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Limmen - Dankzij de inzet 
van vrijwilligers is een nieuw 
onderkomen van de Stichting 
Museum voor de Bloembol-
lenteelt en Stichting Oud Lim-
men op de Schoolweg 3 gere-
aliseerd: De Oude School. Het 
is gevestigd in een voormali-
ge school. Ook de harmonie 
Excelsior zetelt in dit gebouw. 
De Oude School heeft een ex-
positieruimte en een proefl o-
kaal van de Noord-Hollandse 
bierbrouwerij Dampegheest. 
De museale hoek bestaat ver-
der uit de protestantse kerk 
met het kerkhof, Ons Huis en 
de Hortus Bulborum. Met de-
ze realisatie is de museale 
hoek voltooid. De collectie van 
het voormalige Bloembollen-
museum is jarenlang elders in 
opslag geweest. Dat heeft de 
collectie geen goed gedaan. 
Toch zijn de vrijwilligers er in 
geslaagd een deel van deze 
collectie gereed te maken om 
geëxposeerd te kunnen wor-
den. Er is een collectie te zien 

over Pieter Boschman. Bosch-
man heeft in 1928 de Hortus 
opgericht en in 1934 het Mu-
seum voor de Bloembollen-
teelt. Vanaf 1924 was hij het 
hoofd van de school, waar nu 
de ruimte is gerealiseerd. Ook 
worden er schilderijen, kera-
miek en glaskunstwerk van 
vier lokale kunstenaressen 
tentoongesteld. Ron Duindam, 
voorzitter van Stichting Oud 
Limmen, hoopt dat de ver-
schillende organisaties gaan 
samenwerken. Hij realiseert 
zich dat dit een uitdaging is, 
maar heeft er alle vertrouwen 
in dat dit lukt. Het vernieuw-
de onderkomen is  21 april of-
fi cieel geopend door burge-
meester Mans. De expositie is 
tijdens Koningsdag op 27 april 
en de Bloemendagen van za-
terdag 30 april en 1 mei te be-
zichtigen.  Daarna wekelijks 
op maandag de hele dag en 
vrijdagmiddag tot en met 16 
mei. De openingstijden zijn te 
vinden op www.oudlimmen.nl.

Museale hoek voltooid

Lintjes voor duizendpoten
Castricum - In Hotel het Ou-
de Raadhuis werden dinsdag 
drie Koninklijke onderschei-
dingen uitgereikt. Twee naar 
inwoners van Akersloot, een 
naar een Castricummer. Alle 
drie zijn zij benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nas-
sau. De heer van Dijk (71) 
was meer dan 35 jaar in di-
verse rollen actief voor voet-
balvereniging Meervogels’31  
als penningmeester, be-
stuurslid en vrijwilliger, or-
ganiseerde jeugdtoernooien 
en wierf leiders en trainers. 
Hij organiseert nog altijd het 
wekelijkse voetbal voor seni-
oren. Eerder werd hij al door 
de KNVB onderscheiden met 
de gouden bondsspeld. Bo-
vendien is Van Dijk pen-
ningmeester van Bridgeclub 
Akersloot. De heer Smit (74) 

is zeer actief voor de Jaco-
bus Major Parochie als voor-
ganger bij avondwake en uit-
vaarten. Hij was lid van de 
vertrouwenscommissie en 
is daarnaast actief als huis-
fotograaf bij bijzondere mo-
menten. Al ruim twintig jaar 
is hij mantelzorger voor zijn 
echtgenote. Daarnaast is hij 
zeer actief voor voetbalver-
eniging Meervogels’31 en is 
nog altijd betrokken als trai-
ner van de mini-pupillen. De 
heer van Doesem (81) was 
jarenlang als vrijwilliger ac-
tief voor de woningbouwver-
eniging, bridgeclub en de to-
neelvereniging. Ruim tien 
jaar was hij voorzitter van to-
neelvereniging Forento en 

vijf jaar voorzitter van ouder-
vereniging Gerardusschool. 
Hij richtte in ’86 Bridgeclub 
Gamebridge op nadat hij ja-
renlang bridgeles had gege-
ven. Hij is er nog altijd reke-
naar en arbiter. Hij zette zich 
daarnaast in voor Woning-
bouwverenigingen Sint Jo-
seph en Castricum.

Limmen in kleur
Limmen - Nog even en de 
Bloemendagen gaan voor 
de 64e keer van start. Naast 
de vele prachtige kunstwer-
ken is Limmen dit jaar zelfs 
het toneel van Nederlandse 
kampioenschappen, de Ne-
derlandse Vereniging Tradi-
tioneel Gerij is zondagoch-
tend met vele traditione-
le aanspanningen aanwezig 
en een route rijden. Zater-
dag is de eerste dag van de 
Bloemendagen met de ope-
ning, prijsuitreiking en feest-
avond in De Lantaarn. De af-
trap van de feestelijkheden 
wordt rond 17.30 door burge-
meester Toon Mans gegeven, 

aansluitend is de prijsuit-
reiking voor de jeugd. Rond 
19.00 verder met de prijsuit-
reiking voor de overige ca-
tegorieën. Wie wint de pers-
prijs die De Castricummer elk 
jaar beschikbaar stelt? Na de 
prijsuitreiking speelt de band 
Morgan. Op zondag 1 mei 
wordt in het dorpspark vanaf 
11.00 uur historische leger-
voertuigen, tractoren, nostal-
gische bromfi etsen getoond 
en er zijn kraampjes met am-
bachtelijke producten. Er 
wordt paling en makreel ge-
rookt. Het geheel wordt mu-
zikaal luister bijgezet door de 
band The Boogie Dogs.
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De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

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

Deze week in De krant!

Burgemeester Mooijstr 29/27 Castricum
0251 - 652 430

RookwoRst
100 gr. €1,39

Roerbakgroenten
2 minute steak
samen €4,99

Gebraden gehakt
Cervelaatworst

serranoham
€4,99

Taxi Castricum
Personenvervoer 
1 t/m 8 personen

Pin betaling
aanwezig

06-29 400 800
taxi-castricum.nl
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
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

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Brandweer blust brand 
nabij gevel Antonius

Bakkum - Donderdag om 
10.15 uur is de brandweer 
met spoed uitgerukt naar 
voormalig kinderhuis Anto-
nius aan de Heereweg. Hier 
stond een grote bouwcontai-
ner, gevuld was met 40 m3  
hout, in brand die nabij het 
pand stond. 
De bewoners van het pand, 
dat deels anti-kraak is, wa-
ren bezig met verhuiswerk-
zaamheden, ontdekten de 
brand en begonnen met het 
blussen. Dat werd overge-
nomen door de opgeroepen 

brandweer. De brandweer 
had moeite met het blussen 
van de container, vanwege 
de enorme hoeveelheid hout 
die in de container aanwe-
zig was. Ze hadden niet ge-
noeg aan de inhoud van de 
1.500 liter water van de tank-
autospuit. Daarom moes-
ten slangen over de Heere-
weg gegooid worden naar 
een brandkraan. Het verkeer 
kon er toch langs met gepas-
te snelheid. Over de oorzaak 
van de brand is nog niets be-
kend.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 15-04-2016: Milou 
Butter, dochter van Michel But-
ter en Inge Rol. 18-04-2016: Jit-
se A. C. de Smet, zoon van Mi-
chiel H.C. de Smet en Marloes 
A. J. Veldhuis. 19-04-2016: No-
ah M. Schermer, zoon van Al-
bertus J. Schermer en Elisabeth 
J.D. Brakenhoff. Limmen - 18-
04-2016: Ries J. A. Glorie, zoon 
van R. F. J. Glorie en Monique 
Rienstra.

Overleden
Akersloot - 16-04-2016: Gerar-

da C. Groot, gehuwd met Jo-
hannes S. Schouten. 18-04-
2016: Laurentius van Til, we-
duwnaar van Afra C. Schoon. 
Castricum - 15-04-2016: Jo-
hanna Baarslag, weduwe van 
Leendert G. Gerriesen. 16-04-
2016: Emmy C.J. Hauer, wedu-
we van Theodorus J. Vijn. 17-
04-2016: Theodora E. Meijne, 
weduwe van Hubertus J.N. Ost-
heimer. 18-04-2016: Helena G. 
Broxterman, weduwe van Jo-
sephus A. C. Meekel. Limmen 
- 14-04-2016: Jan Teekamp-
Gout, gehuwd met Ella de Roos.               

