 

Zomaar een Zondagmiddag 
wordt wekelijks georganiseerd 
door vrijwilligers van de Bakke-
rij van het eerste uur uit de ja-
ren ‘70. Zondag in De Bakkerij. 
De zaal is open om 14.00 uur en 
om 15.00 uur begint het optre-
den van Onstuimig Schuim. 

Golden Earring speelt 
in Sporthal Beverwijk
Beverwijk - Golden Earring 
komt voor de dertiende keer 
naar Beverwijk. Na vijftig jaar 
wordt deze rockband nog steeds 
de beste van Nederland ge-
noemd. Alle hits komen weer 
voorbij; Radar Love, Twilight Zo-
ne, When De Lady Smiles et ce-
tera. 
Het optreden vindt plaats op 
vrijdag 26 april in Sporthal Be-
verwijk. De deur gaat open om 
19.00 uur. Het voorprogramma 
gaat om 20.00 uur van start met 

een optreden van de band Na-
varone. Rond 21.45 uur klimmen 
de muzikanten van Golden Ear-
ring op het podium. 
Kaarten kosten dertig euro in de 
voorverkoop en 32,50 euro aan 
de deur. Het is mogelijk kaar-
ten te kopen via www.sportcafe-
dewalvis.nl. Ze zijn bovendien te 
koop bij Sportcafé de Walvis of 
Sporthal Beverwijk, van Loenen-
laan 1 Beverwijk. En bij Blond 
lunch & diner, Rijksstraatweg 
161 in Heemskerk. 
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Modeshow Klaver 5 
groot succes

Uitgeest - Op donderdag 11 
april vond in de winkel aan de 
Middelweg de allereerste mode-
show van Klaver 5 plaats in het 
bijna vijfjarige bestaan.
Circa vijftig trouwe klanten had-
den zich aangemeld voor het 
evenement. Met een glaasje pro-
secco en een hapje kreeg het 
publiek een presentatie van de 

nieuwste  voorjaars- en zomer-
collecties,  van de merken  MAC, 
Sandwich, Geisha en Soyacon-
cept. Het geheel werd aangevuld 
met de sieraden van Pimps & 
Pearls en met de lederen tassen 
van Sticksandstones. Gedurende 
een anderhalf uur durende show 
liepen de gelegenheidsmodellen 
van deze avond over de rode lo-

per  in de door het verkoopteam 
samengestelde combinaties.  Na 
afloop van de show was er de 
mogelijkheid tot kopen, waar-
van door de aanwezigen gretig 
gebruik werd gemaakt. Eigena-
resse Jeanette Goedhart (uiterst 
links op de foto) gaf aan in de 
toekomst meer van deze evene-
menten te willen organiseren. 

Op maandag 29 april
Het zwemwater kleurt 
oranje in De Witte Brug
Castricum - Eigenlijk wilde ma-
nager Herman Rijsdijk het water 
in zwembad De Witte Brug al tij-
dens de WK een oranje kleur ge-
ven, maar toen vertrouwde hij de 
kleurstof niet. Nu heeft hij een 
kleurstof gevonden die volko-
men veilig is voor de zwemmers 

die op maandag 29 april naar 
het zwembad komen. Van 13.00 
tot 15.00 uur is het mogelijk om 
vrij te zwemmen in een zee van 
oranje water om vast in de stem-
ming te komen voor de konink-
lijke feestelijkheden die de vol-
gende dag plaatsvinden.  

Zilver voor Kristien van 
Team Fietsshop Uitgeest 
Uitgeest - Het team van Fietsshop Uitgeest was afgereisd naar de 
Ambleve/Remouchamps  waar op 14 april de zware Enduro ver-
eden werd van de Le Erec Dark Dog-serie. Kristien Nelen wilde 
wat rechtzetten na een lekke band vorige keer. Verder reden Vivi-
an Smeets, Niels de Wit, Nigel Spoor en teammanager Hans Haver. 
Hans vertelt: ,,Het was schitterend weer, maar de ondergrond was 
nat en glibberig. Het had de hele nacht geregend. De proeven hier 
zijn zwaar en het omhoog fietsen vergt veel van je lichaam. Het zou 
een uitputtingsslag worden.” En dat werd het. Hans won de eerste 
proef, maar lag bij proef twee in de eerste bocht al onderuit. Later 
viel hij nog eens. ,,Proef drie is de heftigste met veel steile stukken 
en een gevaarlijke afdaling over een leiplaat. Ook deze proef liep 
totaal niet. Ik crashte vreselijk hard op een stenen afdaling. 
Op de leiplaten afdaling ging Vivian hard onderuit. Wij besloten 
niet verder te gaan.” 
Nigel probeerde het nog, maar moest vanwege een eerder opge-
lopen blessure ook opgeven. Niels finishte in de middenmoot van 
zijn klasse. Kristien streed verder voor de winst, maar werd versla-
gen door de kleine Francaise, Het verschil was vijftig seconden en 
Kristien werd tweede.
Volgende week kan het team revance nemen tijdens de Enduro 
van Ovivat in België.

Toekomst museum ziet 
er wat rooskleuriger uit
Castricum - De toekomstkan-
sen voor  het Strandvondsten-
museum achter het NS-stati-
on zien er rooskleuriger uit. Het 
gemeentebestuur heeft de wens 
van bollenteler Menno Twisk om 
zijn grond aan de Geversweg 
voor agrarische- en tuinbouw-
doeleinden te bestemmen inge-

willigd. Hierdoor zijn de kansen 
voor de agrariër toegenomen dat 
hij een bedrijfswoning op zijn 
perceel mag bouwen, zodat zijn 
bedrijf de museumfunctie als ne-
venactiviteit in de bedrijfsvoering 
kan betrekken.
Voor de bouw van bedrijfswonin-
gen op agrarische gronden be-

staat een provinciale richtlijn te 
die agrariërs onder strenge voor-
waarden toestaat in het buiten-
gebied te bouwen. 
Twisk en de lokale politieke partij 
De VrijeLijst hebben samen naar 
wegen gezocht om een functie-
menging van bollenteelt en cul-
tuur in het stationsgebied moge-
lijk te maken. Nog deze maand 
wordt het bestemmingsplan Bui-
tengebied, waarin het perceel 
van Twisk is opgenomen, voor 
gelegd aan de gemeenteraad 
van Castricum.

