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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Castricum - Vrijdag heeft bur-
gemeester Mans tijdens de lint-
jesregen Koninklijke onderschei-
dingen opgespeld in Het Oude 
Raadhuis bij zes inwoners. Drie  
uit de zorg, een muzikant, een 
oud-wethouder en een histori-
cus ontvingen de onderschei-
ding. Jeanne Baltus-Bakkum 

,,Grabbel vijftig euro”
Castricum - ,,Grabbel vijftig eu-
ro, grabbel vijftig euro”. Dat zon-
gen twee kleuters die dicht naast 
elkaar bij een grabbelton zaten. 
Daarop was te lezen dat grab-
belen vijftig cent kostte. Het was 
een vrolijke bedoening in Bak-
kum tijdens Koningsdag, zoals 
het eigenlijk altijd wel is. 

Het Oranjefeest op de Vuurbaak 
in Limmen was er een voor jong 
en oud. Makreelrokers, een trai-
teur en cateraar zorgden voor 
lekker eten en voor de kinderen 
waren er pannenkoeken. 
De Storey Club in Akersloot 
heeft de avond voor Koningsdag 
een speurtocht voor kinderen 
uitgezet. De dag erna kwamen 

de in oranje geklede kinderen op 
hun versierde fi ets naar het jon-
gerencentrum waarna een rond-
je om de kerk volgde. 
Ook in Castricum werd feest ge-
vierd met verschillende liveop-
tredens op diverse locaties. Veel 
musicerende kinderen op de vrij-
markten, waarbij wel opviel dat 
veel van hen speelden voor een 
goed doel. 

De kraam van Lies Vink in Bak-
kum viel op. Zij vroeg aandacht 
voor de situatie in Nepal na de 
aardbeving. Lies helpt kinderen 
en vrouwen met scholing en on-
derdak in Kathmandu en ze weet 
nog niet of ‘haar’ kinderen de 
ramp hebben overleefd.

(73) uit Limmen is bestuurslid en 
al meer dan 25 vrijwilliger voor 
de Zonnebloem. Gina Beentjes-
Castricum (68) uit  Castricum is 
ook al ruim 25 jaar actief voor de 
Zonnebloem. Zij was bovendien 
mantelzorger voor familieleden. 
Andrea Hommes-Zwart (62) uit 
Castricum is zorgvrijwilliger. Zij 

spendeerde vele uurtjes aan vrij-
willigerswerk voor ouderen. Bert 
Meijer (62) uit Castricum was ja-
renlang raadslid en in twee pe-
riodes wethouder. Hij is oprich-
ter van lokale partij CKenG en 
tevens initiator van de academie 
voor jong politiek talent. Jan van 
der Schaaf (73) uit Castricum 
speelt piano in zorgcentra. Hij 
biedt  muzikale inzet voor de Alz-
heimercafe’s en stichting Welzijn 
Castricum. Daarnaast is hij actief 
bij Tuin van Kapitein Rommel. Hij 
was oprichter van de popcur-
sus in jongerencentrum Donkey 
Shot in Heemskerk. Joop Stam 
(76) uit Akersloot) is zeer actief 
voor werkgroep Oud-Akersloot. 
Daarnaast ondersteunt hij de bi-
bliotheekbeheerder en is druk 
met de fi lmdagen voor ouderen, 
de wilgenknotgroep en de be-
scherming van de weidevogels. 
Foto: Henk Hommes. 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren: 
Castricum - 17-04-2015: Victo-
ria Charlotte Waaijer, dochter 
van Michel I. Waaijer en Edith C. 
Svacina. 18-04-2015: Senne Pe-
ter Niel Zonneveld, zoon van Pe-
trus A. Zonneveld en Petronel-
la M.L. Wanders. 20-04-2015: 
Robin Hanna Tromp, dochter 
van Suzanne J.C. Bader en Liset-
te Tromp. Limmen - 17-04-2015: 
Rox Wouter Bruno Metselaar, 
zoon van Rik J.M. Metselaar en 
Nienke E. van Schenkel. 20-04-
2015: Dean Al, zoon van Michaël 
G. Al en Mandy Nuijens.

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap: 
Castricum - 18-04-2015: Marie-
ke Lute en Rik van den Bosch. 
22-04-2015: Pauline Roemer 
en Theodorus Kerssens. 22-04-
2015: Mariska van der Zwet Slo-
tenmaker en Thomas O.M. de 
Veer.
 
Overleden: 
Castricum - 16-04-2015: Hendri-
kus W. de Groot. 20-04-2015: Jo-
hannes M. Drenth, gehuwd met 
Ieke P. Wijnstra. 21-04-2015: 
Maudy Steenken.