Jongens laveloos door 
drank en drugs

Castricum - Donderdag 21 
april omstreeks 12.15 uur 
kregen collega¹s de melding 
van een persoon die onwel 
geworden was op De Bloe-
men in Castricum. Een 17-ja-
rige Castricummer had zo-
veel gedronken dat hij niet 
meer aanspreekbaar was. 
Hij is met de ambulance af-
gevoerd naar het ziekenhuis. 
Diezelfde dag omstreeks 
14.45 uur was iemand onwel 
op de Dokter van Nieveltweg.
Weer was sprake van teveel 
alcohol en deze persoon was 
buiten bewustzijn, waarna 
een ziekenhuis opname volg-
de. Zondagmorgen rond 1.30 

uur lag op de Dorpsstraat 
een 20-jarige Castricummer 
buiten bewustzijn op straat.
Uit onderzoek bleek dat be-
trokkene alcohol had genut-
tigd en GHB had gebruikt. 
Hij is door de ambulance af-
gevoerd naar het ziekenhuis. 
GHB wordt onder andere ge-
maakt van gootsteenontstop-
per en schoonmaakmiddel 
en wordt ook wel rape-drug 
genoemd. 
Behalve hallucinaties zijn er 
veel gevallen bekend dat de 
gebruiker bij bewustzijn zijn 
lichaam niet meer kan be-
wegen  en/of zelfs buiten be-
wustzijn raakt.

Limmen E2 kampioen!
Limmen - Op 20 april speel-
den E2 van VV Limmen hun 
laatste wedstrijd van het sei-
zoen tegen Graftdijk E1. Dit 
keer op het hoofdveld, want 
het ging om de kampioens-
wedstrijd. Graftdijk begon 

heel sterk en al snel stonden 
zij op 0-1 voor. Maar Limmen 
kwam op dreef en scoorden 
keer op keer. Met 8-2 op het 
scorebord mogen zij zich nu 
kampioen noemen. Dit werd 
groots gevierd.

Expositie over strandleven
Castricum - Tijdens de open 
dag van de Werkgroep Oud-
Castricum op zondag 1 mei 
is een nieuwe fototentoon-
stelling te bezichtigen met 
als onderwerp ‘Het strand 
in verleden en toekomst’. De 
duinen, het strand en de zee 
zijn in de laatste honderd jaar 
niet veranderd. Het strandle-
ven daarentegen wel. Hon-
derd jaar geleden behoorde 
de schelpenkar tot het nor-
male strandbeeld, maar te-
genwoordig zijn dat de kite-
surfers. Het verleden krijgt in 
de tentoonstelling grote aan-
dacht. De eerste strandten-
ten, badgasten, het strand-

hotel en het oude strandpla-
teau zorgen voor veel nostal-
gie. De toekomst komt ech-
ter ook aan bod. De stich-
ting CaanZee laat zien hoe 
het strand en het plateau er 
over een aantal jaren uit zou-
den kunnen zien. Tijdens de 
open dag wordt ook doorlo-
pend een film gedraaid van 
een familie uit Amsterdam 
die in de jaren ‘50 tijdens va-
kanties woonruimte huurde 
in de Tetburgstraat. De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b is 
op zondag 1 mei open van 
12.00 tot 17.00 uur. De expo-
sitie is ook nog ter zien op de 
zondagen 5 juni en 3 juli.

Nog eens 1014 panelen
Castricum - De zonnepa-
nelenactie van energieco-
operatie CALorie en lokale 
ondernemers van begin dit 
jaar heeft 1014 extra zon-
nepanelen in Castricum 
opgeleverd. 

Vrijwilligers van CALorie tel-
den in de zomer van 2015 

12.000 zonnepanelen in de 
gemeente. Castricum heeft 
zo’n 14.000 huishoudens. 
Daarvan vroegen er 158 een 
offerte aan. 85 huishoudens 
zijn ook echt overgegaan tot 
aanschaf van zonnepanelen, 
samen 1014. Dat zijn gemid-
deld twaalf zonnepanelen per 
woning. 
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Bobs Party & Events biedt 
ultieme moederdagtip: Abba!
Uitgeest - Abba Gold uit 
Engeland komt naar Ne-
derland. Deze formatie is 
benoemd tot beste ‘tribu-
te’ van Abba wereldwijd en 
bestaat uit de originele cast 
van Mamma Mia London. 
Op Moederdag, 8 mei, is 
het zover. De kaartverkoop 
is in volle gang. Het unie-
ke aan het concept is da-
thet ultieme Abba-gevoel in 
concertvorm wordt gecom-
bineerd met een High-Tea. 
De mogelijkheid bestaat om 
een normale ticket te kopen 
voor het concert, maar ook 
als combiticket met High-
Tea voor een zeer scherpe 
prijs. De High Tea is inclu-
sief ontvangst met een fees-
telijk glaasje Prosecco.
Gedurende de High Tea met 
natuurlijk diverse soorten 
thee of koffie, zullen er di-
verse gerechtjes worden 
geserveerd bestaande uit 
een tal van zoete lekkernij-
en en hartige hapjes. Zoals 
een glaasje soep, diverse 
minisandwiches en wraps, 
bladerdeeghapje met een 
hartige vulling, petit fours, 
muffins en chocolade. De 
High Tea is ook te reser-
veren exclusief Ticket Ab-
ba Gold. De High Tea begint 
om 14.00 uur gevolgd door 
het concert. Het wordt dus 
geen nachtwerk. Ideaal om 

eens iets anders te doen op 
deze dag. 
Tickets zijn te bestellen via 
www.a9studios.nl.
Toch zin in iets anders? Re-
serveer dan bijvoorbeeld 
een plekje in ons vernieuw-
de A la Carte restaurant ge-
combineerd met een uur-
tje bowlen of schuif eens 
aan in ons nieuwe Teppan-
yaki restaurant waar ieder-
een zelf de lekkerste vlees- 
en vissoorten kan bereiden 
met een klein Japans tint-
je. Meer informatie staat op 
www.bobs.nl of bel met een 
van de partyplanners: tel.: 
0251-315150.

Zaterdag 30 april in Assendelft

Bintangs bluestrax
Assendelft - Op zaterdag-
avond 30 april geeft de be-
kende formatie uit de IJmond 
de Bintangs een speciaal op-
treden in ‘Tapperij de Ver-
wachting’ te Assendelft. Iets 
minder luid dan normaal het 
geval is en in een speciale 
bezetting. Naast de al jaren 
spelende Bintangs, is er een 
bezetting bijgekomen. De-
ze variant bestaat uit huidi-
ge leden, ex-leden en nieu-
we muzikanten. Vele namen 
kwamen voor deze bezetting 
voorbij, zoals; Bintangs Oer-
trax, Bintangs unplugged, en 
Bintangs acoustic. Wat als 
een paal boven water staat, 

is dat de jongens putten uit 
het bijzondere en vele mate-
riaal wat er van de Bintangs 
voorhanden is. De toevoe-
ging achter de naam Bin-
tangs is dus niet belangrijk, 
het zijn de Bintangs. 
Bij voorkeur speelt deze be-
zetting het oudere werk, zo-
als van de bekende elpees, 
Genuine Bull en Blues on the 
ceiling. Ook bekende hits van 
de Bintangs worden niet ver-
geten zoals ‘Riding on the 
L&N en Alright alright’. En er 
komt soms zelfs huidig ma-
teriaal voorbij. Bintangs staat 
voor vuige rock en blues ook 
bekend als ‘Hoogovensrock’. 

In de Bintangs ‘bluestrax’ 
bezetting spelen in Assen-
delft: Bintang oervader Frank 
Kraaijeveld, Dagomar Jansen, 
Marco Nicola en Burt van der 
Meij. Frank Kraaijeveld als 
oprichter van de band speelt 
al 55 jaar. De Bintangs be-
staan dit jaar ook 55 jaar. 
Reden om er een speciale 

avond van te maken. De toe-
gang tot dit bijzondere optre-
den is gratis. Op deze avond 
is de recent uitgekomen dub-
bel cd ‘Golden years of Dutch 
Pop Music’ van de Bintangs 
te koop. Zaterdagavond 30 
april in Tapperij de Verwach-
ting, Dorpsstraat 584 in As-
sendelft. Aanvang: 21.00 uur. 

Castricum - De gemeen-
te, horeca, portiers en de 
politie willen met belang-
stellenden van gedachten 
wisselen over een proef 
ter verruiming van de slui-
tingstijden in de horeca. 

Daarom is er een inloopbij-
eenkomst in het gemeente-
huis op 9 mei van 17.00 tot 
19.30 uur. Het voorstel is om 
dit seizoen bij wijze van proef 
de terrassen in de maanden 
juni tot en met september tot 
1.00 uur open te laten. 
In dezelfde periode worden 
de sluitingsuren in de nach-
ten van vrijdag op zaterdag 
en zaterdag op zondag tot 
4.00 uur verlengd.

Inloop over 
horecatijden

Korte zangcursus rond Annie M.G.
Castricum - Op 2 juni start 
bij Toonbeeld een nieuwe 
zangcursus met als naam 
Annie M. G.; een korte cur-
sus in teken van de jaren ‘50, 
‘60 en ‘70. Denk aanRamses 

Shaffy, Jasperina de Jong, 
de musicals van Annie M.G. 
Schmidt zoals ‘Heerlijk duurt 
het langst’ en ‘Ja Zuster, Nee 
Zuster’. 
De cursus vindt plaats op 

donderdag en de lestijd is 
afhankelijk van de deelne-
mers in de middag of avond. 
Het betreft vijf lessen van 
een uur. Aanmelden kan via 
www.toonbeeld.tv.