Fietspad Startingerweg 
ingewijd door redders
Akersloot - Wethouder Bert 
Meijer opende afgelopen maan-
dag officieel het fietspad langs 
de Startingerweg. Met dit fiets-
pad is de fietsverbinding tussen 
Castricum en Akersloot gereed.
Sinds half 2010 is de route tus-
sen Akersloot en Castricum al 
een stuk veiliger geworden. 
Een fietsroute tussen Uitgees-
terweg en het Buitendijkse-
pad maakt het voor onder meer 
schoolgaande fietsers een stuk 
korter en veiliger. Het nieuwe 
fietspad langs de Startingerweg 
sluit aan op dit eerder aangeleg-
de fietspad.

Het nieuwe fietspad werd fees-
telijk ingewijd in aanwezigheid 
van enkele fietsers die wel bij-
zondere aandacht verdienen. Zij 
traden in februari koelbloedig op 
toen ze in de sloot langs de Uit-
geesterweg een man aantrof-
fen die te water was geraakt. Zij 
hebben de man uit het water ge-
haald, de ambulance gebeld en 
eerste hulp verleend totdat deze 
arriveerde.
Wethouder Meijer en één van de 
‘redders’ maakten op een bijzon-
dere duofiets een ritje over het 
nieuwe fietspad om hem offici-
eel in te wijden. 

Castricum - Nelson Zonneveld 
(23) uit Castricum en zijn stu-
diegenoot Jorrit Groot uit Eg-
mond studeren Management, 
Economie en Recht en zitten in 
hun vierde studiejaar. Ze volg-
den de minor ondernemerschap 
en de opdracht was een onder-
neming te starten. Jorrit kwam 
met het idee en samen werkten 
zij het uit. Het resultaat is een we-
bwinkel waar zowel ondernemers 
als consumenten hun voordeel 
mee kunnen doen. ,,Jorrit merk-
te op dat er veel detaillisten zijn 

die blijven zitten met restproduc-
ten”, vertelt Nelson. ,,Omdat de-
ze producten normaal gespro-
ken tegen extreem lage prijzen 
aan opkopers verkocht worden, 
drukt dit verlies sterk op het re-
sultaat van de onderneming. Jor-
rit dacht dat hier op een betere 
manier mee omgegaan kon wor-
den en ik had ondertussen con-
tact met een bedrijf dat de rest-
producten via een externe web-
shop wilde aanbieden. Hieruit 
ontstond magazijnshopper.nl. Dit 
concept heeft meerdere voorde-

len, De bedrijven ontvangen hier-
door meer voor hun producten en 
consumenten krijgen de kans om 
deze producten tegen flinke kor-
tingen te bestellen. Het doel van 
magazijnshopper.nl is om te voor-
zien in het aanbieden van een to-
taal interieur. Door een snelle-
re omloop van producten dragen 
we bovendien ons steentje aan 
duurzaamheid bij. Dankzij minder 
volle magazijnen hebben onder-
nemers te maken met een daling 
van opslag- en energiekosten.” 
Maar met een idee heb je nog 
geen bedrijf. ,,We zijn op zoek ge-
gaan naar een webshopontwik-
kelaar en in oktober 2012 zijn wij 
de lucht ingegaan. Het geld dat 
tot nu toe verdiend is, besteden 
wij aan investeringen.” De ver-
wachting van de studenten was 
dat het starten van een onder-
neming eenvoudig zou zijn. Nel-
son: ,,Je hebt een idee, je schrijft 
je in bij de Kamer van Koophan-
del, laat een website bouwen en 
klaar. Inmiddels zijn wij er achter 
dat er meer bij komt kijken, zo-
als regelgeving, administratie en 
keuzes die gemaakt moeten wor-
den. Wij ervaren het ondernemen 
als een spannend avontuur en 
kunnen iedere student aanraden 
om eens iets te proberen op het 
gebied van ondernemen.”

Nelson en Jorrit 
scoren met idee 
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Vitesse clubveiling levert 39.000 euro op 
Castricum - De recent gehou-
den Vitesse’22 clubveiling stond 
dit jaar in het teken van het op-
knappen van de kantine. In een 
tot zijn nok gevulde kantine werd 

de clubveiling dit jaar afgesloten 
met een opbrengst van 39.000 
euro! 