Vondsten van Oranje
in Huis van Hilde

Castricum - Ter gelegen-
heid van de verjaardag van Ko-
ning Willem-Alexander staat de 
Vondst van de Maand-vitrine in 
Huis van Hilde vanaf 24 april in 
het teken van het Nederland-
se koningshuis. Te zien zijn ar-
cheologische vondsten uit de re-
gio met daarop afbeeldingen van 
leden van het koningshuis. De 
Vondsten van Oranje zijn zonder 
entreebewijs te bezoeken in Hil-
des Heerlykhyd, het museumca-
fé van het archeologiecentrum.
Veel voorwerpen in het depot 
van de Provincie Noord-Holland 
passen binnen dit thema. Een 
beperkte selectie wordt getoond, 
waaronder munten, borden en 
een penning met portretten van 
stadhouders en latere koningen 
en koninginnen van het Huis van 
Oranje- Nassau. Op 17de-eeuw-
se faience borden uit Akersloot 
prijken onder andere Willem 
V en Willem III. Willem III is op 
één bord afgebeeld als prins en 
op de andere als koning (hij was 
echter geen koning van Neder-
land, maar van Engeland, Schot-
land en Ierland). Daarnaast zijn 
er zilveren en koperen munten 
tentoongesteld. De stadhouders 

hadden veelal geen eigen munt, 
koningen en koninginnen wel. 
Op een munt uit de tijd van Mau-
rits (1585-1625) staat koning Fi-
lips II van Spanje, Heer der Ne-
derlanden, afgebeeld. 
Een tijdlijn met portretten van-
af de eerste Oranje  Nassau, Wil-
lem I, illustreert het ontstaan van 
en de opvolging binnen het ko-
ningshuis. Willem I was stad-
houder van meerdere gewesten 
van de Republiek der Zeven Ne-
derlanden. Na hem volgden le-
den van zijn familie hem op als 
stadhouder, tot uiteindelijk zijn 
afstammeling Willem VI koning 
Willem I werd. Daarmee was het 
koningshuis een feit.

Handhavingsweken 
honden in de natuur

Regio - PWN gaat nauwer sa-
menwerken met andere natuur-
organisaties op het gebied van 
handhaving en voorlichting. De 
eerste gezamenlijke handha-
vingsactie betreft een pilot ge-
richt op het uitlaten van hon-
den in de natuur. De provincie 
Noord-Holland ondersteunt de 
samenwerking.
Honden genieten in de duinen, 
maar loslopende honden kun-
nen broedvogels, wild en het 
vee dat in onze gebieden graast 
ook verstoren en opjagen. Ande-
re bezoekers, zoals ouderen, ou-
ders met jonge kinderen en trim-
mers zijn vaak bang dat honden 
tegen hen opspringen of bijten. 
De regels voor honden in de na-
tuurgebieden van PWN zijn dui-
delijk aangegeven op de toe-
gangsborden van het duinge-

bied, maar om mensen bewust 
te maken van de achterliggende 
redenen is ook voorlichting no-
dig. Daarnaast is het belangrijk 
om te zorgen dat mensen zich 
aan deze regels houden en dat 
doet PWN met het handhavings-
beleid. Tot en met 10 mei zet 
PWN met de andere natuurorga-
nisaties een gezamenlijke hand-
havingsactie in. 
Tijdens de actie worden bezoe-
kers geïnformeerd en het aan-
tal bezoekers met een hond en 
het percentage loslopende hon-
den geteld. Verder zullen de bos-
wachters tijdens de actieperiode 
meer aandacht besteden aan de 
terreinen die vanwege de broed-
vogels zijn afgesloten. Bij PWN 
geldt dat bezoekers met loslo-
pende honden een proces ver-
baal krijgen.

Vergeetachtig of iets anders?
Castricum - Addy de Mooij, de-
mentieconsulent en werkzaam 
bij Geriant, geeft op donderdag 7 
mei van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Bibliotheek van Castricum voor-
lichting over de werking van het 
geheugen als men ouder wordt 
en hoe met eventuele geheugen-
problemen om te gaan. 

Diverse onderwerpen komen aan 
de orde: het verschil tussen ver-
geetachtigheid en dementie, de 
werking van het geheugen, ver-
schijnselen en het stellen van 
een diagnose en nog veel meer. 

Vertegenwoordiging van Stich-
ting Alzheimer Nederland regio 
Castricum is ook aanwezig met 
informatie over Alzheimer Neder-
land en over het Alzheimer café 
in Castricum/Uitgeest. 