Castricum - Dans en Geniet 
houdt iedere vrijdagochtend 
een dansmeditatie in Gees-
terhage, toegankelijk voor ie-
dereen. Aanvang 9.45 uur. 
Opgeven via paula@dansen-
geniet.nl, tel.: 06-24503879. 

Dansmeditaties

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.00 uur

zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.15 uur
Mother’s Day
vrijdag 21.00 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.15 uur
Brooklyn

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Monsieur Chocolat
zaterdag 21.00 uur

The Huntsman - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
Jungle Book - 3D

donderdag 14.00 uur
vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur  
Jungle Book - 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.00 uur

Demolition
donderdag 14.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur
maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur  

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

Programma 28 april  t/m  04 mei 2016

Mother’s Day
Na Valentine’s Day en New 
Year’s Eve is het tijd voor 
de moeder aller feestda-
gen; Mother’s Day! Het pu-
bliek volgt de perikelen van 
een stel jonge moeders, ou-
dere moeders en dochters 
op zoek naar hun moeders. 
Of juist niet zo hard op zoek. 
Met Jennifer Aniston als sin-

gle mum Sandy, Britt Robert-
son als moederloze Kristin, 
Julia Roberts als teleshop-
ping-koningin Miranda, Ka-
te Hudson als de kinderloze 
Jesse, Jason Sudeikis als sin-
gle dad Bradley en Timothy 
Olyphant als Henry, de ex van 
Sandy die nu iets heeft met 
de veel jongere Tina.

Er is een gloednieuwe film 
over Mowgli, een mensen-
jong dat opgroeit bij een wol-
venroedel. Mowgli voelt zich 
niet langer thuis in de jungle 
wanneer de angstaanjagen-
de Shere Khan, de tijger die 

Jungle Book zichtbaar getekend is door de 
mens, bezweert alles te elimi-
neren wat hij als een bedrei-
ging ziet. 
Als Mowgli de enige plek die 
hij kent moet verlaten, begint 
hij aan een fascinerende reis 
op zoek naar zichzelf. Te zien 
in In 2 en 3D.
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Herdenking slachtoffers WO II
Castricum - Zoals elk jaar 
staat Castricum op 4 mei 
stil bij degenen die hun le-
ven verloren tijdens de Twee-
de         Wereldoorlog. De 
Raad van Kerken doet dit tra-
ditiegetrouw met een oecu-
menische viering. Deze wordt 
gehouden in de Dorpskerk 
op woensdagavond om 18.15 
uur. De viering duurt onge-
veer een half uur. Voorganger 
is mevrouw Eveline Maset-
ti. Het thema van de viering 
is: ‘Geef vrijheid door’. Tijdens 
de bijeenkomst worden de 
namen genoemd van de oor-
logsslachtoffers
uit Castricum. Ook worden 
de namen voorgelezen van 
een groep Joodse mensen 

die in Castricum verbleven 
tussen 1940 en 1945 en ver-
volgens op transport werden 
gesteld naar vernietigings-
kampen. Voor allen wordt 
een kaars aangestoken.
Aansluitend leggen de be-
zoekers bloemen neer op elk 
van de oorlogsgraven op het 
kerkhof naast de Dorpskerk. 
Bij het Joodse oorlogsmonu-
ment leggen zij, in lijn met de 
Joodse traditie, een steentje 
neer. Daarna voegt men zich 
bij de Stille Tocht naar het 
monument op de grens van 
Castricum en Limmen. On-
derweg is er een pauze bij de 
Pancratiuskerk. Daar wordt 
een krans gelegd bij de her-
denkingsplaquette in de hal.

Speelpark Batavier open!
Regio - Speelpark De Ba-
tavier is een gezellige au-
thentieke speeltuin met 
spannende attracties zoals 
de lunaloop, kabelbaan, 
splash, de watersproei-
ers op het Weaghpleintje 
en midgetgolfbaan de Be-
driegertjes. 

Het speelpark is gelegen op 
Bergerweg 100 aan de rand 
van Alkmaar richting Bergen. 
Het is een gezellig familie-
park, met een sfeervol terras. 
Ook eigen eten en drinken 
meenemen is toegestaan, 
hiervoor zijn picknickplaat-
sen aanwezig in het park.
Als afsluiter of juist als start, 

is een rondje midgetgolf met 
het hele gezin een aanrader.
Met elkaar de competitie 
aangaan op de 18 holes mid-
getgolfbaan de Bedrieger-
tjes, dit zit bij de toegangs-
prijs in. Speelpark De Bata-
vier is een gezellige plek voor 
jong en oud, waar tevens al-
le ruimte is voor kinderpartij-
tjes, schoolreisjes en diverse 
arrangementen voor feesten 
en partijen. Er is een speciaal 
opa- en oma-arrangement. 

Het park is inmiddels al weer 
geopend dit seizoen, voor 
openingstijden en alle in-
formatie: www.debatavier.nl.  
Parkeren is gewoon gratis.

Maurits treedt op met 
eigen cabaretvoorstelling
Castricum - Toen hij drie jaar 
was hij al dol op theater. Hij ver-
kleedde zich als clown en wil-
de in het circus werken. Nog 
steeds wil graag mensen aan 
het lachen maken. Hij is ver-
slaafd aan het podium, liep sta-
ge in het Zaantheater en heeft 
nu zijn eerste cabaretprogram-
ma geschreven. ‘Niet remmen!’. 
Met dit programma treedt hij op 
zaterdag 14 mei op in de aula 
van Clusius College Castricum. 

Maurits Hazeleger, zestien jaar 
oud en leerling van het Clusi-
us College Castricum. Op het 
Clusius kent iedereen het vro-
lijke hoofd van Maurits, hij is 
regelmatig cabaretier tijdens 
schoolfeesten en evenementen. 
Hij heeft wel vaker opgetreden 
maar dat waren tot nu toe klei-
ne stukjes van vijf of tien minu-
ten. 14 mei is zijn eerste grote 
voorstelling. Maurits wil graag 
cabaretier worden. ,,Toen ik een 
filmpje van Najib Amhali zag, 
wist ik dat ik dat later ook wilde 
doen. Mijn eerste  optreden als 
cabaretier was bij een kerstspel 
op mijn basisschool. Dat heb 
ik toen gepresenteerd en daar 
deed ik ook voor het eerst een 
cabaretstukje. Dat sloeg aan. 

Mijn grote voorbeelden zijn  
Jochem Mejjer, Hans Teeuwen 
en Ronald Goedemondt.” Als 
cabaretier worden niet lukt, 
wil hij sowieso iets met thea-
ter doen. Bijvoorbeeld acteren 
of presenteren.
Maurits maakt veel dingen mee 
en met die ervaringen schrijft hij 
zijn sketches . ,,Maar wel altijd 
uitvergroot! Dat het veel groter 
lijkt dan dat het is. Dan wordt 
het absurd en komt er humor 
in. Ik speel ook wel stukjes van 
andere cabaretiers maar daar 
geef  ik dan een eigen draai 
aan.” Wie de voorstelling wil 
zien kan op 14 mei kaartjes aan 
de zaal kopen van het Clusius 
College Castricum, Oranjelaan 
2a voor vier euro. per persoon. 
Dat kan vanaf 19.30 uur. De 
voorstelling begint om 20.00 
uur.

Gewichtsconsulente Inge 
Verbaan opent praktijk

Uitgeest   ,,Voelt u zich ook 
zo moe en futloos en kijkt u 
soms ook in de spiegel met 
zo’n blik van ‘hoe heb ik het 
toch zover laten komen?’ 
Kom dan nu in actie en doe 
er iets aan!” Aan het woord is 
Inge Verbaan, gediplomeerd 
gewichts- en voedingscoach.
Door haar interesse in ge-
zondheid en voeding en wat 
voor invloed deze hebben op 
het welzijn, heeft zij besloten 
om van haar hobby en kennis 
haar werk te maken. Inge ver-
telt: ,,Vanaf 1 mei start ik een 
eigen praktijk aan huis. Veel 
mensen hebben lichamelij-
ke klachten en wijten dit niet 
direct aan hetgeen zij eten. 
Door inzicht te geven in het 
eet- en bewegingspatroon 
komen zij al snel tot de con-
clusie dat één en ander wel 
degelijk met elkaar te maken 
heeft. In mijn praktijk bege-
leid ik volwassenen, kinderen 
en groepen op hun weg naar 
een gezonde leefstijl.” Tij-
dens een geheel vrijblijvend 
en gratis kennismakingsge-
sprek vertelt Inge meer over 
haar werkwijze. Hierdoor 
krijgt men een helder beeld 
over wat zij kan bieden om 
tot een gezonde leefstijl te 

komen. Er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen. ,,In 
mijn praktijk bestaan geen 
domme vragen”, zegt Inge la-
chend. ,,Door mijn registra-
tie bij de beroepsvereniging 
is het mogelijk om bij een 
aanvullende verzekering voor 
een tegemoetkoming in aan-
merking komen.” Het adres is 
Bergvenstraat 1 in Uitgeest 
en men kan van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 
21.00 uur terecht. En dan tot 
slot zegt Inge: ,,Juist dat wat 
moeite kost, blijkt achteraf de 
moeite waard.” Kijk voor meer 
informatie op www.gewichts-
consulenteuitgeest.nl of bel 
06-53138175.