De dag na de veiling werden de 

Vitesse ’22 na winst richting top vijf

Castricum - Het is nog steeds 
ongemeend spannend in de 2e 
klasse A, zowel wat het kampi-
oenschap betreft als de plaatsen 
om degradatie en/of nacompe-
titie. Na een paar onfortuinlijke 
nederlagen moest Vitesse toch 
nog aan de bak om de nacom-
petitie te ontlopen. Alle teams 
onder de top drie staan name-

lijk dicht bij elkaar. De opdracht 
was duidelijk voorafgaand aan 
de wedstrijd. Er moest gewon-
nen worden, thuis tegen SVW, 
om de nacompetitie definitief  te 
ontlopen. 
Halverwege de eerste helft nam 
SVW de leiding uit een counter 
na een afgeslagen aanval. Vlak 
voor rust werd het gelijk toen 

Robin Bakker op links de vrij-
staande A-junior Desmond de 
Waard aanspeelde die de bal 
vervolgens diagonaal perfect in-
schoot: 1-1.
De tweede helft had SVW met de 
wind in de rug overwegend een 
licht veldoverwicht. Vitesse bleek 
niet of nauwelijks in staat om  de 
wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Na een minuut of twintig 
wist Desmond de Waard, na een 
goede aanval over links, Robin 
Bakker te bereiken die via een 
been van een verdediger de bal 
toch in het doel wist te schieten: 
2-1. Daarna wachtte het thuis-
publiek tevergeefs op de ge-
nadeklap, en nadat een tegen-
doelpunt van SVW nog wegens 
hands werd afgekeurd konden 
de drie punten met de nodige 
opluchting worden bijgeschre-
ven bij het totaal van Vitesse. Het 
was niet bepaald niet overtui-
gend in een niet al te beste wed-
strijd, maar door dit resultaat is 
zelfs de vijfde plaats nog haal-
baar voor Vitesse.   

Tweede plaats voor Jaimie
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus van Team Voorwinden is in 
de eerste wedstrijd om het Duits 
Supermoto Kampioenschap S3 
in Harsewinkel op het podium 
geëindigd. Nadat hij in de eer-
ste manche als tweede werd af-
gevlagd, pakte hij in de twee-
de manche kopstart maar door 
twee foutjes zakte hij terug naar 
een derde plaats. Jaimie herstel-
de zich goed en wist in de laat-
ste ronde de tweede plaats terug 
te pakken om uiteindelijk ook 
op een tweede plaats over de fi-
nish te komen. Met tweemaal 

Nederlands kampioen 
met De Dolfijn!

Castricum - Na de vier voorron-
des van de hoofdklassencompe-
titie vond afgelopen zaterdag in 
het Sloterparkbad in Amsterdam 
de finale plaats tussen de acht 
snelste zwemverenigingen van 
het land. 
De Dolfijn uit Amsterdam had de 
beste papieren, omdat die alle 

voorrondes had gewonnen. Tes-
sa Brouwer, Irene Teurfer, Sere-
na en Kaylin Stel waren de af-
gevaardigden uit Castricum die 
met De Dolfijn om het kampi-
oenschap streden. 
En het landskampioenschap 
werd voor de zevende keer op rij 
binnengehaald.

een tweede plaats eindigde Jai-
mie ook in het dagklassement op 
een tweede plaats.

Keepster Oranje geeft 
clinic op hockeyclub
Castricum - Op maandag-
avond 22 april geeft Joyce Som-
broek, keepster van het Neder-
lands elftal, een clinic en pre-
sentatie op MHCC. Keepers van 
de hockeyclub krijgen een cli-
nic onder haar leiding en daar-
naast geeft Joyce een presen-
tatie over haar weg naar de top. 
Zij zal haar gouden medaille van 
Londen meenemen en vertellen 
hoe het leven van een topspor-

ter er uit ziet. Joyce Sombroek 
is 22 jaar en studeert naast het 
tophockey Geneeskunde in Am-
sterdam. 
Met het Nederlands elftal be-
haalde zij veel aansprekende 
resultaten: zo is ze Olympisch 
kampioen, Europees kampioen 
en vice-wereldkampioen. Joyce 
is een allround keeper en daar-
naast ijzersterk in de ‘shoot-
outs’. Iedereen kan komen kijken 

naar de clinic, die start om 17.30 
uur op de velden van MHCC op 
sportpark Wouterland. 

Voorrondes Mission Olympic Atletiek
Gedeelde eerste plaats voor 
leerlingen Clusius College

Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum is deelnemer aan 
de Mission Olympic, de groot-

ste schoolsportcompetitie voor 
en door scholen en leerlingen. In 
maart werden de voorrondes ge-

houden bij een gevoelstempera-
tuur van -8 graden Celsius. De-
ze voorrondes bestonden uit de 
onderdelen 80 meter sprint, ver-
springen, kogelstoten en 4x80 
meter estafette. Afgelopen week 
kwam eindelijk de officiële uit-
slag binnen.

Het Clusiusteam, jongens onder-
bouw, heeft een gedeelde eerste 
plaats behaald, samen met het 
Da Vinci College uit Purmerend.
Het winnende team bestaat 
uit de tweede klassers:  Job de 
Koning, Calvin Hoogland, Roy 
Haasbroek, Mees Fernee  en To-
ny Nguyen. 

Deze eerste plaats betekent ook 
dat deze jongens op 31 mei mee 
mogen doen met de ‘grote fina-
le’ van de Mission Olympic in 
Amsterdam, compleet met ope-
nings- en sluitingsceremonie.

teams, die de meeste loten had-
den verkocht voor de veiling, ge-
huldigd. Vitesse D5 was de grote 
winnaar, Vitesse ME1 volgde als 
tweede en D1 werd knap derde. 

