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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Lintjesdragers planten Koningsboom 
in het Willem-Alexanderplantsoen

Castricum - Henk Brandsma en 
Han Knebel zijn Koninklijk on-
derscheiden in Hotel het Ou-
de Raadhuis. Beide heren zet-
ten zich al meer dan 35 jaar be-
langeloos in voor de samen-
leving. Uit handen van burge-
meester Mans ontvingen zij hun 

onderscheiding tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau. Daarna 
onthulden de nieuwe lintjesdra-
gers ook nog eens de Konings-
boom aan het Willem Alexan-
derplantsoen. Henk Brandsma 
(73 jaar) uit Limmen ontving zijn 
Koninklijke onderscheiding voor 

Onder invloed in auto, 
peutertje alleen thuis
Castricum - De politie heeft za-
terdagnacht twee drankrijders 
aangehouden. Op de Provincia-
leweg werd omstreeks 4.00 uur 
een 26-jarige automobiliste aan-
gehouden omdat zij de alcoholli-
miet had overschreden. 
De automobiliste werd meege-
nomen naar het politiebureau. 
De vrouw gaf aan snel naar huis 
te willen, omdat haar tweejarige 
peuter alleen thuis was. 
Op de Castricummerwerf moest 
een beginnend bestuurder direct 
zijn rijbewijs inleveren. De man 
had een alcoholgehalte van 0.87 
promille.

Ethiopische Moederdag
Castricum - In de Tuin van 
Kapitein Rommel vindt zon-
dag 12 mei vanaf 12.00 uur 
een evenement plaats met als 
naam ‘Wereldmoeders’ en dat 
in teken staat van Ethiopië. 

Roos Ament, oprichtster van de 
stichting Adopteer een vroed-
vrouw, opent om 12.00 uur een 
tentoonstelling met schilderijen 
van kunstenaars die zijn geïnspi-
reerd door de foto’s van de op-
leiding tot verloskundige in Ethi-

opië. Het werk is van Meinard 
Kloppenburg, Hans Goed-
hart, Hetty Spaanderman, Mari-
on van de Molen, José Stigt en 
Maria Hogema. De kunstenaars 
zijn aanwezig en het is moge-
lijk een portret te laten tekenen. 
De opbrengst van de schilderij-
en komt ten goede aan de stich-
ting Adopteer een vroedvrouw. 

Er is een Ethiopische koffiece-
remonie en proeverij, een pre-
sentatie van Ethiopië, de tuin-
man leidt belangstellenden door 
de tuin en een djembé-speler 
zorgt voor Afrikaanse klanken. 
Ook voor kinderen zijn er diver-
se activiteiten. Vrouwenkoor Ku-
zola sluit de middag af met een 
optreden. Meedansen en mee-
zingen mag. 

zijn brede inzet op het gebied 
van onderwijs, sport, oorlogsher-
denking, en cultuurhistorie. In 
zijn werk als leraar Nederlands 
aan het Bonhoeffer organiseer-
de Brandsma veel buitenschool-
se activiteiten. Een bijzondere 
vermelding is op zijn plaats voor 
het succesvolle Limmer Dictee. 
Han Knebel (84) uit Castricum 
kreeg zijn lintje voor zijn 42-ja-
rige bijdrage aan kerkelijk leven, 
cultuur, sport en welzijn. Knebel 
is vooral bekend vanwege zijn 
enorme inzet voor Carnavalsver-
eniging de Windtrappers. Naast 
de Windtrappers was sport zijn 
grote passie. Zo bedacht hij 
hardloopwedstrijd de Dubbele 
Lus. Foto: Ernest Selleger.

Hollandse aardbeien, Zwitserse room,

weide slagroom op een oververse slofbodem!
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Gebraden 
gehaktballen
4 stuks € 5,95

Vleeswarentrio
Gebr. gehakt

Boterhamworst
Runder rollade

samen € 4,99

Tomatensoep
1 ltr € 3,95

Brandsma en Knebel koninklijk onderscheiden



1 mei 20132

Boekproeverij met bevrijdingshapje

Ontmoet Wim Niesten 
en verzamelaar bij Laan
Castricum - Wim Niesten en 
een verzamelaar van boeken 
over de Tweede Wereldoorlog 
zijn gast tijdens de tweede Boek-
proeverij bij boekhandel Laan. 
Op zondag 5 mei komt Wim 
Niesten vertellen, signeren en 
stemmige muziek maken. Wim 
begon zijn carrière met gedich-
ten, toen met een literaire roman 
‘Het stille later’ en nu met een li-
teraire thriller ‘Ik ben de man van 
je vrouw’. 

Speciaal voor Bevrijdingsdag 
hangen er posters met oorlogs-
foto’s in de winkel die worden 
begeleid door een gedicht of ge-
dachte. Daarnaast is er een im-
posante verzameling aan bad-
ges, brieven en andere zaken 
over de Canadezen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Veel in-
signes hebben ondertussen veel 

My Way viert 12,5 jarig bestaan

,,Ik word blij van mensen, 
gezelligheid en muziek” 

Castricum - Bij My Way op de 
Dorpsstraat 87 wordt het don-
derdagavond 2 mei bijzon-
der gezellig. Eigenaar Jeanet-
te Valkering (56), haar zoon Ri-
co en het barteam, dat bestaat 
uit Kim, Yasmine en Jan, geven 
een feestje vanwege het 12,5 ja-
rige bestaan. Die avond is er on-
der andere een liveoptreden van 
20.00 tot 24.00 uur dat in teken 
staat van Nederlandse muziek.
Toen zij er na een scheiding al-
leen voorstond met twee kin-
deren en zelf in haar levensbe-
hoeften moest voorzien, nam zij 

Laura Schoegje 
in Vredeburg
Castricum - ,,Zingen is mijn 
passie, muziek is de motor waar 
ik op draai.” Dat zegt zangeres 
Laura Schoegje die op zondag 
12 mei optreedt in Vredeburg 
met de JM Big Band. De band, 
die onder leiding staat van Jan 
Molenaar, speelt jazz. Aanvang 
16.00 uur. Entree vijf euro, kinde-
ren gratis. 

waarde, daarom staan ze in een 
vitrine opgesteld en kan men 
tekst en uitleg krijgen van verza-
melaar Walter. Boekhandel Laan 
op de Burgemeester Mooijstraat  
is van 12.00 tot 17.00 uur open 
en er wordt  een speciaal bevrij-
dingshapje aangeboden.

Voorproefje 
Kunstfietsroute
Bakkum - In Het Oude Thee-
huys is tot 16 juni werk te zien 
van deelnemers aan de Kunst-
fietsroute Castricum-Bakkum. 
De Kunstfietsroute zelf vindt 
plaats op 1 en 2 juni en van de 
meeste deelnemende kunste-
naars exposeert Het Oude Thee-
huys schilderijen, foto’s, beelden 
en andere kunstwerken. Op 21 
adressen zullen tijdens de Kust-
fietsroute maar liefst zo’n veertig 
kunstenaars hun werk laten zien. 
Het Oude Theehuys  is te vinden-
op het terrein van Dijk en Duin. 
Open van woensdag tot en met 
Op zondag 3 juni is er livemuziek 
van Peter Dekker. 

Moederdag en Fairtrade; 
een mooie combinatie

Castricum - Moederdag en 
World Fairtrade Day vallen dit 
jaar in hetzelfde weekend. De 
aankoop van een Fairtrade moe-
derdaggeschenk bij de Wereld-
winkel is een optimale combina-
tie; moeder blij, producent blij. 
Het zijn de sieraden die de hele 
week centraal staan bij Wereld-
winkel Castricum. Ze zijn er in 
allerlei kleuren, soorten en ma-
ten en uit allerlei landen. Van 5 
tot 12 mei worden de sieraden 
bovendien met 20% korting ver-
kocht. Ook is er speciaal voor 
Moederdag een exclusieve ver-

wendoos met vier soorten biolo-
gische kruidenthee te koop. De 
Wereldwinkel is te vinden op de 
C. F. Smeetslaan 4.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 5 mei  11.30 &  12.30 uur  
Ik wist niet wat oorlog was (33 min)

vrijdag en zaterdag 18.30 uur  
zondag & maandag 20.15 uur  

Lore
donderdag 20.15 uur  

vrijdag & zaterdag 18.30 &  21.15 uur 
zondag 16.00 &  20.15 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.15 uur  
Iron Man 3 - 3D

donderdag 20.15 uur  
zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  

dinsdag & woensdag 20.15 uur  
Daglicht

vrijdag 21.15 uur 
Silver Linings Playbook

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Yoko
donderdag, vrijdag, & zaterdag 

13.30 & 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag  
13.30 & 16.00 uur
De Croods - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 

Prinses Lillifee

Programma 2 mei t/m 8 mei 2013

Lore; wereld roemt de 
overdonderde schoonheid
Wie kan je vertrouwen wanneer 
je leven een leugen is? Intiem en 
prachtig gefilmd drama vol pak-
kende beelden over liefde en 
vergeving tegen de achtergrond 
van een wereld die genadeloos 
in duigen valt. 
Duitsland voorjaar 1945. Lore 
wordt aan haar lot overgelaten 
nadat haar SS-ouders door de 
geallieerden zijn opgepakt. Sa-
men met haar zusje en broertjes 
moet Lore te voet door het ver-
woeste naoorlogse Duitsland op 
zoek naar veiligheid. Tijdens de-

ze odyssee vol ontberingen ont-
moet zij de joodse vluchteling 
Thomas. Om te overleven zal Lo-
re haar vertrouwen moeten ge-
ven aan iemand die ze heeft ge-
leerd te haten. Tegen de ach-
tergrond van een wereld die in 
vlammen opgaat, ontdekt de jon-
ge kwetsbare Lore de kracht van 
haar eigen gevoelens. Lore van 
de Australische regisseur Cate 
Shortland wordt wereldwijd ge-
roemd om zijn overdonderende 
rauwe schoonheid én fijngevoe-
lige integriteit.