Bakkum - In de nacht van 
donderdag 21 op vrijdag 22 
april is er op de Schulpstet 
een grijze Mercedes van het 
type C350 e, bouwjaar 2015 
weggenomen voorzien van 
het kenteken GG018R. Aan 
getuigen wordt gevraagd 
zich te melden bij de politie.

Auto gestolen

Bakkum - Vrijdag omstreeks 
17.00 uur was iemand op de 
Heereweg onwel geworden. 
Iemand was aan het hyper-
ventileren na een pittige dis-
cussie met zijn vriendin. Am-
bulancepersoneel schoot te 
hulp.

Hyperventilatie

Bakkum - Gisteren om-
streeks 16.45 uur is van een 
vrouw, die op het terras zat 
van een strandpaviljoen, haar 
handtas met inhoud gesto-
len. Naderhand realiseerde 
zij zich dat een bepaald per-
soon drie keer langs haar ta-
fel was gelopen. Mogelijk 
dat deze de tas heeft weg-
genomen. Hij had een blan-
ke huidskleur, is omstreeks 
40 jaar oud en 1.80 m lang, 
heeft een fors postuur en 
grijs krullend haar en draagt 
een zwarte jas.

Tas gestolen

Castricum - Dankzij drie 
sponsors kunnen de mannen 
van tennisvereniging Castri-
cum 4 in een mooi tenue de 
competitie spelen. In week 1 
stond de altijd lastige tegen-
stander ‘Akersloot uit’ op het 
programma. Alleen Nick wist 
een puntje mee naar huis te 
nemen. Vorige week werd 
gewonnen van Oudorp met 
5-1. In Waarland werd het 
3-3. Op 7 mei een thuiswed-
strijd tegen Warmenhuizen 
vanaf 9.00 uur.

In het nieuw

Castricum - Samen2 is een 
project van het Rode Kruis 
Castricum en Welzijn Cas-
tricum, waarbij een vrijwilli-
ger gekoppeld wordt aan een 
oudere of kwetsbare inwo-
ner. Men is op zoek naar een 
aantal vrijwilligers die samen 
met een alleenwonende ou-
dere een klein rondje om wil-
len, lopend of in de rolstoel.  
Aanmelden via tel.: 0251 - 
656562 of vcc@welzijncas-
tricum.nl.

Samen2

balsponsor:  NijsseN juNior B.V.

pupil v.d. week: jits VaN Kessel (speler Limmen D4)

Zondag 1 mei 14.00 uur:

Limmen  -  Bloemendaal
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Automakelaar vol 
enthousiasme
De toename van het aantal 
zelfstandige ondernemers 
zonder personeel is kenmer-
kend voor deze tijd; de zoge-
naamde zzp¹ers. Velen sluiten 
zich aan bij de Ondernemers 
Vereniging Castricum. Onder-
nemers die hun talent inzet-
ten voor het verkrijgen van 
inkomsten. Michaëla Wierds-
ma, zzp¹er bij www.verander-
gedrag.nu, stelt ze voor en 
vraagt door.

Een automakelaar die lande-
lijk werkt, dat vraagt om uitleg. 
Tom Beentjes, bijna veertig met een machovriendelijk uiterlijk, 
vertelt enthousiast zijn verhaal: ,,Met Beentjes Automotive zoek 
ik de juiste auto bij een koper. Niet alleen voor bedrijven, maar 
juist ook voor particulieren.” Het is het gemak voor de klant, 
geen zorgen over miskopen, die zijn er door Tom al uitgefilterd. 
Na een oriënterend gesprek gaat Tom online op zoek naar de 
auto volgens de wensen van de klant. Tot en met de aflevering 
van de auto is hij er bij en zelfs daarna laat hij van zich horen als 
de Bovag-garantie bijna verloopt.

Iets met auto¹s
Als zestienjarige wist hij het: ,,Ik ga iets doen met auto’s.” Zijn 
werkzame leven is hij begonnen in de werkplaats als volleerd 
automonteur, hij gaf veel advies over onderhoud bij de front-
desk. De overal werd verruild voor een pak en Tom ging auto’s 
verkopen bij diverse merkdealers om zijn kennis te verbreden 
voor hij met zijn eigen garagebedrijf begon. En daarna kwam 
een nieuw avontuur. Sinds  2012 staat hij definitief als automa-
kelaar te boek. ,,Ik ben een regelneef en een perfectionist. Ik ben 
niet eigenwijs, ik weet het gewoon beter”, zegt Tom lachend.  
Het zelfstandig werken geeft vrijheid en daar kan hij al zijn kwa-
liteiten in naar voren brengen. Zijn vrouw Jetske vult aan: ,,Tom 
is serieus, doelgericht en makkelijk in de omgang.” Rangen noch 
standen zijn een obstakel voor de goedlachse automakelaar. 
Hij vervolgt met een tip: ,,Als je denkt dat de prijs van een auto 
te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Na 23 jaar ervaring 
zijn miskopen er voor mijn klanten niet bij.”

Enthousiast
Om niet helemaal alleen te zijn in zijn werk is Tom aangeslo-
ten bij de OVC. ,,Je leert veel van het in contact zijn met andere 
ondernemers in de regio. Je hoort en ziet veel en je deelt een 
gemeenschappelijke noemer. Niet alleen de leuke, maar ook de 
minder leuke kanten van ondernemerschap kun je hier bespre-
ken.” Voetballen is ook zijn ding. Met zijn twee zonen van vijf en 
negen trapt hij graag een balletje. Minder macho, maar wel met 
veel plezier deelt Tom zijn verborgen talent. ,,Ik kan heel lekker 
koken, doe het alleen te weinig.” Tijdgebrek is het excuus, om 
dan meteen over mogelijkheden voor franchising te vertellen. 
Hoezo enthousiast? Foto: Rob Berkemeier.

Michaëla spreekt OVC talent:

Tom Beentjes

Cadeauwinkel PresentLi 
houdt een open dag

Bakkum - Op Hemelvaarts-
dag 5 mei is er weer een 
open dag bij cadeauwin-
kel PresentLi op de Bredero-
destraat 11 in Bakkum.
Het is dan alweer bijna tien 
jaar geleden dat de gebo-
ren en getogen Bakkumse 
Lia Zonneveld de deuren van 
haar cadeauwinkel heeft ge-
opend. In die jaren hebben 
veel vaste klanten de weg 
naar haar winkel gevonden, 
voor een persoonlijk cadeau 

voor een geboorte of verjaar-
dag en het is zeker nog zeer 
betaalbaar ook.
Lia legt zich toe op het ma-
ken van exclusieve cadeau-
artikelen, kraamcadeautjes 
of cadeaus om iemand blij 
te maken. Deze worden al-
le individueel en op maat ge-
maakt. Waar mogelijk vol-
gens de wensen van de klant 
en eventueel een eigen ont-
werp, kleur of thema. De vaak 
handgemaakte of handbe-

werkte cadeaus worden zon-
der problemen met een naam 
of kleur tot ‘personal gift’ om-
getoverd en zijn door héél 
Nederland verzonden. Lia: 
,,Zo kon het gebeuren dat 
een leuke liefhebberij sim-
pel en alleen door mond-tot-
mond reclame is uitgegroeid 
tot cadeauwinkel en een ei-
gen site met tal van voorbeel-
den: www.PresentLi.nl. 

Maar nog beter, iedereen kan 
persoonlijk de creaties in de 
winkel PresentLi komen be-
kijken tijdens de open dag. 
Voor elk wat wils, voor pre-
sentjes van een paar euro, tot 
maatwerk waarvan in overleg 
het bedrag wordt afgestemd.” 
Op Hemelvaartsdag 5 mei is 
de open dag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Er zijn verschil-
lende nieuwe creaties te be-
wonderen. Naast de vele be-
schilderde houten voorwer-
pen, is er ook een kraam met 
serviesgoed, een kraam met 
gebreide (kinder) kleding, 
zeepartikelen en ook een 
aparte kraam met zeer aan-
trekkelijk geprijsde uitver-
koopartikelen. 
De winkel van PresentLi is 
geopend op afspraak via e-
mailadres Lia@PresentLi.nl 
of tel.: 0251-651288 en 06-
47595784.

Castricum - Zondagavond 
zaten leden van Onderne-
mers Vereniging Castri-
cum gebroederlijk zij aan 
zij te prikken aan het werk-
stuk van de Heerlyke Prikkers 
voor de Limmer bloemen-
dagen. Want ondernemen is 
ook sociaal betrokken zijn 

met elkaar, een mooie aan-
vulling dus voor de onderne-
mers. De hapjes en drankjes 
waren natuurlijk ook welkom. 
Wat het geworden is, is te 
zien van 30 april tot en met 5 
mei in Limmen. Tekst Micha-
ela Wierdsma, foto Rob Ber-
kemeier.