Rem en Liedewij Pronk 
organiseren koningsspelen
Limmen - Freerun, bootcamp, 
mountainbiken, clapdance, zum-
ba, Guinessbook-of-recordspo-
gingen,  martial arts en street-
dance; het staat allemaal op het 
menu op 26 april voor leerlingen 
van de basisscholen.  Van groep 
5 tot en met groep 8 komen tus-
sen de 1.200 en 2.000 leerlingen 
naar Limmen om de koningsdag 
te vieren. Voor de jongere leer-
lingen is er een aangepast pro-
gramma. In het oostelijk deel 
worden de activiteiten rondom 
het park en de sporthal gesitu-
eerd en in het westelijk deel na-
bij de vijfsprong Visweg, Hoge-
weg, Westerweg en Pagenlaan. 
Liedewij Pronk uit Limmen 
en haar vader Rem organise-
ren belangeloos deze dag, om-
dat volgens de organisatoren 
en de aanstaande koning spor-
ten moet. Ze hebben veel erva-
ring met dit soort grote evene-
menten. Liedewij: “We hebben in 
Limmen een groot aantal bedrij-
ven en dorpsgenoten bereid ge-
vonden om materialen, diensten 
en ruimte voor geen of een ge-
ringe vergoeding te leveren. Mijn 

vader werkt op de HVA, studie-
richting sport, management & 
ondernemen. Een aantal van zijn 
studenten zet zich in bij de voor-
bereiding en de verwezenlijking 
van deze dag. Ook  helpen leer-
lingen mee van het Bonhoef-
fer, het J.P. Thijsse uit Castricum 
en topsporttalentschool Willem 
Blaeu uit Alkmaar. Daarnaast 
zijn er verschillende verenigin-
gen zoals het TIOS en de rug-
byvereniging, die meedoen aan 
de dansonderdelen en de boot-
camp. Natuurlijk zijn er ook veel 
ouders die hun medewerking 
verlenen. We hebben vreselijk 
veel materialen nodig. Rem rijdt 
elke dag wel ergens naar toe met 
de aanhangwagen van zijn broer 
om materialen op te halen. Het 
wordt een fantastische dag. De 
leerlingen zullen over heel veel 
jaren nog weten waar zij waren 
op de koningsdag van 2013.“

Ook een bijdrage leveren in ar-
beid, materialen of een financie-
le ondersteuning? Liedewij is te 
bereiken via 0648231402 of in-
fo@funbuidling.nl. 
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Discussie randweg
Er vindt een discussie plaats over de aanleg van een randweg. De tegen-
standers laten ruimschoots van zich horen. Ik heb het gevoel dat er bij 
vrijwel elke verandering, waar de natuur bij getrokken kan worden, zich 
een grote groep tegenstanders mobiliseert met het motto: geen ver-
anderingen! (stilstaan blijkt achteraf vaak schadelijk en kostbaar). Elke 
groeiende en aantrekkelijk gesitueerde gemeente krijgt te maken met 
toenemende verkeersoverlast. En ga er maar vanuit dat in de komende 
tientallen jaren de druk vanuit de randstad om hier te wonen en te re-
creëren alleen maar zal toenemen, of we dat leuk vinden of niet! Verder 
wordt mede daardoor het treinverkeer intensiever, overigens milieutech-
nisch een goed teken alhoewel het autoverkeer niet afneemt (misschien 
minder snel groeit?). Dit zijn trends. Gevolg is dat het verkeer in de ker-
nen steeds drukker wordt, zeker ook bij spoorwegovergangen, zoals met 
name de Beverwijkerstraatweg. De aanleg van een randweg is dan ver-
standig, ook gelet op de toekomst. Kost natuur en dat is jammer. Neem 
je deze beslissing nu niet, dan kom je later op de koffie. De randweg, of 
iets nog ingrijpender, komt er dan toch, maar tegen veel hogere kosten 
en hoogstwaarschijnlijk met veel meer natuurafbraak. De argumenta-
tie van de opposanten komt neer op korte termijn redeneringen en het 
ontkennen van de trends. Goede besluitvorming wordt gekenmerkt door 
durf en visie. Mijns inziens is er dus maar een logische beslissing, dat 
moge duidelijk zijn. Hans Dijkstra. (Ingekort door de redactie). 

Een oostelijke rand-
weg?: Nimmer!

Castricum heeft de grootste variatie aan landschappen van heel 
Noord-Holland. Eén van de kernwaarden van onze gemeente is de 
centrale ligging in het mondingsgebied van het voormalige Oer-IJ. 
Archeologisch is dit een bijzonder rijk gebied. Vandaar de keuze van 
het Provinciaal Bestuur om hier het nieuwe Archeologisch Informa-
tie Centrum te vestigen. Het gemeentebestuur wil Castricum als een 
duurzame gemeente profileren. Open landschap. natuur, oude water-
lopen, cultuurhistorische- en archeologische waarden worden steeds 
meer bedreigd. En daarmee de grootste kansen voor recreatie en 
toerisme. Met de verwachte klimaatverandering zullen we het Oer-IJ 
gebied nog hard nodig hebben voor eventuele waterberging en om 
droge voeten te houden. Het Oer-IJ ligt als een parelsnoer in het pol-
derlandschap. Voor onze lokale economie, de vele toeristen die onze 
mooie gemeente jaarlijks bezoeken en voor toekomstige generaties, 
is het juist van groot belang dat we de parels nog meer glans geven. 
Een oostelijke randweg zou ze definitief ontsieren. Hans van Weenen.