‘Ik wist niet wat oorlog was’ is 
van de Castricumse cineast en 
geschiedenisdocente Pauline 
van Vliet en filmmaakster Marriet 
Haverkamp. Twee generaties die 
met elkaar in gesprek gaan over 
de Castricumse oorlogsjaren. 
Leerlingen uit groep acht van de 

Ik wist niet wat oorlog was

het café over, zonder ook maar 
enige horeca-ervaring. ,,Het was 
een sprong in het diepe, maar 
het is een stap geweest waar ik 
nooit spijt van heb gehad”, ver-
telt Jeanette. ,,Ondertussen werk 
ik samen met mijn zoon Rico. 
Samen organiseren we gezelli-
ge activiteiten. Zo is er elke laat-
ste vrijdagavond van de maand 
Nederlandstalige livemuziek van 
verschillende artiesten. En het 
eerste deuntje tijdens de Castri-
cummer kermis op de maandag 
wordt steeds drukker bezocht. 
Mijn zoon Jerry is trouwens ook 

in de horeca terechtgekomen.” 
Het café heeft een mooi terras 
met een loungebank, tafels en 
stoelen en bloeiende hortensía’s. 
,,Een idee van Rico. Zelf sta ik al-
leen als inval achter de bar, maar 
ik zorg wel ’s morgens vroeg dat 
alles schoon is en in orde. Tij-
dens de zomermaanden ga ik 
vroeg open, bijvoorbeeld voor 
de mensen die de Pontjesrou-
te fietsen. Een keer kwam er na 
een vreselijke hoosbui een groep 
binnen, hun kleding doorweekt. 
Ik vertelde dat er droger was en 
ik had nog oranje shirts van de 
voetbal. Dus even later zat de 
hele groep aan de bar in oranje 
shirts en blote benen, zo grappig 
om te zien!” 
Zelf bezoekt Jeanette, ondertus-
sen oma van een kleinzoon van 
vier, af en toe cafés in het cen-
trum. ,,Dan ga ik even buurten. 
Ik word heel blij van mensen, 
gezelligheid en muziek. Daar-
om geniet ik ook nog elke dag 
van My Way. Ik vermaak mij uit-
stekend, zoel voor als achter de 
bar.”

Juliana van Stolbergschool en de 
Augustinusschool zijn op onder-
zoek gegaan. Zij zoeken oude 
Castricummers op die over hun 
ervaringen tijdens de oorlog ver-
tellen. De verhalen worden geïl-
lustreerd met authentiek beeld-
materiaal uit de oorlog.
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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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-04-2013: Pim, zoon van M. 
van Dijk en W. Spaargaren, ge-
boren te Alkmaar. 21-04-2013: 
Emma, dochter van M. van der 
Lecq en C. Reetraa, geboren te 
Castricum. 21-04-2013: Meijs 
Jacobien, dochter van J.K. Post-
ma en C.J. Sterken, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
19-04-2013: Gijsbertus Wenge-
slaus Adrianus, zoon van D.W. 
de Jong en D.A.M. Koppes, ge-
boren te Beverwijk. 20-04-2013: 
Mexi, dochter van J.C. Kerssens 
en K.C.L. Beentjes, geboren te 
Alkmaar. 21-04-2013: Dylan Jas-
per, zoon van J. Kerssens en M.F. 
Gimpel, geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
19-04-2013: Lange, Laurens S. 
en Savenije, Kim R., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-04-2013: Woestenberg, Ze-
ger M. en van Sikkelerus, Jessie, 
beiden wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
19-04-2013: Blom, Johan-
na E., oud 85 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 

A.A. Schoon.
Wonende te Castricum:
17-04-2013: Nederpelt, Pieter-
nella M., oud 87 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met N. Breetveld. 17-04-
2013: Bakker, Jozefus J., oud 66 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met M.D.O. Renckens. 18-
04-2013: Hoogewerf, Wilhelmina 
C., oud 93 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met H. 
Lustig. 19-04-2013: Christopher-
sen, Johanna A.J., oud 96 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met A.L. Landeweer. 20-04-2013: 
Ithurbure, Pierre C.M., oud 78 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met D.M. Ithurbure. 20-04-
2013: Voges, Maria, oud 99 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J.A.F. Monhemius. 
21-04-2013: Degeling, Cornelia 
C., oud 84 jaar, overleden te Cas-
tricum. 21-04-2013: Dito, Dieu-
wertje, oud 79 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
F.J. de Roode. 21-04-2013: Smit, 
Hendrika, oud 93 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met C. Nonnekes. 22-04-2013: 
Hooghiemstra, Agnes S.M., oud 
80 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met W.F. 
Kamphuis.
Wonende te Purmerend:
19-04-2013: Postma, André J., 
oud 83 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met K.R. Bott. 

Knutselen en tekenen in 
bezoekerscentrum De Hoep
Bakkum - Tijdens de meivakan-
tie is er weer van alles te bele-
ven in en rondom Bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Zeeweg; 
padden en slangen tekenen, een 
insectenhotel bouwen of de ten-
toonstelling Jurassic Polderland 
bekijken.
De tekenworkshop Jurassic Pol-
derlandstaat onder leiding van 

kunstenares Annelies Vessie-
sen wordt gegeven op donder-
dag 2 mei van 13.30 tot 15.00 uur 
voor kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Kosten 7,50 euro.
Aanmelden noodzakelijk. Dit 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
bel Bezoekerscentrum De Hoep: 
0251-661066.
Foto: J. van Mourik

Fietser gewond
Limmen - Op de Kerkweg in zijn 
woonplaats is vrijdagmiddag een 
71-jarige fietser uit Limmen ge-
wond geraakt. 

Ter hoogte van de kruising met 

75 km per uur te snel
Egmond aan den Hoef - Op de 
Egmonderstraatweg heeft de po-
litie zaterdagochtend het rijbe-
wijs ingevorderd van een 25-ja-
rige motorrijder uit Castricum. 

De man haalde een snelheid van 
125 km per uur waar 50 km per 
uur is toegestaan. De bestuurder 
mocht niet meer verder rijden en 
moest zijn rijbewijs inleveren.

de Middenweg werd de man 
aangereden door een auto.
Vermoedelijk werd de fietser, die 
van links kwam, door de auto-
mobilist over het hoofd gezien. 
De man raakte door de val ge-
wond en werd voor behandeling 
naar het ziekenhuis gebracht.

Veel afwisseling in het 
Jaarboek Oud-Akersloot

Akersloot - Op 18 april is het 
jaarboek 2013 van de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot 
verschenen. Tijdens de jaarver-
gadering mocht Piet van Die-
pen het eerste exemplaar in ont-
vangst nemen. Piet van Diepen is 
de hoofdpersoon in het levens-
verhaal. Hij vertelt onder ande-
re over het grote gezin waarin 
hij is opgegroeid. Een gedeelte 
van het jaarboek staat in het te-
ken van de strijd in Nederlands-
Indië.
Bij toeval wist de redactie een 

Schilder Cor Kaandorp op de so-
lex naar een schildersklus.

verzamelde bundel van ‘Aker-
dingen’ te bemachtigen. Dit blad 
staat boordevol verhalen van 
Akersloter verenigingen of ge-
woon Akersloters die ‘een stuk-
kie’ schreven. De jongens in In-
dië lieten ook van zich horen en 
zonden verhalen naar de redac-
tie. Problemen of gevaarlijke si-
tuaties werden niet beschreven. 
De aanvullende verhalen van 
Arie Tromp en Cock Schoenma-
ker geven een ander beeld van 
wat de soldaten meemaakten in 
Indië.
Het slangenwagentje gaat over 
de brandweerkar van Akersloot 
en later De Woude.  Deze brand-
weerkar is gemaakt rond 1930 
door smid annex wagenmaker 
Vermeulen in Akersloot. Schil-
derbedrijf Kaandorp bestaat 
dit jaar 100 jaar. Er wordt vol-
op teruggeblikt in de rijke histo-
rie van dit Akersloter bedrijf. De 
fragmenten uit het dagboek van 
Sierk Hennes geven een mooi 
beeld van Akersloot ruim hon-
derd jaar geleden. Het filmen en 
fotograferen was nog niet wijd-
verbreid, maar zo lezend door 
de fragmenten is het net of men 
door Akersloot loopt en haar be-
woners tegenkomt. In het artikel 
‘Een bijzondere burgemeester’ 
is te lezen hoe Gerard van den 
Heuvel zijn loopbaan start als 
kappersbediende en doorgroeit 
tot burgemeester. Het jaarboek 
is ook los verkrijgbaar bij Veldt’s 
Toko of op de woensdagen in 
de werkruimte van HV Oud-
Akersloot aan de Rembrandtsin-
gel 1A naast Sporthal De Lelie.

Voorzitter Frans Zonneveld overhandigt Piet van Diepen het eerste 
jaarboek “De Groene Valck” 2013.
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Met Hummel Kozijnen 
klaar voor de toekomst
Heemskerk - Voor wie over-
weegt kunststof kozijnen aan te 
schaffen omdat de houten ko-
zijnen aan vervanging toe zijn 
of overweegt om een kunststof 
dakkapel te laten plaatsen, is de 
volgende informatie van Hum-
mel Kozijnen interessant. ,,Onze 
kunststof HBI kozijnen en dak-
kapellen zijn onderhoudsarm, 
milieuvriendelijk, inbraakbesten-
ding, hoogwaardig isolerend en 
mooi van kleur en vorm,” aldus 
een woordvoerder van het be-
drijf. 