Nieuwe wijkagent
Bakkum - Jeffrey Wieren-
ga, 31 jaar oud en sinds 
2003 werkzaam bij de politie, 
wordt de wijkagent in Bak-
kum met ingang van 26 april. 
Vanaf 2007 werkt hij in het 
basisteam Alkmaar. In eerste 
instantie gaat het om een pe-
riode van zes maanden. Jef-
frey: ,,Als wijkagent ben ik de 
schakel tussen de wijk en de 
politieorganisatie. Mijn werk 
speelt zich deels op straat 
en deels achter de schermen 
af. Ik ben voor de bewoners 
een eerste aanspreekpunt 
als het gaat om openbare or-
de en criminaliteit in de wijk. 
Daarnaast onderhoud ik con-
tact met partners zoals de 
gemeente, welzijnsorganisa-
ties, winkeliers en buurt- en 
bewonersorganisaties. Want 
veiligheid is iets waar we met 
z’n allen verantwoordelijk 
voor zijn.”

Akersloot - Op Koningsdag 
is café de Vriendschap weer 
het domein voor klaverjas-
sers en keezers. De inschrij-
ving voor het keezen gaat 

Klaverjassen 
en keezen

via www. keezbord.nl  of via 
0251-312866. De keezdrive 
begint om 14.00 uur. 

Het klaverjassen gaat een 
half uur later van start en 
voor deze drive kan men 
zich opgeven via tel.: 0251-
312866.
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Examenexpositie Bonhoeffer 
Castricum - Voor de vijf-
de maal vindt de expositie 
van het examenwerk van de 
HAVO5- en VWO6-leerlin-
gen Handvaardigheid plaats 
in Grafi sch Atelier en Galerie 
Sopit. Vanaf januari hebben 
zij zich in het zweet gewerkt 
aan een artistiek ruimtelijk 
werkstuk naar één van de 
zes thema¹s waaruit mocht 
worden gekozen. Tijdens de 
praktijkdag op dinsdag 18 
april hebben alle examenleer-
lingen hun werkstuk zo goed 
als afgerond en staan deze 
klaar voor de tentoonstelling. 
Tevens is er een ‘preview’ 
van de expositie 2017 zicht-
baar want ook de HAVO4- en 

VWO5-leerlingen Handvaar-
digheid van docenten Marie-
ke de Vree en Silvia Winder 
laten hun interpretatie van 
één van de examenthema¹s 
zien. Iedereen is welkom om 
de expositie te komen bekij-
ken. De feestelijke opening 
door kunstorakel Douwe de 
Jong is op vrijdag 13 mei om 
17.00 uur. Dit in tegenstelling 
tot wat er op de affi che staat. 
Daarna is de tentoonstelling 
nog te bezoeken op zondag 
15 mei tussen 13.00 en 17.00 
uur waarbij een aantal leer-
lingen aanwezig is evenals de 
vakdocenten. 
Grafi sch Atelier en Galerie 
Sopit bevindt zich aan de An-

Bakwedstrijd Oude 
Knegt met eigen meel 

Akersloot - De vrijwilli-
gers van De Oude Knegt in 
Akersloot willen dit jaar tij-
dens de molendagen op 14 
en 15 mei iets bijzonders 
doen. Daarom organiseren ze 
een bakwedstrijd. Wie mee-
doet krijgt een pondje meel 
gratis, om thuis mee aan de 
slag te gaan. Het bakresul-
taat wordt door een deskun-
dige jury beoordeeld en ook 
de bezoekers aan de molen 
mogen proeven en een stem 
uitbrengen.
Er zijn feitelijk maar twee 
voorwaarden voor de deel-
nemers: ze moeten het meel 
van de molen gebruiken en 
de koek, de cake of de taart 
moet zoet van smaak zijn. Op 
woensdag en zaterdag kun-
nen de mensen in het win-
keltje bij de molen een pond-
je meel ophalen en zich in-
schrijven voor de wedstrijd. 
Het resultaat van hun bak-
kunsten moet op zaterdag 14 
mei tussen 10.00 en 12.00 uur 

worden ingeleverd. Op zon-
dag om 16.00 uur wordt de 
winnaar bekendgemaakt.
Van elke inzending gaat een 
stuk naar de jury. De rest 
wordt in punten gesneden en 
tijdens de Molendagen voor 
1.50 euro per stuk te koop 
aangeboden. De opbrengst 
is voor het onderhoud van 
de molen. De winnaar krijgt 
eeuwige roem en een leu-
ke prijs. Voorzitter van de ju-
ry is de oprichter van De Ou-
de Knegt Theo Visser.
Een deelnemer kan alleen 
aan het bakken gaan, maar 
mag het ook doen met vrien-
den, in gezinsverband of met 
de klas op school. Bij de in-
zending hoort ook een toe-
lichting en een recept. Het 
winnende recept worden na 
afl oop op de website oude-
knegt.nl gepubliceerd. Meer 
informatie: 06-34133906 of 
www.oudeknegt.nl. Op de fo-
to Juryvoorzitter Theo Visser 
met zakjes meel.

na Paulownastraat 22 in Cas-
tricum.

Castricum - Op donderdag 
28 april organiseert Toon-
beeld een musicaldag met 
als thema Mamma Mia met 
Abba-hits, glitter en kos-
tuums. De musical begint om 
10.00 uur op de Jan van Nas-
saustraat 6. Om 15.30 uur 
mag iedereen komen kijken 
naar de presentatie. 

Meedoen? Dat kan. Opgave 
via musicaldagcastricum@
gmail.com. Stuur een mail 
met naam, leeftijd en tele-
foonnummer. Opgeven voor 
27 april.

Mamma Mia 
bij Toonbeeld

Over de brug 
en weer terug!

Akersloot - Over de brug 
en weer terug! is de titel van 
de drukbezochte voorstelling 
die de kinderen van De Brug 
op maandag 18 april heb-
ben opgevoerd. Elk jaar is er 
een groot schoolproject op 
de basisschool. Dit jaar lag 
het accent op dramatische 
vorming. Onder begeleiding 
van Sanne Himmelreich van 

Stichting Toonbeeld uit Cas-
tricum hebben de kinderen 
deze voorstelling gemaakt. 
Sanne heeft samen met de 
kinderen het verhaal uitge-
werkt. De kinderen hebben 
de kleding, de decors en at-
tributen met elkaar ontwor-
pen. Er is wekenlang met el-
kaar geoefend en dat was te 
zien! Iedereen heeft genoten.

Pesten op school 
nog steeds actueel

Castricum - GGD Hollands 
Noorden organiseert in op-
dracht van het Centrum voor 
Jeugd & Gezin Castricum in 
de week van 22 tot en met 
26 augustus de tweedaag-
se cursus ‘Plezier op school’ 
voor aanstaande brugklas-
sers. De cursus helpt kinde-
ren hun zelfvertrouwen te 
vergroten en beter voor zich-
zelf op te komen.
Naar school gaan kan een 
drama zijn als je gepest 
wordt. In de praktijk blijkt 
dat kinderen zelden op ei-
gen kracht van de pesterij-
en afkomen. Zelfs de over-
gang naar een nieuwe school 
brengt daar vaak weinig ver-
andering in. Kinderen nemen 

hun angst voor pesterijen 
meestal mee naar de nieuwe 
school. Die angst trekt dan 
vaak weer nieuwe pestkop-
pen aan.
De cursus is bedoeld voor 
kinderen die op de basis-
school opzien tegen de over-
stap naar de nieuwe school, 
gepest worden, moeilijk 
vriendjes/vriendinnetjes kun-
nen krijgen, geen nee dur-
ven zeggen, regelmatig ruzie 
hebben zonder dat ze dat ei-
genlijk willen of vaak alleen 
staan. Op 22 augustus start 
de cursus met een ouder-
avond. Kosten 65,00 euro per 
kind. Aanmelden kan tot vrij-
dag 27 mei via www.ggdhn.
nl/Cursussen.

Regio - Op 22 april was 
de opening van het nieu-
we pand van Veilig Thuis 
Noord-Holland Noord ge-
legen aan de Hertog Aal-
brechtweg 5 in Alkmaar. 

Veilig Thuis NHN is het cen-
trale advies- en meldpunt 
voor iedereen die met huise-
lijke geweld en/of kindermis-
handeling te maken heeft of 
krijgt. Veilig Thuis NHN biedt 
advies en ondersteuning bij: 
huiselijk geweld, kindermis-
handeling, vechtscheidingen, 
eergerelateerd geweld en 
huwelijksdwang, meisjesbe-
snijdenis, mensenhandel, lo-
verboys en ouderenmishan-
deling. 

Indien nodig doet Veilig Thuis 
onderzoek en leidt toe naar 
hulpverlening. Op de regi-
onale en de landelijke web-
site: www.vtnhn.nl en www.
vooreenveiligthuis.nl staat in-
formatie over hoe Veilig Thuis 
hulp organiseert.