Spoortunnel? No way!
Al een aantal jaren blijkt de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg 
een heus knelpunt te zijn. Niet voor niets was er 20 jaar geleden al een 
stemming over of er een randweg moest komen. Toen bleek er één 
stem te weinig te zijn. Aangezien de verkeerssituatie onveranderd is, 
de intensiteit fors zal toenemen tot maar liefst 16000 gemotoriseerde 
voertuigen per dag, de gemeenteraad van 23 zetels naar 21 zetels 
gaat, gaan we het nu dus wel voor elkaar boksen! 
Nu er nog 4 varianten over zijn: oostelijke randweg, de twee tunnel va-
rianten en de 0 variant. Met de berekende toename van de verkeersin-
tensiteit zal de 0 variant de al bestaande problemen vergroten, en een 
definitieve keuze naar de toekomst doen verplaatsen. Deze variant lijkt 
in eerste opzichten kosten te besparen. Dit is echter niet het geval. 
Een deel van de ondernemers zal wegtrekken, omdat de bereikbaar-
heid ernstig in het geding is. De tunnel bied voor de doorstroming 
bij het spoor perspectief. Echter niet voor de verkeersintensiteit. De 
knelpunten zullen zich doen verplaatsen naar andere delen binnen de 
kern Castricum. De oostelijke randweg is de enige variant is, waarbij 
de leefbaarheid in Castricum voor iedereen het meest toereikend is. 
Economisch wordt het aantrekkelijk voor locale ondernemers, bijvoor-
beeld kijkend naar de Castricummerwerf. De gemeente heeft 20 jaar 
geleden een forse inschattingsfout gemaakt. Maar wij hebben goede 
hoop dat  deze nu eindelijk gaat kijken naar een structurele oplos-
sing. Voor ons en voor toekomstige generaties. Hierbij een optimaal 
woongenot voor de gehele gemeente in ogenschouw nemend. Zoals 
de onderzoeken nu onomstotelijk aantonen zal dit alleen mogelijk zijn 
met de komst van een randweg. De keuze is nu aan de gemeente: 
wordt Castricum deel van een zwaar belast verkeersnetwerk of plaat-
sen we het verkeersprobleem eindelijk buiten de gemeente om? Jan 
Niemeijer, namens Castricumontspoort. (Ingekort door de redactie).

Officiële status voor SP
Castricum - De SP-afdeling 
Castricum heeft de officië-
le afdelingsstatus verkregen. 
Op 10 april werd aan het tij-
delijke bestuur mandaat ver-
leend om nog twee jaar door 
te gaan als definitief bestuur. 

De leden van het bestuur wer-
den unaniem gekozen nadat zij 

zichzelf in het kort hadden ge-
presenteerd. Hierna werd er ge-
stemd en de uitslag werd be-
kendgemaakt door regiovoor-
zitter Wim Stolk. Natuurkundige 
Jan Groenewold gaf tot slot een 
lezing over de chemie van de to-
maat, het herkenningsteken van 
de partij dat staat voor protest. 
Het bestuur doet een oproep 

aan de leden om de ogen en 
oren van de afdeling te zijn. Op 
de foto v.l.n.r.: Jan van der Wei-
den (penningmeester), Petra Ga-
zendam (vervangend voorzitter 
en woordvoerder), Linda Lou-
we (algemeen bestuurslid), Mar-
jo Husslage (voorzitter) en Ber-
dien Admiraal (algemeen be-
stuurslid). 

Zonbespaart; de zonne-
stroomdeskundige!

Castricum - Wie op zoek is naar 
en een eerlijk en helder advies 
over een zonnepanelensysteem, 
is bij Zonbespaart aan het juis-
te adres. ,,Het is bij zonnesyste-
men heel belangrijk dat er goed 
gekeken wordt naar de verschil-
lende aspecten die nodig zijn om 
een goed renderend systeem te 
ontwerpen”, aldus Mark Meijne. 
,,Er kunnen aanbiedingen ge-
maakt worden via internet of een 
telefoongesprek, maar het beste 
is als er een gekwalificeerde ad-
viseur van Zonbespaart een be-
zoek brengt thuis. Hiermee kun-
nen alle facetten worden beke-
ken die in de meeste gevallen via 
internet of een telefoongesprek 
niet achterhaald kunnen wor-
den. Daardoor worden proble-
men of onduidelijkheden achter-
af voorkomen.” Het door de over-
heid ingevoerde erkenning ‘Zon-
nestroominstallateur’ is als koren 
op de molen voor Zonbespaart. 
Na het recent behalen van het 
ISSO theorie examen ‘zonnes-
troomdeskundige’ en de BDA 
praktijkexamens, is het wachten 
op het diploma van de Stichting 
Erkenning Installateurs SEI. ,,De-
ze erkenning is heel belangrijk 
voor de branche omdat het kaft 

van het koren wordt gescheiden 
in deze jonge markt, waar een-
ieder zich zomaar zonnepane-
leninstallateur mag noemen. Dit 
terwijl er tijdens of na installatie 
veel mis kan gaan door het on-
deskundig installeren van een 
zonnestroomsysteem.” Niet al-
leen het monteren van veilige en 
gekeurde producten, maar zeker 
ook het veilig installeren van de-
ze producten, staat hoog in het 
vaandel van Zonbespaart. De 
aanschaf van zonnepanelen voor 
de zakelijke markt laat een ster-
ke stijging zien. Ook de onder-
nemers hebben door dat met de 
verschillende aftrekposten zo-
als de EIA, KIA, MIA en het te-
rugvorderen van de btw er wel 
en heel mooi verdienmodel ont-
staat. ,,Deze modellen kunnen 

wij voor iedere ondernemer met 
elke rechtsvorm kosteloos aan-
bieden, net zoals de offerte na-
tuurlijk. Door lidmaatschap bij 
de bracheorganisatie SunNed 
kan men profiteren van een goe-
de voorraadpositie, garantie, een 
inspectieplan en goed opgelei-
de solarteurs.” Een persoonlijke 
en vrijblijvende offerte van Zon-
bespaart kan eenvoudig aan-
gevraagd worden bij Zonbe-
spaart, de zonnestroomdeskun-
dige uit de buurt met veel ken-
nis en ervaring. Zonbespaart is 
gevestigd op de Castricummer-
werf 49 in Castricum. Mailen kan 
naar info@zonbespaartbv.nl en 
op de website www.zonbespaar-
tbv.nl staat meer informatie. Bel-
len kan naar 0251-676221 of 06–
22222771.