Onderhoudsvrij 
,,Onderhoudsvrij betekent meer 
vrij tijd. Geen lastige reparatie 
en verfklussen meer, het schil-
deren van kozijnen is voor veel 
mensen een uiterst lastig, ver-
velend en soms een gevaar-
lijk karwei die ze toch ongewild 
steeds weer uitstellen Maar met 
de keuze voor kunststof kozijnen 
van Hummel zijn die schilder en 
reparatieklussen voorgoed verle-
den tijd!” 

Inbraakbestendig
,,Daarnaast en zeker niet onbe-
langrijk; onze kunststof kozijnen 
zijn zeer inbraakbestendig

De kunststof kozijnen kunnen 
worden geleverd met veiligheid-
beslag volgens het politie keur-
merk. Kennis en ervaring heb-
ben aangetoond dat de inbraak-
gevoeligheid van uw woning met 
ruim 90% afneemt. Dus nu een 
goede beslissing nemen, geeft 
achteraf niet het nakijken!” 

Hummel dakkapellen 
,,Het plaatsen van een dakka-
pel duurt bij ons maar een dag, 
dus in zeer korte tijd beschikt u 
over veel meer ruimte. Naast het 
leveren van een dakkapel kan 
men natuurlijk ook bij ons te-
recht voor de nodige binnenbe-
timmering. 

Zonwering
Hummel kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms bui-
tenzonwering met rolluiken, op-
bouw en voorzet met een zeer 
hoge isolatiewaarde. en zonne-
schermen. Wie geïnteresseerd 
is kan vrijblijvend een afspraak 
maken. Bel 0251-234484 of 06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk. Openingstijden zijn 
vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur en 
zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. 

Henk en Mary Drost 65 
jaar in de echt verbonden

Akersloot - Ze was zeventien 
toen ze in 1948 trouwde in de 
Augustinuskerk in Amsterdam. 
In juli werd Bea achttien en op 
11 december kreeg ze haar eer-
ste kindje. 65 jaar geleden was 
dat allemaal en haar huwe-
lijk met Henk Drost (85) is zo-
als dat heet ‘briljant’. Op zater-
dag 4 mei verwacht het echtpaar 
zo’n veertig gasten ‘Óp zolder’ in 
’t Hoorntje. Nadat Henk Drost en 
Mary van den Nieuwenhof (82) 
op waren getrouwd, moest de 
twintig jaar oude Henk zes da-
gen later als militair naar Indo-
nesië, toen nog Nederlands-In-

dië. Mary ging wonen in het huis 
van haar schoonvader in Am-
sterdam. Haar schoonmoeder 
stierf in september 1948. Ma-
ry moest toen niet alleen voor 
haar schoonvader zorgen en 
vanaf december voor haar ba-
by, maar ook voor zijn kinderen 
van acht en tien jaar oud. “En in 
1948 was alles nog op de bon”, 
zegt zij. “Henk verdiende als mi-
litair 28 gulden in de week. Dat 
was geen vetpot. Toen hij na 
tweeënhalf jaar terugkwam, ging 
hij als kraandrijver werken in de 
NDSM-haven aan het IJ. Toen 
was zijn salaris 47,50 gulden 

per week, een hele verbetering.” 
Henk: “Ik repareerde in mijn vrije 
tijd vele naaimachines en ook 
dukeboxen. Je wilde graag wat 
extra’s verdienen. In 1962 werd 
ik smelter bij Hoogovens. In 1965 
verhuisden wij naar de Beetho-
venstraat 27 in Akersloot, waar 
we nu nog steeds zelfstandig 
wonen met hulp van thuiszorg 
en mantelzorg.” Dat is begrijpe-
lijk als je weet, dat Henk twee-
enhalf jaar geleden een hersen-
infarct kreeg en Mary reeds een 
paar tia’s achter de rug heeft. 
Beiden lopen ook niet meer zo 
goed. Mary, altijd opgewekt van 
karakter, zegt berustend: “Het 
moet maar hè.” Vroeger was zij 
bijzonder actief. Ze maakte scho-
len schoon en werkte bij particu-
lieren. Aan het eind van zijn car-
rière was Henk Drost portier in 
woonoorden voor gastarbeiders. 
Het echtpaar kreeg zeven kinde-
ren: drie dochters en vier zoons, 
die verspreid in Nederland wo-
nen. Bij het tellen van de klein-
kinderen wordt het even moei-
lijk. Die komen graag bij opa en 
oma op bezoek. 21 zijn het er 
volgens Mary. Het jubilerende 
echtpaar heeft drie achterklein-
kinderen. De vierde is op komst. 
(Marga Wiersma).   

Carte blanche
De afgelopen jaren is de gemeenteraad intensief bezig geweest met 
voorstellen tot uitbreiding van de horeca- en verblijfsaccommodaties op 
het strand. Behalve de partijen GroenLInks en de PvdA, stonden ook de 
Vogelwerkgroep en het Platform Ons Strand uiterst sceptisch tegen-
over deze uitbreidingsdrift. Immers, het familiestrand met respect voor 
de natuurwaarden kwam daarmee steeds verder in het gedrang. In de 
raadsvergadering van donderdag stond de goedkeuring van dit bestem-
mingsplan op de agenda. De PvdA en GroenLinks hadden daarbij een 
ordevoorstel ingediend om, zoals voorgeschreven, eerst eens een goed 
fi nancieel inzicht te geven aan de gemeenteraad alvorens dit bestem-
mingsplan goed te keuren. Een eerdere globale verkenning wees im-
mers op een substantieel jaarlijks tekort dat door de Castricumse be-
lastingbetaler dient te worden bijgepast. Terwijl het toch de belangrijkste 
taak van de gemeenteraad is om het dagelijks bestuur hierop te contro-
leren, veegden de coalitiepartijen VVD, CKenG, CDA en D66 dit voorstel 
zonder valide argumenten van tafel en gaven het college daarmede een 
carte blanche. Zij wilden het dus niet eens weten. Het optreden van onze 
raad is daarmede verworden tot een rituele dans. 
Rob Glass, fractie GroenLinks. (Ingekort door de redactie).

Eindelijk!
Limmen - Door de lang aanhou-
dende lage temperaturen was de 
bloei van de bolgewassen la-
ter dan gehoopt. Gelukkig is het 
nu zover en kunnen de prikploe-
gen hyacinten van het land ha-
len voor de Bloemendagen. Want 
zaterdag 11 mei is de opening 
van de Bloemendagen. 

Lente op het gemeentehuis
Castricum - Donderdag 25 april 
presenteerde wethouder Christel 
Portegies een bijzondere uitbrei-
ding van het gemeentehuis van 
Castricum. Met de plaatsing van 
drie mezenkasten en twee vleer-
muizenkasten hoopt de gemeen-
te de natuur extra kansen te bie-
den. ,,We zien graag dat onze in-
woners zich inzetten voor een 
groene gemeente, maar dan 
moeten we zelf natuurlijk het 

goede voorbeeld geven”, aldus 
de wethouder. En het eerste re-
sultaat is al geboekt: een enkele 
dagen eerder opgehangen me-
zenkastje is al vrijwel meteen be-
woond door een mezenpaar.
De nestkasten zijn geplaatst in 
overleg met de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland. Dick 
Dekker van de Vogelwerkgroep 
maakte de mezen- en vleermuis-
kasten.

Eindexamen-
expositie

Castricum - De leerlingen van 
Havo 5 en VWO 6 van het Bon-
hoeffer die examen doen in hand-
vaardigheid hebben hun fi nale-
expositie ingericht in galerie Sopit. 
De expositie op de Anna Paulow-
nastraat 22 is nog te zien op zon-
dag 5 mei van 13.00 tot 17.00 uur.
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Scheerman Projecten
vervangt 20.000 kozijnen
Limmen - ,,Al ruim twintig jaar 
zijn wij actief in de nieuwbouw, 
verbouw, onderhoud en reno-
vatie van woningen en bedrijfs-
panden. Wij zijn een middelgroot 
aannemersbedrijf met meer dan 
25 jaar ervaring. Onze klanten-
kring bestaat uit vastgoedcoö-
peraties, hoofdaannemers, wo-
ningbouwverenigingen en parti-
culieren.” Aan het woord is Peter 
Scheerman, directeur en eige-
naar van het bedrijf Scheerman 
Projecten. ,,Wij hebben de afge-
lopen vier jaar het onderhoud 
aan meer dan 1.200 woningen 
gerealiseerd en meer dan 20.000 
kozijnen vervangen door toepas-
sing van het Lamikon Long Life 
systeem. De voordelen? Onbe-

perkte duurzaamheid en levens-
lange garantie op alle onderde-
len, unieke waterdichte, flexibe-
le verbindingen, inclusief glas, 
hang- en sluitwerk en in eind-
kleur afgelakt, ook met naar bui-
ten draaiende ramen. Er wordt 
gebruik gemaakt van FSC-ge-
certificeerd hout, de kozijnen 
hebben een KOMO product- en 
procescertificaat en zijn voorzien 
van het Politiekeurmerk.” 
Peter Scheerman komt graag 
langs om het bedrijf en de werk-
wijze persoonlijk toe te lichten. 
Een afspraak maken kan via tel.: 
06-53769178, Bezoekadres Vis-
weg 71 in Limmen. Kijk ook eens 
op www.scheermantimmerwer-
ken.nl.