Veilig Thuis 

Le Champion 7-dorpentocht
Regio - De 7-Dorpentocht is 
één van de oudste toertoch-
ten van Le Champion en vindt 
op zondag 22 mei voor de 
46e keer plaats. Met afstan-
den van 60, 120 en 175 km 
kan iedere fi etser meedoen 
en er kan worden gestart in 
Wijdewormer of Hoogwoud. 
De 7-Dorpentocht dankt 
zijn naam aan de prachti-

ge route door zeven eeu-
wenoude Noord-Holland-
se dorpen. Dat zijn Castri-
cum, Schoorl, Julianadorp, 
Den Oever, Hoogwoud, Pur-
merend en Wormer. De lang-
ste afstand van 175 km komt 
door alle zeven dorpen. In-
schrijven kan tot en met 9 
mei via www.lechampion.nl/
evenement/7dorpentocht.
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Watersportdag 2016
Uitgeest - Dit jaar geen kor-
te broeken te zien tijdens de 
Open Watersportdag in Uit-
geest maar winterjassen en 
paraplu’s. Zon afgewisseld 
door donkere wolken, harde 
wind en zelfs sneeuw ken-
merkten deze koude maar 
gezellige dag. Er was weer 
een ruime keuze aan activi-
teiten. Als je minstens 1.20 
meter was dan kon je bij het 
Korps Mariniers de toren be-
klimmen. John en zusje De-
nise vonden het helemaal 
niet eng en raakten met ge-
mak de bel. Het springkussen 
en de draaimolen waren voor 
het kleutervolk. Op de zee-
mansmarkt zag men strand-
vondsten uit St. Maartens-
zee en een nettenboeter uit 
Pijnacker. Maar ook de kleur-
rijke Uitgeester kraam met 
sjaals, waarvan de opbrengst 
voor een project in Kenia, 
trok de aandacht.  
Bij een omgebouwde paar-
dentrailer met oudhollandse 
pannenkoeken probeerden 
twee Amerikaanse toeris-
ten uit Californië (foto boven) 
hongerig  te ontcijferen wel-
ke smaken ze konden kie-
zen. Hoewel het bij hen thuis 
zeker warmer was, geno-
ten zij volop van dit Uitgees-
ter evenement. Met een boot 
en fietsen toerden zij door 
Noord-Holland. Zij raakten 
er niet over uitgepraat hoe 
leuk Nederland was, hoe aar-
dig de mensen en hoe goed 
iedereen hier Engels sprak. 
Voor Koningsdag hadden zij 
in ieder geval al een oranje T-
shirt klaar liggen op de boot. 
Nee Uitgeest zullen zij zeker 
niet vergeten! (Monique Tee-
ling)
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Regio - Vanwege de kwets-
baarheid van de natuur zijn 
hier regels voor: in natuur-
gebieden moeten honden 
meestal aan de lijn. De ko-
mende weken infomeren na-
tuur- en recreatieorganisa-
ties in heel Noord-Holland 
hondenbezitters over de re-

gels. Begin mei vinden meer 
controles plaats.
Op borden bij natuurgebie-
den en op websites van ter-
reinbeheerders staat duide-
lijk aangegeven wat de regels 
precies zijn. Hondenbezitters 
die zich daar niet aan houden 
riskeren een bekeuring.  

Castricum - Van 1 tot en met 
14 augustus maakt Stich-
ting De Noordzee samen 
met zoveel mogelijk vrijwil-
ligers de hele Noordzeekust 
afvalvrij. En dat is hard no-
dig: er liggen ruim 1,2 mil-
joen stuks plastic afval op de 
Nederlandse stranden. Dit 
jaar vindt de Boskalis Beach 
Cleanup Tour voor het eerst 
in een nieuwe vorm plaats. 
De afgelopen drie jaar trok 
de stichting gedurende de 
hele maand augustus van 
Cadzand naar Schiermon-
nikoog. Dit jaar ruimt Stich-
ting De Noordzee de Neder-
landse stranden binnen twee 
weken op, door op 1 augus-
tus tegelijkertijd vanuit zowel 
Cadzand als vanaf Schier-
monnikoog richting Zand-
voort te trekken. Vorig jaar 
haalde Stichting De Noord-
zee samen met 2015 vrijwilli-
gers 11.555 kilo afval van het 
strand. Ruim 1,2 miljoen plas-
tic afvalitems
Uit onderzoek blijkt dat er per 
100 meter strand gemiddeld 
375 stuks afval liggen.  92% 
van dit afval is plastic afval. 
Als dit plastic in zee belandt, 
raken zeedieren erin ver-
strikt of zien zij het aan voor 
voedsel waardoor het in on-
ze voedselketen terechtkomt.  
Vrijwilligers kunnen zich voor 
één van de 28 etappes in-
schrijven via Beachcleanup-
tour.nl/etappes. 

Maak samen 
strand afvalvrij 

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft weer de don-
derdagavondwedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup 
op zijn naam geschreven. 
Voorafgaand aan de strijd 
op sportcomplex De Clop-
penburgh was het Danny Bi-
zot die met goede moed en 
vol zelfvertrouwen zijn her-
nieuwde kennismaking na 
het schaatsseizoen aankon-
digde. Bizot kwam toch een 
beetje van een koude ker-
mis thuis toen hij moest on-
dervinden hoe rap Verdonk 
uit de startblokken ging en 
wegbleef. Toen Wim Verdonk 
de leiding van Bizot overnam 
en het tempo wat opschroef-
de leek Wilfred Knegt in de 
problemen te komen. Na een 
paar ronden aan het elastiek 
moest Knegt het hoofd bui-
gen en zijn metgezellen la-
ten gaan. Toch was het niet 
alleen Knegt, die schade op-
liep door het straffe tempo 
van Wim Verdonk. Ook voor 
Danny Bizot werd het alle-
maal te veel en dit deed hem 
zelfs uitstappen. 

Alleenheerser

Hospice Groep heeft 
plaats voor vrijwilligers
Regio - Bij de Stichting Hos-
pice Groep Midden-Kenne-
merland is plaats  voor ge-
motiveerde vrijwilligers. De-
ze vrijwilligers ondersteunen 
mensen die in de laatste fa-
se van hun leven zijn. Veel 
mensen sterven liever thuis 
dan in een ziekenhuis of ver-
pleeghuis. In de laatste we-
ken of maanden van hun le-
ven hebben ze vaak dag en 
nacht intensieve verzorging 
nodig. Voor familie en vrien-
den is deze zorg soms moei-
lijk vol te houden.
De Hospice Groep wil hier de 
helpende hand bieden bij de 
mensen thuis. Het werkge-
bied van de stichting is Be-
verwijk, Castricum/Bakkum, 
Heemskerk, Uitgeest en Wijk 
aan Zee. Naast thuisinzet is 
er in dit bijna-thuis-huis aan 
de Zeestraat 92 in Bever-
wijk, plaats aan vier gastbe-

woners, ieder met de eigen 
zorgbehoefte en vooral hun 
eigen wensen en verwach-
tingen.
De zorg, die gegeven wordt 
door familie, vrienden en 
buren, wordt zo nodig on-
dersteund door hulp van de 
vrijwilligers van de Hospice 
Groep. De taak van de vrijwil-
liger is dezelfde als die van 
een mantelzorger die zorg 
biedt aan een zieke partner, 
familielid, vriend of vriendin. 
Om dit werk te kunnen doen 
hoeft men geen specifi eke 
opleiding te hebben, wel is er 
een interne basistraining van 
vier dagdelen. 
Voorwaarde is wel dat men 
per week twee dagdelen van 
vier uur beschikbaar is en in 
het weekend een dagdeel 
per zes weken. Meer infor-
matie of aanmelden via tel.: 
06-51174089.

ViVa! Zorggroep behaalt 
weer het HKZ-certifi caat
Regio - ViVa! Zorggroep 
heeft weer haar HKZ-cer-
tifi caat behaald. Afgelopen 
week is ViVa! Zorggroep ge-
toetst op haar kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening. Met 
dit certifi caat laat ViVa! Zorg-
groep zien dat zij structureel 

aan kwaliteitsverbetering 
werkt en dat zij aan alle kwa-
liteitsnormen voldoet. 

Het auditteam was onder de 
indruk van de actieve, posi-
tieve en gemotiveerde mede-
werkers. 

Leerlingen  Clusius op 
uitwisseling naar Duitsland
Castricum - Op woensdag 
13 april om 9.30 uur verza-
melde op het Clusius College 
Castricum leerlingen uit de 
3e klassen van diverse loca-
ties van het Clusius College. 
Met de bus gingen ze naar 
Duitsland voor een uitwis-
selingsproject met als the-
ma ‘Anti-discriminatie Project 
2016’. Rond 14.00 kwamen 
ze aan bij de partnetschool 
ISG Melle, waar ze kennis-
maakten met Duitse leer-
lingen en verdeeld werden 
over gastgezinnen. In Duits-

land liepen ze een school-
dag mee op de Duitse part-
nerschool en besteedde de 
Duitse plaatselijke krant aan-
dacht aan de Nederlandse 
leerlingen die op bezoek wa-
ren.  Samen met de Duitse 
leerlingen werd een bezoek 
gebracht aan voormalig con-
centratiekamp Bergen-Bel-
sen. Dit onderdeel maakt al-
tijd weer indruk op de leerlin-
gen. Zaterdag zat de reis er 
weer op. Op zondag 22 mei 
komen de Duitse leerlingen 
deze kant op.