Castricum - Bas Haring, volks-
filosoof, is op dinsdag 23 april te 
gast in de bibliotheek. Zijn op-
treden begint om 20.00 uur. Bas 
Haring is filosoof en bijzonder 

Bas Haring in bibliotheek
hoogleraar ‘Publiek begrip van 
wetenschap’ aan de Universiteit 
van Leiden. Op een toeganke-
lijke manier probeert hij weten-
schap en filosofie zo uit te leg-

gen dat het begrijpbaar wordt 
voor iedereen. 

De toegang is 6,00 euro en voor 
bibliotheekleden 5,00 euro. Re-
serveren via tel.: 0251 – 655 678 
of castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 
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Jaarlijkse plantenmarkt 
van het Clusius College
Castricum - Op het Clusius Col-
lege aan de Oranjelaan vindt op 
donderdag 25 april van 10.00 
tot 15.00 uur de jaarlijkse plan-
tenmarkt plaats. Op de markt 
zijn allerlei plantjes te koop on-
der andere éénjarige en twee-
jarige plantjes, vaste planten en 
kruiden. Gedurende dit planten-

marktproject hebben de leer-
lingen ook zelf de kostprijs per 
plant berekend, de verkoopprijs 
vastgesteld, informatiekaarten 
gemaakt, bestellijsten voor me-
dewerkers van de school ge-
maakt, flyers en posters ontwor-
pen. Ook de verkoop doen de 
leerlingen zelf. 

Benjamin Herman in 
Iskra jubileumconcert
Castricum - Iskra Jazzclub ont-
vangt met grote trots Neder-
lands grootste en meest veel-
zijdige jazzsaxofonist Benjamin 
Herman. Zij viert met zijn trio 
op swingende wijze haar 10-ja-
rig jubileum op zaterdag 27 april 
in Hotel het Oude Raadhuis. Po-
dium bieden aan jong, energiek 
en vernieuwend jazztalent, dat 

is ook waar Herman zich graag 
voor inzet. Naast Benjamin Her-
man bestaat het trio uit Joost 
Patocka (drums) en Ernst Gle-
rum (contrabas). Ook voor de 
rest van het jubileumjaar heeft 
Iskra nog bijzondere jazzconcer-
ten in petto. Informatie over de 
komende concerten is te vinden 
op www.iskra.nl. ‘Choir of my Life’ bij 

open dag Toonbeeld
Castricum - Zaterdag 20 april 
houdt Toonbeeld van 12.00 tot 
15.00 uur haar open dag. Aan 
de Jan van Nassaustraat vin-
den de hele middag activiteiten 
plaats waaronder het evenement 
‘Choir of my Life’. Alle kinde-
ren van Castricum en omgeving 
worden deze middag in de ge-
legenheid gesteld mee te doen 
met een groot kinderkoor dat om 
17.00 uur een afsluitend concert-
je geeft in de Maranathakerk te-
zamen met het Junioren Symfo-
nie Orkest Artiance. Om 14.00 
uur is er voor dit optreden een 
koor-repetitie in Toonbeeld en 
vervolgens is er in de Maranat-
hakerk een tweede repetitie met 
het orkest. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur zijn 
er verschillende optredens van 
leerlingen en ensembles, wor-
den er openbare lessen gege-

ven en volwassenen en kinderen 
kunnen zelf eens proberen hoe 
het is om op een muziekinstru-
ment te spelen.
Ook de afdeling beeldende vor-
ming is aanwezig. In het gebouw 
is veel werk van cursisten te zien. 
Daarnaast kan men tussen 12.00 
en 13.00 uur een kijkje nemen 
bij de les pottenbakken, tussen 
13.30 en 14.00 uur meedoen aan 
een workshop schilderen en/of 
tussen 14.00 en 15.00 uur mee-
doen met een workshop portret. 
De hele middag zijn er steenhak-
kers aan het werk op het plein 
waar als het weer het toelaat ook 
nog muziek wordt gemaakt.
De culturele werkgroep presen-
teert het nieuwe programma van 
de Concerten op Zondag. Infor-
matie, kaartjes en abonnemen-
ten zijn tijdens deze dag ver-
krijgbaar. 

Castricum - Op zaterdag 20 
april organiseert IVN Midden-
Kennemerland in samenwer-
king met Duincamping Gevers-
duin een excursie voor volwas-
senen en kinderen in en om de 
camping. 
Sluipend door de nacht vertelt 
Edwin Kapitein verhalen over de 
vleermuizen, uilen, nachtvogels, 
maar ook over padden en kik-
kers. Dit is een excursie zonder 
verlichting. 

Aanmelden bij  de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek vanaf de receptie om 20.30 
uur. Deelnamekosten 3,75 euro. 

Nachtexcursie

Castricum - Op vrijdag 19 april 
is er een nachtvlindersafari die 
PWN organiseert bij Bezoekers-
centrum De Hoep. De nachtvlin-
dersafari start om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
afhankelijk van de weersom-
standigheden. De kosten zijn 
3,50 euro. Aanmelden voor de-
ze avond is noodzakelijk en gaat 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
bel Bezoekerscentrum De Hoep: 
0251-661066. 

Nachtvlindersafari

Tweede ronde groeps-
aankoop zonnepanelen

Castricum - De gemeente Cas-
tricum zet zich actief in om het 
opwekken van duurzame ener-
gie onder bewoners te stimule-
ren. Daarom organiseren Castri-
cum samen met andere Noord-
Hollandse gemeenten een 
groepsaankoop SamenZonne-
Energie. Inwoners van Noord-
Holland kunnen zich tot en met 
20 mei gratis en vrijblijvend in-
schrijven op www.SamenZonne-

Energie.nl. Iedereen die eigenaar 
is van een huis (en dak) of toe-
stemming heeft van de verhuur-
der, kan meedoen. Wethouder 
Portegies roept in een brief ie-
dereen op om mee te doen. Wie 
intekent, hoeft pas te beslissen 
na ontvangst van een persoon-
lijk aanbod. 
Meer informatie: www. Samen-
ZonneEnergie.nl en www.castri-
cum.nl.