Jouw Laminaat biedt A-merken, 
maar dan tegen outletprijzen

IJmuiden - Sinds vorige week is 
IJmuiden een nieuwe winkel rij-
ker: Jouw Laminaat, aan Schel-
destraat 81. In deze winkel, an-
nex webwinkel, wordt laminaat 
van de grotere merken verkocht 
voor outletprijzen. In de win-
kel treft men honderden soor-
ten laminaat aan in alle denk-

bare en ondenkbare kleuren en 
dessins vanaf 2,95 tot 16 eu-
ro per m2. Door slim inkopen en 
het opkopen van uitlopende par-
tijen laminaat kunnen deze prij-
zen worden gehanteerd. Voor de 
prijs van 2,95 per m2 heeft men 
een prima laminaat, waarbij het 
noodzakelijk is voldoende te be-

stellen, want deze partijen zijn 
achteraf niet na te leveren. Dat 
geldt echter niet voor de overige 
voorraad. Jouw Laminaat levert 
ook de ondervloeren en plinten 
in alle dessins. Thuis laten bren-
gen of zelf ophalen, leggen of 
vakkundig laten leggen; het is 
allemaal bespreekbaar.

Het grote voordeel van de winkel 
aan de Scheldestraat is dat men 
de kleuren bij daglicht kan zien. 
Die komen in het echt vaak toch 
weer anders over dan op een 
foto van internet. En voor veel 
mensen is het bestellen van een 
vloer toch echt iets wat je liever 
‘live’ doet. Naast goede prijzen 
biedt de winkel service en vak-
kennis van de vakspecialist. 
Jouw Laminaat is geopend van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk 
ook op www.jouwlaminaatl.nl of 
bel 0255-200003.

Vijftigste stiltewandeling 
krijgt een goud randje

Castricum - ‘Wandelen is de 
beste medicijn’, zei Hippocrates. 
Wie zo’n wandeling in stilte af-
legt, ervaart bovendien een ge-
voel van ontspanning, waardoor 
er plaats vrijkomt voor optimisti-
sche gedachten, creatieve idee-
en en oplossingen. Die ervaring 
wilden Rob de Wit en Marjan 
Duin graag delen met anderen. 
Zij organiseren elke maand een 
stiltewandeling in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Op 6 mei 
vindt de vijftigste editie plaats, 
een wandeling met een goud 
randje.
Rob en Marianne ontmoetten el-
kaar, toen Rob ziek was en zijn 
huwelijk ten einde was gelo-
pen. ,,Marianne hielp mij door 
die moeilijke periode heen door 
de gesprekken die we voerden.” 
Samen liepen zij mee met stil-
tewandelingen die overal in het 

land werden georganiseerd; met 
1.000 man door de binnenstad 
van Amsterdam bijvoorbeeld. 
,,Dat was zo’n positieve ervaring 
en zo kwamen we op het idee 
om de wandelingen ook hier te 
organiseren, maar dan in de na-
tuur.” De wandelingen zijn onge-
veer vijf kilometer lang en iede-
re keer wordt een andere route 
gelopen. Het aantal deelnemers 
varieert, maar ligt meestal tus-
sen de twintig en dertig. Deelna-
me is gratis. ,,Een stiltewandeling 
in een groep heeft een bepaalde 
meerwaarde”, vervolgt Rob. ,,Het 
versterkt en bekrachtigt de posi-
tieve uitwerking die de natuur op 
je heeft.”

,,Maar er is ook sprake van een 
bepaalde dynamiek”, vult Mari-
anne aan. ,,Door in stilte in een 
groep te wandelen, ervaar je al-

les intenser en is er ruimte om 
stil te staan bij dat ervaren. Elke 
wandeling staat bovendien in te-
ken van een bepaald thema, een 
intentie om eens stil te staan bij 
dingen waar we anders zo snel 
aan voorbijgaan. Vrijheid bijvoor-
beeld, in de wereld, maar ook in 
jezelf.” De groep houdt een klei-
ne pauze en dan trakteert Rob 
steevast op een mandarijntje en 
Marianne leest een gedicht voor 
dat aansluit op het thema. De 
een zwijgt tijdens de pauze, an-
deren maken een praatje met el-
kaar. Er was echt sprake van stil-
te voor de storm toen de groep 
door een dik pak sneeuw kuier-
de. ,,Opeens lagen we lachend 
in de sneeuw te rollen en gooi-
den we sneeuwballen naar el-
kaar”, lacht Marianne. Nadat het 
vertrekpunt weer is bereikt, de 
parkeerplaats bij De Hoep aan 

de Zeeweg, gaat een deel van 
de groep naar Johanna’s Hof om 
samen iets te drinken en te pra-
ten, anderen vertrekken zwij-
gend naar huis.
‘Terwijl de voeten lopen, kan de 
geest verstillen.’ Dat is te lezen 
op de website van de Abdij van 
Egmond. Rob: ,,De monniken 
hebben ons gevraagd ook in Eg-
mond stiltewandelingen te orga-

niseren. Zo’n zestig mensen lo-
pen dan vijftien kilometer in stil-
te met elkaar en nemen de be-
wegingen in de natuur en in hun 
eigen leven waar.” 

De vijftigste editie van de stilte-
wandeling op 6 mei wordt op ge-
paste wijze gevierd. Wie mee wil 
lopen, kan zich om 9.30 uur aan-
sluiten bij de groep.

Winnaar Primera bekend
Castricum – Hij hoefde er niet 
eens zoveel voor te doen; de 
heer Faure speelde twee ach-
tereenvolgende keren mee met 
de Staatsloterij en kocht zijn lo-
ten bij Primera in winkelcentrum 
Geesterduin. Vervolgens werd hij 
de winnaar van een fraaie bos 
bloemen en de inhoud van een 

overvolle boodschappenkar met 
allerlei producten van super-
markt Deen. Dat betekent even 
een weekje of twee geen bood-
schappen doen en geld over-
houden in de portemonnee. 
Goed voor een paar staatsloten, 
misschien om te kijken of het ge-
luk nog steeds aan zijn zijde is?

Vijf oranje strikken uitgedeeld 
Castricum - Burgemeester 
Mans deelde vorige week dins-
dag, namens het Nationaal Co-
mité Inhuldiging, vijf oranje strik-
ken uit in de gemeente Castri-
cum. De uitverkoren organisa-
ties mochten het Oranje Strik lo-
go voeren voor hun feestelijke 
activiteit op 30 april. 

De Oranje Strikken gingen naar 
Crea Bea, Oranjefeest Bak-
kum, Vrijmarkt Akersloot,  Vrij-
markt Bakkersplein Castricum 
en Oranjefeest Limmen. De bur-
gemeester heeft bij de toeken-
ning van de oranje strikken reke-
ning gehouden met de origina-
liteit van de evenementen, maar 
zeker ook met de jarenlange tra-
ditie van het vieren van de ver-
jaardag van de koningin. 
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Garden of Love naar Transsylvanië
,,In Roemenië hebben ze
ook bier heb ik gehoord”
Castricum - André, Mike, Tobi-
as en Nils gaan op reis. De leden 
van de rockband Garden of Love 
zijn uitgenodigd op te treden tij-
dens een festival in Roeme-
nië. Docent van Muziekschool 
Heemskerk en manager van de 
band Hans Chialastri gaat met ze 
mee, net zoals zijn vriendin Leida 
en familieleden van de jongens. 
De band bestaat uit vier mannen 
met een verstandelijke beper-
king en is ontstaan onder aan-
voering van Johnny de Mol tij-
dens de tv-serie Down met Joh-
nny Rocks. De band stond op het 
podium van Pinkpop, ze speelde 
tijdens Bevrijdingspop in Zwolle, 
op de middenstip van het Olym-
pisch Satdion en vele andere 
festivals. Er werden twee cd’s 
opgenomen in The Basement 
van Di-rect bassist Bas van Wa-
geningen. 
Nederlander Bram Voorn die, 
binnen een voor dat land unie-
ke stichting, mensen met een 
verstandelijke beperking helpt 
te integreren, heeft de tv-se-
rie Down met Johnny Rocks ge-
zien. ,,Geweldig”, vindt hij. Bram 
organiseert een muziekfesti-
val dat op 11 mei plaatsvindt 
en polste voorzichtig of de roc-
kers zin hadden om op zijn fes-
tival te komen spelen. Voorzich-
tig, want er is geen geld. ,,Het 
wordt geen Pinkpop, maar ik ga-
randeer iedereen een geweldi-

ge tijd en onze volledige gastvrij-
heid.” Gastheer is de oprichter en 
leider van de stichting, een do-
minee die te kennen heeft gege-
ven het op prijs te stellen als de 
jongens naar zijn kerkdienst ko-
men zondag. Maar: ,,Dat doe ik 
niet”, aldus Mike Walker uit Cas-
tricum. ,,Ik ben een rocker. We 
gaan in ieder geval wel barbe-
cueën en er is daar ook bier heb 
ik gehoord. Ik hoop dat ze niet 
van onze teksten zullen schrik-
ken, maar misschien verstaan ze 
het wel helemaal niet.” De band 
schreef songteksten met titels 
als Dogshit, Evan; She fucked all 
your friends en Release the Sex-
slaves. 
Ook André Reimes uit Velser-
broek heeft er zin in. ,,Het wordt 
een groot avontuur en we zorgen 
ervoor dat we met z’n allen gaan 
staan te knallen op dat podium! 
Daarna hagelt het vast weer fans 
en dan heb ik het niet over Venz 
chocoladehagelslag.”
Boukje Lodewijk, verantwoorde-
lijk voor de operationele zaken 
rond Johnny de Mol, heeft aan-
geboden twee tickets te betalen, 
Johnny zelf denkt nog na over 
de vorm van een bijdrage en de 
Odd Fellows afdeling Beverwijk 
schenkt vijfhonderd euro aan de 
stichting in Roemenië. Denting 
Custom Cases zorgt belangeloos 
voor de flightcases voor de gita-
ren van de mannen. 