Deze informatieochtend vindt 
plaats in het kader van De Och-
tenden, een samenwerking tus-
sen Stichting Welzijn Castricum 
en Bibliotheek Kennemerwaard. 
Aanmelden kan bij de biblio-
theek via 0251-655678 of cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Bijdrage voor de Tuin
Castricum - Ook in 2015 kun-
nen vrijwilligers die in de na-
tuur werken rekenen op steun. 
Van de organisaties en vrijwilli-
gers die een aanvraag indienden 
voor een bijdrage uit het Betrek-

ken bij Groen Fonds, werden  er 
veertien uit de hele provincie ge-
heel of gedeeltelijk gehonoreerd, 
waaronder De Tuin van Kapitein 
Rommel die met zorgcentra ui-
tjes voor ouderen organiseert. 

Castricum - Op dinsdag 5 mei 
gaat club Stapmaatjes, voor ge-

Stapmaatjes zellige mensen tussen 30 en 55 
jaar, fietsen langs de bloemen-
mozaieken in Limmen. Start is in 
Castricum met koffie. Voor meer 
informatie : www.stapmaatjes.nl

VERSPREIDNET

Ook vakantiebezorgers
gevraagd

Ook 50-plussers zijn welkom!

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

SERIEUZE
BEZORGERS
GEVRAAGD
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Uitgeest - Op zondag 3 mei or-
ganiseert ‘De Kring levensbe-
schouwelijke lezingen Akersloot’ 
een literair concert in de Protes-
tantse kerk in Uitgeest ter gele-
genheid van zeventig jaar Bevrij-
dingsdag. Sanne Terlouw vertelt, 
naar haar gelijknamige roman 
Het Rozeneiland,  over de joodse 
familie Amram. Een verhaal dat 
exemplarisch is voor de geschie-
denis van de joden van Europa, 
van anti-semitisme, uitzetting en 
gevaar van uitroeiing in de loop 
van de geschiedenis steeds een 
hoofdrol hebben gespeeld. Met 
natuurlijk het meest gruwelijke 
hoogtepunt in de Tweede We-
reldoorlog.
Het Orion Ensemble, bestaande 

uit Pauline Terlouw (viool), Leo-
nard Leutscher (piano) en Car-
la Schrijner (cello), dat in 2008 
finalist en prijswinnaar was van 
het eerste Jewish Music Festi-
val,  speelt  Joods en Spaans ge-
oriënteerde  muziek van onder 
andere Joseph Achron, Manu-
el De Falla, Ernest Bloch en Le-
onard Leutscher. Hij liet zich 
daarbij inspireren door een aan-
tal Sefardische liederen. Het Ori-
on Ensemble heeft zich gespe-
cialiseerd in het maken van  li-
teraire concerten, voorstellingen 
waarbij muziek en tekst samen-
gevoegd worden tot één geheel. 
Aanvang: 14.30 uur. Reserveren: 
koosje.wiegman@hetnet.nl of via 
tel. 0251-319171.

Bloemendagen, ook op 
Landgoed Willibrordus
Heiloo - Van 2 tot 6 mei wor-
den, in samenwerking met de 
Stichting Bloemendagen Lim-
men, voor het eerst de Bloe-
mendagen ook op Landgoed 
Willibrordus in Heiloo ge-
houden. Het thema is  ‘Zor-
gen voor Verbinding’. Gedacht 
wordt aan verbinding tussen 
de BUCH-gemeentes, maar 
vooral verbinding tussen al-
lerlei mensen in de samenle-
ving. 

Jacintha Schilder van de orga-
nisatie vertelt: ,,We willen heel 
graag het Landgoed Willibror-

dus, waar de GGZ al sinds be-
gin vorige eeuw gehuisvest is, 
laten zien aan het publiek. Laten 
zien wat er allemaal mogelijk is 
op een terrein waar ook mensen 
met een psychiatrische achter-
grond wonen en werken. Laten 
zien dat iedereen gelijk is, voor-
al als het aankomt op samen een 
evenement organiseren, met ie-
dereen die op het terrein woont, 
werkt of anderszins betrokken is. 
Samen hyacinten plukken, sa-
men mozaïeken maken, samen 
een feestje maken voor en met 
de bezoekers van dit mooie eve-
nement.” 