Vijf evenementen goed 
voor lokale oranje strik
Castricum - Burgemeester 
Mans deelt deze week, namens 
het Nationaal Comité Inhuldi-
ging, vijf oranje strikken uit in de 
gemeente Castricum. De uitver-
koren organisaties mogen het 
Oranje Striklogo voeren voor hun 
feestelijke activiteit op 30 april.
De strikken gaan naar Crea 
Bea, een veiling waarbij tien-
tallen kunstenaars een schilde-
rij van Koningin Beatrix hebben 
gemaakt. De opbrengst van de 
veiling gaat naar een goed doel. 
Oranjefeest Bakkum, een tra-
ditioneel oranjefeest met vrij-
markt en spellen dat heel druk 
bezocht wordt en waar dit jaar 
alle lintjesdragers uit de ge-
meente worden ontvangen door 
de burgemeester. De aanwezi-
gen kijken samen naar de ab-
dicatie. Vrijmarkt Akersloot, in 
Akersloot wordt geheel volgens 
traditie een vrijmarkt in rond-

om sporthal de Lelie georgani-
seerd, een waarbij ook muziek te 
horen is. Vrijmarkt Bakkersplein, 
voor het eerst sinds jaren wordt 
er in Castricum op het Bakker-
splein een vrijmarkt georgani-
seerd. Op en rond de vrijmarkt 
hangen portretten van de Hoog-
heden Beatrix, Willem-Alexander 
en Maxima, geschilderd door lo-
kale kunstenaars. Oranjefeest 
Limmen: Naast de traditionele 
vrijmarkt, muziek en spelletjes in 
het park te Limmen, organiseert 
het oranjecomité Limmen een 
groot scherm, waarop gezamen-
lijk naar de abdicatie en inhuldi-
ging wordt gekeken. 
Daarnaast wilde de burgemees-
ter in al onze dorpskernen waar 
activiteiten zijn een strik, aange-
zien de oranje strikken ook voor 
verbinding staan. Zo zijn de  ker-
nen met elkaar verbonden met 
deze ‘lokale’ strikken. 

Verdachte van vernielen 
autospiegel aangehouden
Castricum - In de nacht van 
zaterdag 12 op zondag 13 april 
kreeg de politie even na 1.00 
uur de melding dat een jongen 
op heterdaad betrapt was door 
beveiligers van een horecagele-
genheid toen hij een buitenspie-
gel van een auto vernielde aan 
de Dorpsstraat.

Politiemensen namen de aan-
gehouden jongen, een 16-jarige 
Castricummer, over van de be-
veiligers. Hij bleek flink onder in-
vloed van alcohol. De jongen is 
overgebracht naar een politie-
bureau voor verhoor en zijn ou-
ders zijn in kennis gesteld van 
zijn aanhouding.

Castricum - Het college is be-
gin april met de strandpaviljoen-
houders van Zoomers en Dei-
ning overeengekomen om twee 
strandrolstoelen beschikbaar te 
stellen. 
De strandrolstoelen worden 
waarschijnlijk in de eerste helft 
van mei geleverd en worden dan 
officieel overgedragen aan de 
paviljoenhouders. De twee pavil-
joenhouders lenen de strandrol-
stoelen uit aan alle strandbe-
zoekers die zijn aangewezen op 
een rolstoel. De twee nieuwe 
strandrolstoelen vervangen de 
oude strandrolstoel die al jaren 
op het strand wordt gebruikt en 
aan vervanging toe is. 

Strandrolstoelen

Castricum - Donderdagavond 
heeft de gemeenteraad een 
verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven voor een bed & 
breakfast op het strandplateau. 
Strand 10 wil twaalf kamers re-
aliseren, een ontbijtzaal en een 
winkeltje.  

B&B mag op 
strandplateau



Eindelijk mooi weer
Bakkum – Zondag waren de 
omstandigheden eindelijk weer 
goed voor de vissers van De Sa-
lamander. Het was de eerste 
wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen. Hielke Boomsma, kampi-

oen van vorig seizoen, won met-
een de eerste wedstrijd met 174 
cm aan vis. 

Vijf van de dertig deelnemers 
ging met lege handen naar huis. 

Croonenburg Jongens C1 
en Meisjes B2 kampioen

Castricum - Afgelopen weekend was er dubbelfeest in sporthal de 
Bloemen. Jongens C1 haalden volgens verwachting het kampioen-
schap van de eerste klasse binnen. De mannen hebben dit seizoen 
laten zien dat ze een enorme progressie hebben gemaakt en wis-
ten de tegenpartij te imponeren met fraai uitgevoerd aanvalswerk.

Maar ook de Croonenburg meisjes B2 konden al na de eerste set 
van de wedstrijd in volle vreugde het kampioenschap vieren. Met 
nog één wedstrijd te gaan was de buit al binnen. De meisjes lie-
ten ook zien dat dit kampioenschap verdiend was: De tegenstan-
der die op papier voor de wedstrijd nog een kleine kans maakte op 
het kampioenschap, werd met stijl te verslagen.

Gratis 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 1 tot en met 8 kun-
nen zich hiervoor inschrijven.
In Limmen is er een sportinstuif, 
in Akersloot freerunnen en in 

Castricum wordt er getennist en 
wordt het populaire spel ‘boer en 
boerin’ gespeeld.
Om mee te kunnen doen aan de 
activiteiten is aanmelden ver-
plicht. Deelname is gratis, wel 
een beperkt aantal plaatsen. Na 
de meivakantie kan er ook weer 
volop gesport worden. Dan start 
blok 2 van de JeugdSportPas 

(JSP). Met de JSP kunnen kin-
deren van 4 tot en met 13 jaar 
voor 5,00 euro kennis maken 
met een sport, zonder verdere 
verplichtingen zoals bijvoorbeeld 
lid worden. Inschrijven kan nog 
tot en met 25 april op de specia-
le JSP-website. Deze is te vinden 
op www.sportservicekennemer-
land.nl (locatie Castricum). 