Kwart eeuw Wereldwinkel Limmen
Limmen - Een kwart eeuw ge-
leden wilde een groepje men-
sen uit het dorp starten met 
de verkoop van Fairtrade pro-
ducten uit de Derde Wereld. 
Er werd een verkoopruimte 
gevonden, het pandje naast 
de zuivelfabriek werd belan-
geloos ter beschikking ge-
steld, en het geheel werd op-
geknapt door vrijwilligers. Nu 
maakt de Wereldwinkel nog 
steeds gratis gebruik maken 
van het pand. 

Truss Zomerdijk vertelt: ,,Langza-
merhand werd de Wereldwinkel 
een begrip in Limmen. Steeds 

meer mensen kwamen voor kof-
fie en thee met het Max Have-
laar-keurmerk en voor de aparte 
cadeauartikelen die hier worden 
verkocht. In 1996 was de winkel 
toe aan een grondige opknap-
beurt en opnieuw pakten vrijwil-
ligers dat op. Het zijn ook vrijwil-
ligers die met plezier de winkel 
runnen en schoonhouden, een 
aantrekkelijke etalage maken, de 
inkopen verzorgen, de boekhou-
ding op zich nemen en ga zo nog 
maar even door.” Soms gaat de 
Wereldwinkel ‘naar buiten’. ,,In 
de decembermaand zijn we gast 
in de beide kerken van Limmen 
met de verkoop van cadeauarti-

kelen, speelgoed en boeken. En 
drie keer per jaar, aansluitend 
op de vieringen in het weekend, 
met lekker eten in de Cornelius-
kerk. Ook op de jaarmarkt heeft 
de Wereldwinkel een kraam. En 
naast de vele trouwe klanten die 
de winkel heeft, zijn er grootver-
bruikers van Max Havelaar kof-
fie en thee, waaronder de bei-
de kerken en enkele bedrijven 
in Limmen. Wij zijn onze klanten 
heel dankbaar.” De Wereldwin-
kel Limmen is geopend op vrij-
dag van 14.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 11.00 tot 15.00 
uur. Het adres is Dusseldorper-
weg 38a.

Lunch in Kenia dankzij 
Max, Joris, Sil en Hugo
Castricum - Max Streefkerk, 
leerling van basisschool Visser ’t 
Hooft, is vorig jaar met zijn ou-
ders op vakantie geweest in Ke-
nia en dat is niet zonder gevol-
gen gebleven. Dankzij Max en 

zijn klasgenoten Joris, Sil en Hu-
go, is een schooltje in dat land 
657,20 euro rijker geworden. Vo-
rige week is dat bedrag ter plaat-
se overhandigd door de vader 
van Max.

Weer lening voor starters
Castricum - Castricumse star-
ters op de koopwoningmarkt 
kunnen vanaf 1 mei opnieuw ge-
bruikmaken van een regeling om 
voor de aankoop van een wo-
ning extra geld te lenen tegen 
gunstige voorwaarden. Daar-
door kunnen zij eerder een wo-
ning kopen. De gemeenteraad 
heeft hiervoor een bedrag van 
500.000,- euro beschikbaar ge-
steld. De rijksoverheid verdub-
belt dit bedrag. 
De starterslening is een aan-
vullende lening die het verschil 
overbrugt tussen de totale ver-
wervingskosten van de woning 
en het bedrag dat het huishou-

den kan lenen volgens de nor-
men van de Nationale Hypo-
theek Garantie. De startersle-
ning is de eerste drie jaar ren-
teloos en aflossingsvrij. Daarna 
gaat de lener in een aantal stap-
pen geleidelijk rente en aflossing 
betalen. Als het inkomen dat niet 
toelaat, dan betaalt de starter 
een maandlast die past bij het 
inkomen dat hij op dat moment 
heeft.
De aanvrager moet wel een in 
de gemeente Castricum woon-
achtige verblijfsgerechtigde per-
soon zijn die op het moment van 
de aanvraag minimaal een jaar 
zelfstandig een huurwoning be-

woont of minimaal een jaar in-
wonend is. De hypotheek mag 
maximaal 320.000,- euro bedra-
gen en de hoogte van de star-
terslening mag niet meer dan 
20% bedragen van de totaal be-
nodigde hypotheeksom, met een 
maximum van 30.000,- euro per 
lening. Bovendien kan de star-
terslening niet worden verstrekt 
als Koopsubsidie BEW+ is toe-
gekend; verder moet de eerste 
hypotheek worden verstrekt of 
afgesloten met NHG. De aan-
vrager moet de woning zelf gaan 
bewonen. Overigens kan de le-
ning altijd en boetevrij worden 
afgelost. Via een intakeformulier 
toetst de gemeente of de aan-
vrager in aanmerking komt voor 
een starterslening. 

,,In Kenia hebben we vorig jaar 
een schooltje bezocht in een ar-
me wijk in Mombassa”, vertelt 
Max. ,,Ze hebben daar geen ech-
te juffen of meesters maar alleen 
vrijwilligers, ze eten maar een 
beker pap op een dag en ze heb-
ben helemaal geen geld. Toen er 
op school een sponsorloop was, 
heb ik een presentatie over de 
school gehouden. Ik kreeg het 
voor elkaar om de helft van de 
opbrengst aan het schooltje in 
Mombasa te geven. Het geld is 
bedoeld om een stukje grond te 
kopen en eigen groente en fruit 
te verbouwen voor de lunch.” 
Toen klasgenoten Joris, Sil en 
Hugo een feestje mochten ge-
ven, werd hen gevraagd werd of 
het niet leuk was om geld te vra-
gen voor een goed doel in plaats 
van cadeautjes. Max: ,,Toen werd 
meteen het schooltje in Momba-
sa genoemd. Ze willen ook graag 
dat de kinderen daar beter kun-
nen eten. In totaal werd 657,20 
euro opgehaald.” 

CKenG sluit randweg uit
Castricum - Het verkeersknel-
punt bij de spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg houdt 
burgers, college, actiegroepen 
en politiek al langere tijd be-
zig. ProRail en bureau Movaris 
hebben oplossingen gepresen-
teerd en er wordt nu nader on-
derzoek gedaan. Los van de uit-

komst daarvan staat voor de lo-
kale partij CKenG al vast dat er 
geen randweg komt. Er zijn vol-
gens de grootste lokale partij in 
de gemeenteraad betere alter-
natieven. Fractievoorzitter Roel 
Beems: ,,CKenG sprak met be-
langhebbenden en van meerde-
re kanten  werden ideeën, schet-

sen en compleet uitgewerkte 
plannen aangereikt. Daar zitten 
heel interessante alternatieven 
tussen die veel minder hinder 
of overlast voor inwoners met 
zich meebrengen dan de huidi-
ge situatie of dan een eventuele 
randweg. Het gaat dan om een 
andere geleiding van het ver-
keer rondom het verkeersknel-
punt, het anders inrichten van 
verkeersstromen door Castricum 

en de mogelijkheid om de door-
gaande route naar de westkant, 
parallel aan het spoor, te verleg-
gen. De kosten van deze alterna-
tieven bedragen maar een fractie 
van de kosten van een randweg.”  
Niets doen vindt CKenG geen 
optie. ,,De gezondheid, leefbaar-
heid en veiligheid zijn immers in 
het geding. Wij zijn ook van me-
ning, dat de entree naar het dorp 
vanuit het station fors moet ver-

beteren. Een aantrekkelijk stati-
onsplein met fraaie beplanting 
en gezellige terrasjes. Het col-
lege heeft tot nu toe een goede 
procedure gevolgd. Maar op ba-
sis van het afwegen van alle in-
formatie en de reacties van al-
le burgers die CKenG vertegen-
woordigt, ziet de fractie de aan-
leg van een randweg niet als al-
ternatief waar verder op gestu-
deerd zou moeten worden.” 

Castricum - Het autoverkeer op 
de Oude Haarlemmerweg mag 
wel wat rustiger vinden bewo-
ners. Daarom zetten ze voort-
aan ‘Verkeersmaatjes’, de beken-
de gele poppen, aan de straat. 

Auto’s tot kalmte gemaand
Daarmee willen ze om automo-
bilisten oproepen hun snelheid 
aan te passen en het vooral voor 
spelende kinderen veiliger te 
maken. De gemeente heeft de 
Verkeersmaatjes aangeschaft.  