Ringsteken in Bakkum
Bakkum - Het Ringsteek 
Comité Bakkum is gestart 
met de voorbereidingen van 
de editie 2016. De datum is 
vastgesteld op zondag 26 ju-

ni, de locatie is zoals elk jaar 
in hartje Bakkum. 

Inschrijven kan via ringste-
kenbakkum@hotmail.com.  

Lokaal VVD-netwerk BUCH 
Regio - De leden van de vier 
VVD-afdelingen van Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Hei-
loo, de BUCH-gemeenten, 
hebben zaterdag 16 april be-
sloten tot de vorming van één 
lokaal VVD-netwerk BUCH. 
Ze gaan samen evenemen-
ten organiseren, willen een 
kweekvijver zijn voor nieuw 
talent en gaan een gemeen-
schappelijke campagne voe-
ren voor de komende verkie-
zingen. De vier VVD-afdelin-
gen getransformeerd tot het 
Lokaal VVD-netwerk BUCH. 
Het is de bedoeling dat het 
lokale netwerk zo snel moge-
lijk een nieuw bestuur krijgt. 
Tijdens deze overgangspe-
riode zullen de voormali-

ge bestuursvoorzitters: Pe-
ter Geurts, Nino Groen, Men-
no Haga en Ron Hermans, als 
interim-bestuur fungeren. Op 
de eerste Algemene Leden-
vergadering van het Lokaal 
VVD-Netwerk BUCH zullen 
de leden over de benoeming 
van het nieuwe bestuur be-
sluiten.
Afgesproken is dat uit el-
ke gemeente twee vertegen-
woordigers in het nieuwe be-
stuur worden benoemd. Slo-
gan van het netwerk is ‘Sa-
men, met ieders eigen 
kracht’. Op de foto v.l.n.r.: 
Peter Geurts, Bergen, Nino 
Groen, Uitgeest, Menno Ha-
ga, Castricum, Ron Hermans, 
Heiloo.
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Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag is een 
groen verkeersmannetje, dat 
gebruikt wordt als snelheids-
remmer, ontvreemd ter hoog-
te van de winkel waarin Vaal-
burg was gevestigd. Het slot 
waarmee het mannetje aan 
een verkeerspaal was be-
vestigd is vernield. Omwo-
nenden doen het verzoek het 
mannetje terug te plaatsen. 

Mannetje weg!Leerlingen doen 
onderzoek voor Rabo

Castricum - Een groep leer-
lingen van het Bonhoef-
fer College maakt vanuit de 
Bonhoeffer Businessclass 
(BBC) kennis met de praktijk 
van ondernemen, als voorbe-
reiding op hun vervolgoplei-
ding. Leerlingen van mavo, 
havo en vwo worden hierin 
ondersteund door twee vwo-
leerlingcoaches en twee do-
centen. Dit voorjaar spra-
ken docenten economie me-
vrouw Hennekens en de heer 
Kornblum en leerling Leen-
tje Blokland met Randi van 
Dam (manager) en Roel van 
Langen (projectleider) van de 
Rabobank. De uitkomst hier-

van: BBC gaat voor de bank 
een onderzoek uitvoeren 
over hoe jongeren aankijken 
tegen de bank als dienstver-
lener. Zo wil de bank de aan-
sluiting met de jonge doel-
groep versterken. Voordat de 
groep zich vastbeet in deze 
onderzoeksvragen, had Ran-
di van Dam een verrassing: 
een cheque van 1.000 eu-
ro om het onderzoek naar de 
wensen van BBC in te rich-
ten. BBC werkt nu een ver-
rassende vorm uit van een 
‘jongerenenquête’. Hierin zul-
len ook sociale media een rol 
spelen. Het onderzoek wordt 
in juni uitgevoerd. 

Castricum - In een uiterst 
spannende wedstrijd verlo-
ren de dames van Croonen-
burg met 4-0 van VCN. El-
ke set kwam Croonenburg 
tot minimaal twintig punten. 
Het meest schrijnende was 
de laatste zet. Croonenburg 
stond met 20-9 voor en alles 
leek er op dat daarmee direc-
te degradatie zou worden af-
gewenteld. Er kwam een ver-
lammende angst in de ploeg. 
Er werd nauwelijks meer ge-
passt en er stond geen speel-
ster op die de bal er gewoon 
hard zou in slaan. De teleur-
stelling was groot toen de cij-
fers op het scorebord ver-
schenen. Ook in de vierde 
set verloor Croonenburg met 
24-26. Alles hing er nu vanaf 
wat naaste concurrent Taurus 
had gedaan. De rekenmees-
ters gingen aan de slag en 
beide ploegen hadden even-
veel punten, maar het quo-
tiënt van de voor en tegen 
sets was iets gunstiger voor 
Croonenburg, de ‘lucky loser’. 
Het betekent dat Croonen-
burg zich kan opmaken voor 
P-D wedstrijden voor een 
plaats in de tweede divisie.

‘Lucky loser’

Start to Run sluit af en 
gaat door in het najaar

Castricum - Zeven weken 
geleden startte een groep 
beginnende hardlopers bij 
Atletiek Vereniging Castri-
cum met het Start to Run 
programma.
In zeven weken leerden zij 20-
25 minuten aaneengesloten 
hardlopen op eigen tempo. 
Trainers Wim Noom en Piet-
Hein Twisk van AV Castri-
cum begeleidden en coach-
ten hen hierbij tijdens we-
kelijkse duintrainingen. Sa-

men trainde deze groep naar 
hetzelfde doel: 3 km hardlo-
pen tijdens de Start to Finish 
loop. Zaterdag 23 april was 
het dan zover. Wim en Piet-
Hein hadden een mooie ron-
de van 1 km uitgezet in het 
bos, welke driemaal werd af-
gelegd. Alle deelnemers heb-
ben de test succesvol vol-
bracht. n het najaar gaat het 
Start to Run programma op-
nieuw van start bij AV Castri-
cum.

Castricum - Afgelopen za-
terdag was het voor de dui-
ven niet de prettigste vlie-
gomstandigheden. De ge-
plande wedvlucht werd daar-
om verplaatst naar een dich-
terbij gelegen lossingssta-
tion, Asse Zellik. In Noord-
België gingen om 9.00 uur 
de deuren van de container-
wagen open en konden de 
duiven richting Noord-Hol-
land vertrekken. De leden 
van postduivenvereniging de 
Gouden Wieken hadden sa-
men 342 duiven ingezet voor 
deze vlucht. En de overwin-
ning ging naar Nico de Graaf. 
De doffer vloog met een snel-
heid van bijna 75 km per uur 
naar zijn hok terug. Goe-
de tweede werd de duif van 
Gerhard Tromp net voor An-
ton Tromp.

Koud vliegweer

Looptechniek verbeteren
Castricum - Voor iedereen 
die goed wil beginnen of ver-
standig verder wil gaan met 
hardlopen, is er een korte 
cursus. In vijf lessen van an-
derhalf uur wordt uitgelegd 
wat eigenlijk iedere hard-
loopliefhebber zou moeten 
weten. Elke les bestaat uit 
een theoriedeel op blote voe-
ten (binnen) van ongeveer 45 
minuten. Daarna is buiten het 
praktijkdeel. Er wordt een vi-

deo gemaakt van de loopstijl 
vóór en ná, zodat goed is te 
zien wat techniek kan bete-
kenen. De groep bestaat uit 
maximaal 10 personen en de 
lessen zijn geschikt voor zo-
wel beginners als gevorder-
den. 
De serie begint op 8 mei om 
9.30 uur bestaat uit vijf bij-
eenkomsten. Meer informa-
tie en inschrijven: www.basi-
crunning.nl.

Puzzelen met scherven en 
een echt Romeins buffet

Castricum - In Huis van Hil-
de kunnen kinderen een Ro-
meinse meivakantie beleven; 
‘zelf doen’ is het motto. Ze 
kunnen scherven van ech-
te Romeinse amforen, bor-

den en kruiken vasthouden 
en samen met een archeo-
loog bekijken wat er aan te 
ontdekken is. Of maak een 
schotel met Romeinse mo-
tieven. Voor elk kind is er 
een gratis speurtocht en er 
zijn dagelijks activiteiten, 
games, rondleidingen en 
workshops.
In Hildes Heerlykheid staat 
een Romeins buffet klaar 
met bijzondere gerechten, 
zoals gevulde abrikozen en 
Tuinbonen à la Vitellius. Da-
ta en tijden staan op www.
huisvanhilde.nl. Foto: www.
coquinaria.nl.