Kramp nekt ambities Michel 
Butter, Hilda Kibet derde

Castricum - In de 33e editie 
van de Marathon van Rotterdam 
heeft Michel Butter de 10e plaats 
behaald. Na een meer dan voort-
varend begin gooide een opko-
mende kramp roet in het eten. 
Hilda Kibet behaalde bij de vrou-
wen de derde plaats.
De lat werd hoog gelegd door 
Michel Butter. De man van AV 
Castricum achtte een tijd van 
ruim onder de 2.10 haalbaar. Na 
trainingsstages in onder andere 
Kenia stond Butter dan ook opti-
maal geprepareerd aan de start. 
Deel uitmakend van een flin-
ke groep lopers die uit was op 
een tijd rond de 2.10, ging al-
les feitelijk volgens schema. Na 

een doorkomst op 10 kilometer 
in 30.35 minuten, werd de hal-
ve marathonlijn in 1.04.45 ge-
passeerd. Rond de 30e kilo-
meter echter sloeg het nood-
lot toe. Een vrij plotseling opko-
mende kramp dwong de 27-jari-
ge Castricummer tot stilstand en 
het doen van enige rekoefenin-
gen langs de kant van de weg. 
De gedroomde eindtijd voor de 
AVC’er was vervlogen. Butter: ,,ik 
kreeg het lastig met de omstan-
digheden. Door de kramp raakte 
ik ook uit de concentratie, maar 
ben toch doorgegaan omdat ik 
per se wilde finishen.” Het was 
meer dan bewonderenswaar-
dig dat de Castricummer de race 

voortzette. Uiteindelijk bereik-
te Butter de meet als 2e Neder-
lander in 2.13.25. De race werd 
gewonnen door de Ethiopiër Ti-
lahun Regasssa, die een eindtijd 
van 2.05.38 liet noteren.
Ook AV Castricum-atlete Hilda 
Kibet kende geen gemakkelij-
ke race. Doelstelling was om zo 
rond haar beste tijd ooit, 2.24.27, 
te geraken. Lange tijd lag zij 
goed op schema, maar na 30 ki-
lometer bleek het tempo toch te 
hoog. Ze moest haar Keniaan-
se tegenspeelster laten gaan en 
liep verder solo haar eigen race. 
Na 2.26.42 bereikte zij als derde 
vrouw en als eerste Nederlandse 
de meet op de Coolsingel.

Geschrokken Red Stars niet 
opgewassen tegen Double Stars

Castricum – De aftocht van 
Daan Kuijs per ambulance zat de 
honkballers van Red Stars Vites-
se zondagmiddag dubbel dwars.
Enerzijds vanwege de zorgen 
over hun gewonde teamgenoot, 
die tijdens de intraining een ge-
slagen bal hard tegen zijn ach-
terhoofd kreeg. Anderzijds om-
dat hij, en zijn broer Joost die 
meeging naar het ziekenhuis, 

node werden gemist. Het be-
zoekende Double Stars won de 
eerste competitiewedstrijd met 
6-10. De nederlaag was onno-
dig. De gasten uit Heiloo kwa-
men op een geflatteerde 1-10 
voorsprong, vooral doordat de 
Castricummers op sommige po-
sities te veel fouten maakten.  
Dat leidde in de vijfde inning, 
toen het nog 1-3 stond, tot zeven 

tegenpunten. Red Stars kroop in 
het slot van de wedstrijd dichter-
bij, maar moest bij een stand van 
6-10 de hoop opgeven. Hoofd-
coach Alwin Esser: ,,We hebben 
het voor een groot deel laten 
liggen aan slag, want we had-
den maar vier honkslagen. Dat is 
niet te begrijpen, want hun wer-
pers waren zeker niet beter dan 
de onze. Hier valt nog veel winst 
te behalen.” Slachtoffer Daan 
Kuijs maakt het inmiddels rede-
lijk. Na het incident zag zijn toe-
stand er zorgwekkend uit, ook 
door hyperventileren, tintelingen 
en braakneigingen. Maar er zijn 
geen bloedingen opgetreden en 
het lijkt beperkt te zijn gebleven 
tot een hersenschudding.
Red Stars speelt zondag een 
uitwedstrijd, in Leeuwarden bij 
Northern Stars. Op zondag 28 
april is er weer een thuiswed-
strijd, om 13.00 uur tegen RCH 
uit Heemstede.

Kennis van de hengelsport
Limmen - Hengelsportvereni-
ging Limmen en haar jeugdaf-
deling Samen Beet organise-
ren op vrijdag 19 april een work-
shop ‘kennis van de hengelsport’. 
Deelname is gratis. De workshop 
is in het zwembad Dampegeest 

van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmel-
den bij Peter van der Heijdt, 072-
5051056 of 06-27872854 of per 
mail naar peter@samenbeet.nl.

Binnenkort start het wedstrijd-
programma voor de jeugd weer. 

Nog geen lid? Voor meer infor-
matie zie de website. 

Hengelsportvereniging Limmen 
gaat zondag 28 april, haar vierde 
wedstrijd vissen. Wedstrijdwa-
ter is het vijvercomplex aan het 
Maalwater. Er wordt gevist op 
gewicht. Stekloting om 7.00 uur 
bij Albert Heijn. 
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