Vitesse’22 gaat naar de 100!
Castricum - Na het grote suc-
ces van het 90-jaar jubileum van 
vorig jaar is besloten om een 
nieuw evenement bij Vitesse ‘ 22 
op te starten, Op Naar De 100! 
Voor alle Vitesse-leden wordt er 
op zaterdag 11 mei  een feestdag 
georganiseerd, van de mini’s tot 
de senioren. De opzet is om tot 
aan het grote 100-jarig jubileum 
van Vitesse ieder jaar deze Vites-
se feestdag te organiseren. Een 
dag vol activiteiten en waar men 
vooral als één vereniging sa-
men is. De feestdag wordt geor-
ganiseerd door de nieuwe com-
missie Op Naar De 100!, een sa-
menwerking tussen de Senio-

rencommissie, Jeugd- en Evene-
mentencommissie, PR/Sponsor-
commissie, Vrijwilligerscommis-
sie en de Spelersraad. Er is voor 
deze feestdag voor jong tot oud 
een leuk, spannend en attrac-
tief programma samengesteld. 
Tevens wordt deze dag gebruikt 
om de vrijwilligers in het zonne-
tje te zetten en de sponsors te 
bedanken voor hun vaak jaren-
lange trouwe steun aan Vitesse. 
En om de feestdag in stijl af te 
sluiten wordt er ’s avonds in de 
feesttent een spetterende feest-
avond georganiseerd met live 
muziek. Geheel in de sfeer van 
het 90-jaar bestaan.

Vitesse wint ook thuis 
van De Kennemers

Castricum - Net als vorige week 
begon Vitesse weer dramatisch. 
Duurde het vorige week nog vijf 
minuten voordat de ploeg op 
achterstand kwam, dit keer was 
dat al na twee minuten het geval. 
Bij een corner stond de thuis-
ploeg nog te slapen en daardoor 
kon de bal simpel in het doel ge-
kopt worden: 0-1. Mede door die 
voorsprong was de Kennemers 
het eerste half uur duidelijk de 
bovenliggende partij. Het werd 
zelfs nog 0-2, maar dat doelpunt 
werd terecht wegens buitenspel 
afgekeurd. Na zo’n klein half uur 
spelen had Vitesse het geluk aan 

de zijde toen een harde bal op 
doel door de keeper werd weg 
gestompt, maar via het hoofd 
van een van zijn verdedigers ver-
dween de bal alsnog in het net: 
1-1. Daarna ontstond er meer 
evenwicht in het duel wat het 
kijkplezier ten goede kwam. 

Vitesse pakte na de rust met-
een het initiatief en De Kenne-
mers moest terug. Het gevari-
eerde aanvalsspel leidde tot di-
verse 100% kansen. Met kunst 
en vliegwerk enerzijds en door 
onnauwkeurige afwerking bleef 
de 1-1 stand lang op het score-

bord staan. En omdat de Wijker 
formatie over enkele gevaarlijke 
spelers beschikt, bleven hun uit-
vallen ook niet van gevaar ont-
bloot. De verdediging van Vites-
se hield echter goed zicht op de 
aanvallende aspiraties van de 
bezoekers. Toch was zo’n kwar-
tier voor tijd een prima redding 
van keeper Tom Laan nodig toen 
de linkerspits alleen op hem af 
kon  gaan. Daarna was het toch 
Vitesse dat op voorsprong kwam. 
Na een prima aanval over rechts 
werd de bal laag voorgezet op 
Jort Kaandorp die direct terug-
speelde op aanvoerder Robin 
Bakker, waarna de de bal snoei-
hard in het kruis verdween: 2-1. 
Niet veel later pikte Jort Kaan-
dorp ook zijn doelpuntje nog 
mee, waardoor het pleit werd 
beslist: 3-1. Door de verdiende 
overwinning is Vitesse met nog 
twee duels te gaan niet meer te 
achterhalen door de ploegen die 
moeten strijden tegen degrada-
tie en/of nacompetitie. En in de 
derde periode heeft Vitesse zelfs 
nog een kleine kans op promo-
tiewedstrijden. Voorwaarde is 
dan onder andere wel dat OFC 
nog twee keer verliest. En omdat 
dé kampioenskandidaat zondag 
naar de Puikman komt, zal Vites-
se zelf de eerste tik moeten gaan 
uitdelen aan de ploeg uit Oost-
zaan.

TC Bakkum 1 en 2, gelijkspel
Bakkum - Het 1e team van Bak-
kum, spelend in de 1e klasse, 
moest afgelopen zondag afrei-
zen naar Heerhugowaard. Ruud 
Vis speelde een uitstekende en-
kelpartij en sloeg met zijn mo-
kerharde forehand gaten in de 
verdediging van Zen Zijlstra. Vis 
die deze competitie zeer goed 
speelt won met overduidelijke 
cijfers, 6-1;6-1. Ook Kim van der 
Horst won haar enkelpartij met 
geconcentreerd en degelijk spel, 
6-3; 6-2. De andere enkelpartijen 
van Gaby Beelen en Viktor Rot-
teveel gingen beide naar Heer-
hugowaard. Ook na de dubbels 
was de wedstrijd nog onbeslist. 
Bakkum wist de damesdubbel te 
winnen terwijl de herendubbel 
naar Heerhugowaard ging. Het 
powertennis, dat Vis al in de en-
kelpartij liet zien, werd in de ge-
mengd dubbel voortgezet, waar-
door Beelen/Vis in twee sets 
wonnen. In het gemengd dubbel 
van Van der Horst/Knol moesten 
zij hun meerdere erkennen in het 
gemengd dubbel van Heerhugo-
waard. Na acht partijen was de 
onderlinge wedstrijd onbeslist 
gebleven, 4-4.
TCB 2, spelend in de 2e klas-
se moest het opnemen tegen 
Spieghel 2 uit Bussum. Kim Pop-

ping die in de 1e set tegen een 
achterstand van 5-2 aankeek 
veranderde de strategie en in 
de tiebreak werd de 1e set ge-
wonnen. Kim wist de strategie in 
de 2e set vast te houden en won 
de set en dus de partij in twee 
sets. Bente Akkermans ging 
goed van start in haar enkelpar-
tij en wist de 1e set te winnen. 
In de 2e set veranderde de da-
me van ’t Spieghel haar strate-
gie en verloor Bente het initiatief 
in de wedstrijd. De 2e en 3e set 
gingen derhalve naar Bussum. 
Marco Zaal moest zijn meerde-
re erkennen in Rik Tania. Arno 
Balk verloor van Julien Mauge-
nest. Met een 3-1 achterstand 
werd aan de dubbels begonnen. 
De ervaren damesdubbelcombi-
natie Akkermans/Popping won 
overtuigend in twee sets. In de 
heren dubbel moest de beslis-
sing in de 3e set vallen. Zaal/de 
Boer die het initiatief in de 2e set 
hadden verloren herpakten zich 
bij een 3-1 achterstand in de 3e 
set. Met drukvol tennis en agres-
sief netspel wonnen ze alsnog 
de 3e set. Na de gemengd dub-
bels bleef de onderlinge con-
frontatie onbeslist en ging TCB 
2 ook met vier punten naar huis.

Twaalfde plaats voor Jaimie
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus van Team Voorwinden is in 
de eerste wedstrijd om het Eu-
ropees Kampioenschap Super-
moto in het Italiaanse Capua op 
een twaalfde plaats geëindigd. 
In beide manches kwam Jaimie 
slecht uit de start waardoor hij 
een inhaalrace moest rijden. In 

de eerste manche kwam hij te-
rug naar een twaalfde plaats en 
in de tweede manche stuurde hij 
zijn motoXshop KTM machine op 
een elfde plaats over de finish.
Op 26 mei wordt de tweede wed-
strijd om het Europees Kampi-
oenschap Supermoto verreden 
in Vairano. 

Dubbelslag Visser ’t Hooft 
op schoolvoetbaltoernooi

Castricum - De laatste school-
voetbaldag voor de groepen 5 en 
6 jongens en meisjes was een 
succes. Het is voor het eerst dat 
ook deze leeftijdscategorie zich 
kan plaatsten voor de volgende 
ronde die dit jaar in Heiloo wordt 
gespeeld. 
Er werd dan ook door zes deel-
nemende scholen hard maar 
vooral sportief gestreden om 
dit felbegeerde ticket. In de eer-
ste halve finale versloeg Visser ‘t 
Hooft 2 de Montessori en in de 
tweede halve finale won de Cu-
nera 1 het van de de Sokkerwei. 
De finale tussen de beide win-
naars werd tenslotte na straf-
schoppen gewonnen door de 
Visser ‘t Hooft 2. De sportiviteit-
prijs bij de meisjes ging naar de 
Sokkerwei en ook de spandoe-
kenwedstrijd werd door deze 
school gewonnen.
Bij de jongens 3 poules. Uitein-
delijk kwamen daar de halve fi-

nales Cunera 1 tegen Visser ‘t 
Hooft 2 en Klimop 1 tegen Ju-
liana van Stolberg 1 uit. Even-
als bij de meisjes, moesten ook 
hier strafschoppen een beslis-
sing brengen. Klimop was de ge-
lukkige en moest het opnemen 
tegen Visser ’t Hooft dat over-
tuigend de Cunera met 2-0 ver-
sloeg. In een boeiende en span-
nende finale wist tenslotte even-
als bij de meisje Visser ’t Hooft 
aan het langste einde te trekken. 
De sportiviteitprijs was hier voor 
de Paulus 2 en de trofee voor 
het mooiste spandoek werd een 
prooi voor de Montessori.
De jongens van de Toermalijn 
(4-3 na een 3-1 achterstand) en 
de meisjes van de Paulus (6-0!) 
hebben hun wedstrijd tegen de 
kampioenen van Heemskerk ge-
wonnen. Zij gaan Castricum ver-
tegenwoordigen in het verdere 
verloop van het Schoolvoetbal-
kampioenschap 2013. 