Einde voorjaarscompetitie
Castricum - De voorjaars-
competitie tafeltennis is ten 
einde en de balans kan wor-
den opgemaakt. 
Het seizoen voor de TTV Cas-
tricum kon al niet meer stuk, 
omdat team twee kampioen 
is geworden, maar er was 
een mogelijkheid dat team 
drie de titel ook zou behalen. 
Philip Hogema, Wendy van 
Zilt-Wokke en Bart Klomp 
speelden 5-5 tegen Nootw-
heer uit Purmerend, terwijl 

een 8-2 winst noodzakelijk 
was. Het vierde team scoorde 
een 6-4 winst. Team nummer 
een had met Yuri Hazelzet, 
Hans Nieuwenhuis en San-
dra Staring geen kans meer 
om te degraderen of te pro-
moveren. Sandra had twee 
winstpartijen en de uitblinker 
van de avond was in dit ge-
val Hans die al zijn partijen in 
winst kon omzetten. 
Op de foto is de linkshandige 
Hans te zien.

Egmond - Op een war-
me dag in het voorjaar kun-
nen spreeuwen speciale ge-
luiden produceren. Het is de 
extaseroep. Zondag 1 mei is 
de maandelijkse IVN-wande-
ling in de Wimmenummer-
duinen.Aanvang 10.00 uur bij 
Sportcentrum De Watertoren 
aan de Watertorenweg in Eg-
mond aan Zee. Aanmelden 

Extaseroep

niet nodig .Een donatie wordt 
op prijs gesteld. (foto: Paul 
ten Have)



Derde keer op rij kampioen

Castricum - FC Castricum 
E1 is dit seizoen voor de 
derde keer op rij kampioen 
geworden, nu in hoofd-
klasse poule 4.

Dit is in de geschiedenis van 
FC Castricum niet eerder 
voorgekomen, aldus wed-

strijdsecretaris Albert Bras. 
De laatste competitie wed-
strijd werd afgesloten met 
een mooie 2-1 overwinning 
op Roda 23 uit Amstelveen. 
Ook de spelers van D2 en 
F6 van FC Castricum hebben 
hun kampioenschap uitbun-
dig gevierd.  

Internationale week Jac. P. Thijsse
Castricum - De week voor 
de meivakantie had op het 
Jac. P. Thijsse College een in-
ternationaal tintje met bezoek 
aan het buitenland en bezoek 
uit het buitenland. Leerlingen 
van het JPT hebben een be-
zoek gebracht aan Slovenië 
en Leuven, het JPT ontving 
gasten uit India en Amerika. 

Vier leerlingen uit de twee-
de klas (regulier en tweeta-
lig) zijn in het kader van een 
internationaal Erasmus pro-
ject op bezoek in Slovenië 
geweest, waar zij samen met 
leeftijdsgenootjes uit acht 
landen deelgenomen heb-
ben aan allerlei activiteiten 
over het onderwerp lezen. 
Een week lang hebben zij 
verschillende workshops ge-
volgd, het boek Matilda van 
Roald Dahl besproken en de 
omgeving verkend.  
Voor 4havo (27 leerlingen) 
stond er een trip naar Leu-
ven op het programma in het 
kader van het project Water-
4Life. Belgische studenten 
hebben eerst een bezoek ge-
bracht aan het JPT, waar zij 
samen met leerlingen van het 
JPT de kwaliteit van het water 
in Castricum hebben onder-
zocht, inclusief het water van 

de zee. In Leuven is hetzelf-
de onderzoek gedaan, alleen 
met het zoete water daar. Te-
vens hebben de leerlingen 
een debat gevoerd met Eu-
roparlementariërs  over duur-
zaamheid. 
Het JPT kreeg ook bezoek uit 
het buitenland. In het kader 
van uitwisselingsprojecten 
bezochten veertien leerlingen 
van het St. Stanislaus High 
School uit Mumbai en zestien 
leerlingen van Quabbin Re-
gional High School uit Barre 
(omgeving Boston) de school. 
Het bezoek van leerlingen uit 
Boston was het tweede ge-
deelte van de uitwisselaing, 
in september hebben leer-
lingen van het JPT Quabbin 
bezocht.  Het was een en-
thousiast weerzien op Schip-

hol. Naast het volgen van IB 
lessen op het JPT hebben 
de leerlingen een histori-
sche wandeling door Amster-
dam gemaakt, het Grondwet-
pad in Den Haag gevolgd en 
de omgeving van Castricum 
verkend.  Het bezoek van de 
leerlingen uit India was het 
eerste gedeelte van de uit-
wisseling: de leerlingen van 
het JPT bezoeken in decem-
ber India. 
De eerste kennismaking met 
Nederland was koud: het was 
hier ongeveer dertig graden 
kouder dan in Mumbai. Ook 
de leerlingen uit India zullen 
lessen volgen op het JPT. Na-
tuurlijk staat een bezoek aan 
Alkmaar, Amsterdam en de 
omgeving van Castricum ook 
op het programma. 

Pijnlijk verlies Vitesse
Castricum - Thuis had Vi-
tesse geen kind aan SVA. 
Het werd toen 6-2, mede 
door een snelle openings-
treffer. Die viel ook dit keer, 
maar nu in het voordeel van 
de rode lantaarndrager. Na 
de winterstop wist de ploeg 
uit Assendelft slechts een-
maal te winnen, en dat was 
in het laatste thuisduel. Dat 
gegeven en die snelle voor-
sprong zorgden voor extra 
motivatie en energie en dus 
werden de mouwen extra op-
gestroopt.  En dit laatste ge-
beurde bij Vitesse helaas veel 
minder. En omdat bovendien 
de meest grote kansen wer-
den gemist, trok SVA dit keer 
aan het langste end. Me-
de omdat in de laatste acht 
minuten voor rust drie grote 
kansen door Vitesse niet ver-
zilverd werden, brak de rust 
aan met die 1-0 voorsprong 
voor SVA.

Na rust was het weer SVA die

de eerste tik uitdeelde: 2-0. 
Nog geen minuut later had de 
2-1 moeten vallen toen Robin 
Bakker goed doorzette en de 
bal vanaf de achterlijn op een 
presenteerblaadje aangaf op 
Mats Laan. Die schoot de bal 
iets voorbij de tweede paal 
wel hard in, maar miste het 
lege doel, waarna hij de bal 
via de buitenkant van de voor 
hem tweede paal nog naast 
zag gaan. Vijf minuten la-
ter werd de achterstand nog 
groter toen een overtreding 
van Tanno van de Berghe met 
een penalty bestraft werd, die 
onberispelijk werd binnen-
geschoten: 3-0. Deze inval-
lers wisten beiden nog wel 
een doelpuntje mee te pik-
ken waardoor het duel in de 
slotfase toch nog spannend 
werd. Maar ondanks diver-
se grote kansen werd er niet 
meer gescoord en liet Vitesse 
zich voor de zoveelste keer te 
kijk zetten door een laag ge-
klasseerde tegenstander!

D3 en B2 kampioen bij Vitesse’22
Castricum - Het is einde-
lijk een feit: Vitesse’22 D3 
is kampioen. Het maximaal 
aantal punten werd tot nu 
toe behaald, terwijl de ande-
re tegenstanders uit de com-
petitie onderling veel punten 
lieten liggen. Daardoor is het 
team, met nog twee wedstrij-
den te gaan, niet meer in te 
halen door de concurrentie. 

De laatste wedstrijd van het 
seizoen thuis tegen S.V. Vro-
ne moest gewonnen wor-
den door de jongens van de 
B2 van Vitesse’22. Bij een ge-
lijkspel of een nederlaag ging 
de titel naar FC Castricum B2. 
Vrone kwam echter al vroeg 
op 0-1 door een prachtig bin-

de betere ploeg en tien minu-
ten voor tijd maakte Bo Lam-
brechts de bevrijdende 2-1, 
waarna het feest los kon bar-
sten. Foto: Crisla Castricum.

nengeschoten vrije trap. Vlak 
voor rust kwam Vitesse weer 
op gelijke hoogte na een 
schot van Ezra Frenkelfrank. 
De tweede helft was Vitesse 

Blauwe Vlaggen voor gemeente
Castricum - Het strand 
van Castricum aan Zee, 
de Alkmaarsche Roei- en 
Zeilvereeniging en Hore-
ca- en recreatiebedrijf ’t 
Hoorntje in Akersloot heb-
ben op 21 april de Blauwe 
Vlag op Rijkswerf Willems-
oord in Den Helder mogen 
ontvangen.

De Blauwe Vlag is een inter-

nationale onderscheiding die 
jaarlijks wordt toegekend aan 
stranden en jachthavens die 
veilig en schoon zijn. In de 
praktijk betekent dit dat ge-
nomineerden moeten vol-
doen aan een aantal belang-
rijke criteria zoals schoon 
(zwem)water, goede sanitai-
re voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. De Blau-
we Vlag is één jaar geldig: 

jaarlijks wordt opnieuw aan 
de hand van controles beke-
ken of de stranden en jacht-
havens nog aan de vereisten 
voldoen.
De Internationale jury voor 
de Blauwe Vlag heeft dit jaar 
175 Blauwe Vlaggen toege-
kend. Met dit hoge aantal be-
hoort Nederland tot de Euro-
pese koplopers van de Blau-
we Vlag-campagne. 
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