Feestweek Visser ‘t Hooft
Castricum - Het feest vanwe-
ge het veertigjarig jubileum is in 
volle gang bij basisschool Visser 
‘t Hooft. Dinsdagmorgen heeft 
burgemeester Mans de aftrap 
gegeven voor de festiviteiten. 
Daarna lieten leerlingen hun ver-
schillende talenten zien en was 
er een feestavond voor de ou-
ders en hun kinderen vervolgd 
door een reünie. Woensdag werd 

gesport op het terrein van de at-
letiekverenging AVC; samenwer-
ken staat hierbij centraal. Don-
derdag brengen de leerlingen 
een bezoek aan het Zuiderzee-
museum. Vrijdag verzorgt Mad 
Science een ochtend met tech-
niek voor alle groepen. Aan het 
einde van de ochtend vindt er 
een show plaats die de feest-
week afsluit.

Hortus biedt bollen aan 

Limmen - De Hortus Bulborum 
mag dan een unieke tuin zijn, 
maar ontvangt geen subsidie. 
Vandaar dat Anton Nijssen en 
Henk Nuyens er alles aan doen, 
om de verkoop van de bijzondere 
historische bollen te stimuleren. 
Anton Nijssen, die zelf van het 
bollenbedrijf komt, is sinds twee 
jaar als vrijwilliger bij de tuin be-
trokken. ,,Ik heb het werk van 
Joop Zonneveld overgenomen. 
Vervolgens ben ik voor mezelf 
nagegaan, hoe we de inkomsten 
voor de Hortus uit bollenverkoop 
zouden kunnen vergroten.”

Als eerste constateerde hij dat 
de bollenverkoop via de inter-
nationale groothandel terugliep. 
Ten tweede dat de Hortus de be-
zoeker drie verschillende bollen-
pakketten van elk honderd euro 
aanbood. Anton Nijssen: “Zo’n 
fiks bedrag, ook al krijg je er 
veel voor, schrikt mensen toch 
af. Daarom hebben we het over 
een andere boeg gegooid. Ten 
eerste bieden we tien gemeng-
de pakketten historische tulpen 
aan, zeven pakketten historische 
narcissen en nog zes gemengde 
pakketten. En daar tussen zitten 

ook weer allerlei verschillen, zo-
dat er keuze te over is. En qua 
prijsstelling zitten we tussen de 
22,50 en 45 euro.” 
Henk Nuyens, die in de bollen-
schuur de leiding heeft, vaart 
een vergelijkbare koers. ,,Het al-
lerbelangrijkste is dat je altijd op 
deskundig advies kunt rekenen, 
bij de bollen die je koopt. Spijt 
van je aankoop zul je nooit heb-
ben. Die garantie kan ik bij voor-
baat geven.”
Veel van de tulpen in de aange-
boden pakketten staan op de 
tuin nog in bloei. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 21.15 uur

maandag 20.15 uur
dinsdag & woensdag 21.15 uur

De Ontsnapping
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur 

maandag 20.15 uur
Im Labyrinth des Schweigens

donderdag 21.15 uur  vrijdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur

The Second Best Marigold Hotel
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 18.45 uur 
La Famille Bélier

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur 
zondag & woensdag 21.15 uur
Bloed Zweet & Tranen

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 21.15 uur
Wild

donderdag 18.45 uur  
zondag 18.45 uur  dinsdag 18.45 uur  

Still Alice
zaterdag & zondag 13.30 uur   
maandag 13.30 & 16.00 uur

dinsdag 13.30 uur   woensdag 13.30 & 16.00 uur
De Boskampi’s

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
 & woensdag 16.00 uur

Bears (NL)
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

De Notenkraak (NL) 2D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur
Home (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur   

zondag & maandag 11.00 uur   
dinsdag 11.00  & 16.00 uur   

woensdag 11.00 uur   
Shaun het Schaap

Programma 30 april t/m 06 mei 2015

De Ontsnapping
Julia (Isa Hoes) heeft een goede 
baan, woont in een nieuwbouw-
huis en heeft twee kinderen met 
de zorgzame Paul. Maar in de 
keukenla liggen antidepressiva. 
Ze had zich haar leven zo anders 
voorgesteld toen ze jong was 
en erover fantaseerde met haar 
broertje Jimmy. Hun tragische 
afscheid was twintig jaar gele-
den, maar knaagt nog altijd aan 
haar. Na een ruzie met Paul be-
sluit Julia het roer radicaal om te 

gooien. Ze vertrekt, in de geest 
van Jimmy, naar de Portugese 
Algarve. Ze maakt nieuwe vrien-
den en meet zich een nieuw ui-
terlijk aan, maar gaandeweg ont-
dekt ze dat ontsnappen niet het-
zelfde is als gelukkig worden. Als 
ze de mysterieuze gigolo Romeo 
leert kennen, komt Julia’s verle-
den dichterbij dan ooit. De Ont-
snapping is gebaseerd op de ge-
lijknamige bestseller van Heleen 
van Royen.