CasRC scoort 
maximaal

Castricum - Op de thuisbasis 
was de Castricumse rugbyclub 
een maatje te groot voor Utrecht. 
Met een eindstand van 37-17 
werden vijf punten op het Cas-
tricumse conto bijgeschreven. Te 
haastig spel leidde bij de start 
van de wedstrijd tot fouten; toch 
waren het de Castricummers 
die de score openden. Marnix 
van Balgooi was trefzeker met 
het benutten van een penalty. 
Via een geconverteerde try nam 
Utrecht de voorsprong over van 
CasRC. Na veelvuldig aandrin-
gen vond Caine Elisara het gat in 
de defensie. Van Balgooi conver-
teerde knap. Vlak voor rust rond-
de Roy Schermer een serie van 
aanvallen perfect af en met de 
rake conversie van Van Balgooi 
werd de ruststand gerealiseerd, 
17-10. Meteen na aanvang van 
de tweede helft werd een uitste-
kende backsactie afgerond door 
een try van Sven Berg. Ook Va-
lerio Gentile deed een duit in 
het zakje met een try, waarbij 
de conversie via de paal gemist 
werd. Een prachtige Utrecht-
se actie werd dito prachtig af-
gerond met een geconverteerde 
try, waardoor de stand voor URC 
iets dragelijker werd. Het slotak-
koord was voor de thuisploeg. 
Rob Dirkson en Sven Berg kre-
gen een assist van Elisara en lie-
pen de bal achter de tryline. Rob 
Molenaar kreeg beide conver-
sies niet tussen de palen. Vol-
gende week staat de laatste ron-
de in de Lotto Ereklasse op het 
programma.
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Vredespalen ook in Uitgeest
Uitgeest - Als reactie op de 
verwoestingen en gruwelijkhe-
den van de Tweede Wereldoor-
log, richtte de Japanner Masahi-
sa Goi eind 1945 de eerste Vre-
despaal op. Hij bedacht de tekst 
die op deze palen staat “Moge 
vrede heersen op aarde”  vanuit 
het verlangen dat niemand meer 
wraak en haat jegens andere 
mensen zou koesteren. Over de 
hele wereld verspreid staan op 
dit moment ongeveer 250 dui-
zend Vredespalen. Met name op 
de Camino route, ook wel be-
kend als de St. Jacobsroute naar 
Santiago de Compostella komt 
men er aardig wat tegen. Toch 
is dit zeker geen religieus feno-
meen. Bijzonder is dat er ook 
nergens een fabriek of werk-
plaats te vinden is waar deze pa-
len gefabriceerd worden. En dat 
is misschien nou precies de op-
zet van de Japanner die inmid-
dels overleden is. Iedereen die 
aan het denken gezet is door het 
lezen van de tekst en de behoef-
te voelt om ook een Vredespaal 
te maken, die kan aan de slag. 
Ook in Uitgeest en omstreken 
kan men, als men goed oplet, 
zo’n paal tegenkomen.
Ze zijn gemaakt en neergezet 
door een dorpsbewoner die dit 
gedachtengoed een warm hart 
toedraagt en de filosofie ‘ver-
beter de wereld, begin bij jezelf’ 
past dan ook helemaal bij hem. 
In totaal heeft hij er nu acht uit-
gezet, bij onder andere de Ab-
dij van Egmond, in een boom-
gaard in Akersloot en vlakbij de 
Dorregeester molen. Als je daar 
het dijkje oploopt, word je ge-
trakteerd op een prachtig uit-
zicht over het Uitgeester Meer 

en het wordt al snel duidelijk dat 
een vogelaar zich hier niet hoeft 
te vervelen.
Daar bij het ruisende riet heeft 
hij twee jaar geleden zo’n paal 
neergezet.
Zijn naam hoeft niet in de krant, 
daar gaat het volgens hem niet 
om. Hij houdt van het hele ecolo-
gische systeem, de natuur is zijn 
leven en daar hoort vrede sowie-

so bij. Zou het niet mooi zijn als 
deze Vredespalen net zo bekend 
worden als de logo’s van de ons 
bekende merken?

Wat hem betreft hoef je er verder 
niets mee met de Vredespaal. 
Maar als iemand er langs wan-
delt en wellicht even bij de tekst 
stilstaat, dan zou dat al heel 
mooi zijn. (Monique Teeling)

Dodenherdenking Uitgeest: 
toespraken, muziek en poëzie
Uitgeest - De Dodenherden-
king in Uitgeest begint zaterdag 
4 mei 2013 om 16.00 uur met een 
kranslegging door burgemees-
ter Mieke Baltus. Dat gebeurt bij 
het monument achter het Koog-
huis aan de provinciale weg. 
Om 19.00 uur volgt de plechti-
ge herdenking in de protestant-
se kerk aan de Castricummer-
weg. De burgemeester en de 
heer H. Koopman houden in de 
kerk een toespraak. De muzikale 
omlijsting is in handen van vrou-
wenkoor Femmes Vocales. Leer-
lingen van de groepen acht van 
de Uitgeester basisscholen dra-
gen per school een gedicht voor.
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille 
tocht van de kerk aan de Castri-
cummerweg naar het plein voor 
het gemeentehuis. Inwoners in 
heel Uitgeest – en in het bijzon-
der langs de route van kerk naar 
plein – worden verzocht van-
af 18.00 uur de vlag halfstok te 
hangen. Tijdens de plechtigheid 
vanaf 19.45 uur bij het oorlogs-

monument speelt de Uitgees-
ter Harmonie stemmige muziek. 
De heer Co van Tongeren blaast 
op de trompet de ‘Last Post’ en 
na de twee minuten stilte laat de 
harmonie het Wilhelmus klinken. 
De heer N. Kranenburg decla-
meert evenals de vorige twee ja-
ren een gedicht. Er worden kran-
sen en bloemen gelegd door on-
der anderen burgemeester Mie-
ke Baltus, nabestaanden van 
slachtoffers ’40-’45, leden van 
gemeenteraadsfracties en inwo-
ners. 
De heer Koopman, een van de 
twee sprekers in de kerk, werd 
in 1942 geboren in een joods ge-
zin in Amsterdam. Al na een jaar 
werd hij gescheiden van zijn fa-
milie, om op te groeien bij een 
pleeggezin. Alleen zijn vader 
overleefde de oorlog. Met hem 
werd hij uiteindelijk herenigd, 
maar ook zijn pleegouders ble-
ven een belangrijke rol spelen in 
zijn leven.
Femmes Vocales luistert de 

herdenking in de kerk op. Dit 
Heemskerkse vrouwenkoor be-
staat uit zestien leden en staat 
onder de muzikale leiding van 
Piet Hulsbos. In zijn vijftienjarig 
bestaan verzorgde het koor suc-
cesvolle optredens en kerstcon-
certen en nam het deel aan di-
verse korenfestivals. Ook werd 
verschillende keren als gastkoor 
aan concerten meegewerkt, zo-
wel in onze regio als daarbuiten. 
De leerlingen van de basisscho-
len declameren in de kerk een 
eigen gedicht dat werd geselec-
teerd als beste van hun school. 
Na afloop van de herdenking bij 
het gemeentehuis is binnen in 
de hal een expositie te bezich-
tigen. Daarin staan de gedich-
ten en tekeningen centraal van 
de groepen acht van de Uitgees-
ter basisscholen over het thema 
Tweede Wereldoorlog. 
De expositie in het gemeen-
tehuis kan al worden bekeken 
vanaf 1 mei en blijft daar nog tot 
en met 8 mei. 

Geschiedenis Melksuikerfabriek
Ontstaan jongste woonwijk 
vastgelegd in boekje
Uitgeest - Na de raadsvergade-
ring van 25 april deelde wethou-
der Piet Linnartz aan alle raads-
leden het pas verschenen boek 
‘Melksuiker’ uit. In het boek leg-
gen de gemeente, de woning-
corporatie Kennemer Wonen 
en de aannemer Thunnissen uit 
hoe een voormalig fabriekster-
rein plaats heeft gemaakt voor 
een complete nieuwe woonwijk. 
Het boekje is eveneens bedoeld 
voor alle nieuwe bewoners van 
de woonwijk Melksuiker.
De Hollandsche Melk Suikerfa-
briek (HMS) heeft een 100-jarige 
historie. Het voornaamste pro-
duct van de Uitgeester fabriek 
was het leveren van melksuiker 
voor de farmaceutische indu-
strie. In de jaren ‘80 van de vori-
ge eeuw kreeg de Melksuikerfa-
briek de wei van zes kaasfabrie-
ken in Noord- en Zuid-Holland: 
Lutjewinkel, Heerhugowaard, 
Ursem, Texel, Limmen en Gou-
da. De fabriek gaf aan vele men-
sen werk, maar niet in de winter. 
Dan was er minder melk en een 
geringere aanvoer van wei. Een 

grote groep Uitgeesters was elk 
jaar in de wintermaanden wer-
keloos. Dit en nog veel meer in-
teressante wetenswaardigheden 
kan men in het boek lezen. De 
geschiedenis van de Melksui-
kerfabriek, de rol van de provin-
cie, de woningcorporatie als pro-
jectontwikkelaar, de snelle bou-
wer en het veranderde aanzicht 
van Uitgeest: het boekje geeft 
een kijkje achter de schermen. 
De tekst is van Lodewijk Krou-
wels. De teksten van de inter-
views zijn geschreven door ge-
meentevoorlichter Peter Dicker. 
Genoemde heren namen ook de 
eindredactie voor hun rekening. 
Nico Brantjes schreef het ge-
dicht: ‘HMS van Weivlet tot Wij-
flat’. Het boek met de titel ‘Melk-
suiker’ is verlevendigd met foto’s 
en illustraties van Jan Baaij, Vin-
cent Bloothoofd, Kennemer Wo-
nen, Thunnissen en de gemeen-
te. De uitgave is financieel mo-
gelijk gemaakt door Kennemer 
Wonen, de Thunnissen Groep en 
de gemeente Uitgeest.  (Marga 
Wiersma)

Wethouder Piet Linnartz presenteert het boekje

Leuke moederdagactie 
Wereldwinkel Heemskerk

Heemskerk - Wereldwinkel 
Heemskerk staat boordevol met 
de prachtigste Moederdagca-
deaus: o.a. zijden sjaals uit In-
dia, zilveren sieraden uit Mexi-
co, houten en stenen beelden uit 
Thailand en Zimbabwe, lekkere 
thee, heerlijke chocolade en ga 
zo maar door. Ook voor de kleine 
beurs zijn er heel veel leuke ka-
dootjes te vinden!
Elke klant maakt kans op een 
prachtig Moederdagboeket, be-
schikbaar gesteld door Bloem-
sierkunst Ilse, Kerkplein 7A in 
Heemskerk (www.bloemsierkun-

stilse.nl). Het boeket wordt op 
zaterdagmiddag 11 mei na 17.00 
uur gratis thuisbezorgd (alleen 
binnen de regio Heemskerk/Uit-
geest).
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Nationale Vogelweek
Castricum - Van 4 tot en met 12 
mei is de tweede Nationale Vo-
gelweek. Een week lang zijn er 
door het hele land vogelactivitei-
ten. In deze regio doet de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land ook mee aan de Nationale 
Vogelweek. 
Onder leiding van twee enthou-
siaste excursieleiders organi-
seert de vogelwerkgroep een 

excursie in het Noord-Hollands 
Duinreservaat op zaterdag 4 mei. 
Veel zangvogels zijn dan terug 
gekeerd uit hun overwinterings-
gebieden en dat laten ze horen. 

De excursie begint om 7.00 uur 
vanaf parkeerplaats aan de 
Noorderstraat, zijweg van de 
Heerenweg in Bakkum. De wan-
deling duurt ongeveer 2,5 uur.

ViVa! Zorggroep realiseert in woonzorgcentrum De Santmark in Cas-
tricum een avondrestaurant. In het avondrestaurant eten bewoners 
en vaste gasten dagelijks een smakelijke maaltijd. Het restaurant 
opende op 24 april zijn deuren. Voor de begeleiding van de gasten 
van en naar het restaurant zoekt De Santmark vrijwilligers.
Het avondrestaurant is dagelijks geopend en gasten kunnen binnen-
lopen tussen 17.00 tot 19.00 uur.
Voor informatie of aanmelden kunnen vrijwilligers contact opnemen 
met Jolanda Engelsma, telefoon 088-9957500.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Castricum – Van 13 tot en 
met 18 mei is de collecte van 
het Longfonds, voorheen Ast-
ma Fonds. De organisatie is nog 
op zoek naar collectanten. Voor 
aanmelding kan men bellen naar 
Sacha Baltus, tel. 0251-679291 
of mailen naar sacha.baltus@
ziggo.nl.

Collecteren voor 
Longfonds? 

Open huis bieb
Castricum - Op zaterdag 4 mei 
en op 1 juni is het van 11.00 tot 
15.00 uur ‘open huis’ in de bibli-
otheek. Tijdens deze dagen ont-
vangen nieuwe leden korting op 
een abonnement. 

Cunera maakt kunst van koningspaar

Bakkum – ‘De dromen die we 
hebben voor ons land geven een 
inspirerend beeld van de mooie-

re en betere wereld die we ons-
zelf en elkaar toewensen’. Dat 
schrijft het Nationaal Comité In-

huldiging die alle inwoners van 
het Koninkrijk hun droom via 
hun site bekend te maken. Ba-
sisschool De Cunera gaf gehoor 
aan die oproep. Juf Petra Ven-
del ging aan de slag met kinde-
ren uit verschillende groepen. 
Zij maakten staatsieportretten 
van Willem-Alexander en Maxi-
ma onder leiding van de kun-
stenaars Anne van As en Ine-
ke Wertheim. De kunstwerken 
hebben ondertussen een mooie 
plek gekregen in het overblijflo-
kaal van de school. Er kon ge-
stemd worden tot 30 april. De 
winnaar ontvangt een speciaal 
droomboek ter gelegenheid van 
de kroning. De kinderen stuur-
den hun portret in met een se-
rie wensen, waaronder: de zon 
altijd schijnt, elke dag een leu-
ke dag wordt, er minder dieren 
dood worden gemaakt, het ap-
peltaart regent, alle bomen van 
zoethout zijn en het niet zo hard 
meer zal waaien.

Sander blij met kroonringen
Castricum – Natalie van der 
Kolk stuurde deze foto van 
haar zoon Sander. Want: ,,Wat 
zijn wij blij met de kroonrin-
gen om de plastic zakken aan 
op te hangen.”

,,Onze oudste zoon van drie jaar 
vindt het helemaal fantastisch, 
want bij ons aan de lantaarnpa-
len hangen de kroonringen op 
zijn hoogte.” 

Als het plastic wordt opgehaald, 
sleept hij heel dapper alle plas-
tic zakken vanuit de schuur naar 
de straat. 
Natalie: ,,Hij weet precies wan-
neer de groene bak geleegd 
wordt, vaak ook het plastic op-
gehaald wordt.” 

Natuurlijk, voedend, gezond en glamerous
Vrijdag kennismaken met Mineralogie

een aantal essentiële voorde-
len voor de huid. Initiatiefnemer 
om deze producten naar Castri-
cum te halen is Mandy, ook be-
kend van Dubble Art. Zij vertelt 
enthousiast: ,,De 100% minera-
len verzorgen de huid, verstop-
pen de poriën niet en de huid 
wordt niet beschadigd of verou-
derd niet vroegtijdig. En dat kan 
nog wel eens het geval zijn met 
klassieke make-up. De produc-
ten van Mineralogie zijn vrij van 
talk, zetmeel, parabenen en par-
fum en zijn bovendien dierproef-
vrij. De make-up is hypoaller-
geen, dus de kans op allergische 
reacties is zeer klein en daardoor 
is deze make-up zelfs geschikt 
voor de zeer gevoelige huid. Wat 
de foundation van Mineralogie 
vooral zo bijzonder maakt is de 
SPF 26! SPF 26 biedt een natuur-
lijke bescherming tegen de zon. 

Nóg een voordeel: de founda-
tion is waterafstotend.” Minera-
logie bevat een compleet make-
up aambod. ,,Mineralogie is na-
tuurlijk, voedend, gezond en gla-
merous”, besluit Mandy.
Op vrijdag 3 mei is het mogelijk 
kennis te maken met deze pro-
ducten van 14.00 tot 16.00 uur 
op de Castricummerwerf 106 in 
Castricum. Aanmelden kan via 
email: mndgrt@gmail.com of bel 
Mandy: 06-48410111. Wie lie-
ver op een andere dag een per-
soonlijk advies wil ontvangen 
of met een paar vriendinnen de 
producten wil testen kan vrijblij-
vend bellen of mailen en vragen 
naar de mogelijkheden. Mandy 
verzorgt ook nagels met Shellac; 
de nieuwste ontwikkeling op na-
gelverzorgingsgebied. Zie voor 
meer informatie: www.dubblea-
rt.nl. 

Castricum - Mineralogie is de 
naam van een make-up lijn die 
gebaseerd is op 100% hoog-
waardige mineralen en natuurlij-
ke ingrediënten en dat biedt 

Koningsspelen ondanks 
weer een groot succes
Limmen - Op vrijdag 26 april 
vierden de basisscholen in Ne-
derland De Koningsspelen. Rem 
en Liedewij Pronk van evene-
mentenbureau Albatros heb-
ben de organisatie van een groot 
project op zich genomen. Zij 
hebben, met hulp van vele vrij-
willigers,  zes stoere activiteiten 
in Limmen uitgezet. De groepen 
vijf tot en met acht van de gehe-
le gemeente kregen een uitnodi-
ging en in totaal deden er 1.250 
kinderen aan mee.

Sommige mensen uit Limmen 
schoten bij het zien van de voor-
bereidingen meteen te hulp. Veel 
materialen die gebracht wer-
den, zoals boomstammen, leger-
trucks, tenten, kuubkisten, kra-
nen, strobalen, bouwmateriaal 
en mountainbikes, maakten de 
dag nog spectaculairder. Ook de 
leerlingen van het Willem Blaeu, 
Bonhoeffer en het Jac. P. Thijsse 
College hebben hun steentje bij-

gedragen door te helpen als be-
geleiders. 
Aan de westkant van Limmen 
stonden drie onderdelen uitge-
zet: mountainbiken in combina-
tie met recordpogingen, zumba- 
en streetdance en het meest po-
pulaire onderdeel freerunning. 
Door de regen was het laatst ge-
noemde onderdeel een activiteit 
om nooit te vergeten. De kinde-
ren mochten een parcours afleg-
gen waarbij ze zelf mochten we-
ten op wat voor manier ze daar-
bij bewegen. Er werden salto’s, 
buikschuivers en vele trucs uit-
gehaald. Aan de oostkant van 
Limmen waren ook drie onder-
delen uitgezet. Deze activitei-
ten bestonden uit martial arts, 
clapdance en bootcamp. Bij het 
Stet konden de kinderen kennis-
maken met de zogenoemde ‘le-
geroefeningen’ en werden ze op 
een sportieve wijze gecoacht. 
Weer of geen weer, de kinderen 
gingen er helemaal voor.
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