Een natie koos ervoor haar ogen 
te sluiten. Hij koos ervoor ge-
schiedenis te schrijven. Frank-
furt, 1958. Johann Radmann 
is een jonge, ambitieuze advo-
caat. Via een tip van een jour-
nalist ontdekt hij dat bepaalde 

overheidsdiensten en instituten 
samenzweren om de nazi-mis-
daden in de doofpot te houden. 
Worstelend met een schat aan 
informatie, belandt de jonge ad-
vocaat in een labyrint van schuld 
en leugens. 

Im Labyrinth Des Schweigens
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Limmen - Belangstelling voor 
de Jordanie-Israëlreis van dins-
dag 13 tot en met zaterdag 24 

Reis naar Israël en Jordanië

Luxe lunchen en genieten van acties

Nieuwe Roset creatief wondertje
Castricum - Donderdagmor-
gen gaan de deuren open van 
de vernieuwde patisserie & cho-
colaterie De Roset op de Burge-
meester Mooijstraat en dan kan 
iedereen met eigen ogen zien 
wat voor creatief wondertje hier 
heeft plaatsgevonden; het is een 
plaatje! Bovendien is de lunch-
kaart vernieuwd met exclusieve 
gerechten waar nu in een oerge-
zellige, maar toch stijlvolle om-
geving van genoten kan worden. 
Het geheel vernieuwde interieur 
is met medewerking van de inte-
rieuradviseurs van Deb.Styles tot 
stand gekomen. Twaalf jaar na-
dat de vernieuwde banketwinkel 
de deuren opende met een nieu-
we inrichting, een tearoom, ter-
ras en later uitbreiding met een 
ijssalon, hebben Martin en Car-

men Langeveld besloten dat het 
tijd was voor vernieuwing en dat 
wordt aankomend weekend ge-
vierd. Donderdag, vrijdag en za-
terdag zijn er allerlei feestelij-
ke aanbiedingen. Het tweede 
kopje koffie is bijvoorbeeld gra-
tis en een Italiaans broodje, fo-
caccia, dat de naam Roset mee-
kreeg met Mexicaans gemari-
neerde kip, bacon, sla, tomaat en 
rucolamayonaise kost maar drie 
euro in plaats van bijna zes. De 
appelkanjers gaan voor een eu-
ro de toonbank over en het ha-
zelnootslagroomtaartje met drie 
euro korting. En de liefhebbers 
van het ambachtelijke ijs van De 
Roset krijgen twee bollen met 
slagroom voor 1,50 euro. 
Er staan verschillende koffiespe-
cialiteiten op de kaart, er is van-

zelfsprekend gebak voor bij de 
thee en er zijn frisdranken. Maar 
het opvallendst zijn de nieuwe 
lunchgerechten; zalm uit Schot-
land op boerenlandbrood met 
bieslookkruidenkaas en jonge 
veldsla of ragout uit eigen keu-
ken op boerenlandbrood ge-
gratineerd met oude kaas. Een 
warm broodje geitenkaas gaat 
vergezeld van honing, sla en een 
rijke notenmelange. Er zijn tos-
ti’s, onder andere met gember of 
tomaat en pesto, saucijzen- en 
kaasbroodjes, maar er kan ook 
gekozen worden voor de klas-
sieke uitsmijters of kroketten op 
brood. 
Gelukkig hoeft er niet gewacht 
te worden tot lunchtijd; alle ge-
rechten zijn van 9.00 tot 17.00 uur 
verkrijgbaar. 

Marja West bij Laan
Castricum - Marja West schreef 
met Uitgeteld haar thrillerde-
buut. Ze is geboren in Bakkum 
maar heeft als een ware kosmo-
poliet over de hele wereld ge-
woond. Tegenwoordig trekt ze 
met man en caravan door Ne-
derland. Zondagmiddag 3 mei 
vanaf 14.00 uur geeft ze een le-
zing over dit boek bij Boekhan-
del Laan.  
In het spannende, Roald Dahl-
achtige ‘Uitgeteld’ van Mar-
ja West volgt de lezer Esther, 
getrouwd met bankdirecteur 

Maarten en wonend in een vil-
la in Aerdenhout. Haar huwe-
lijk komt onder druk te staan als 
Maartens ex naast hen komt wo-
nen. In haar pogingen om haar 
huwelijk te redden verliest Es-
ther langzaam de controle over 
haar leven, haar daaropvolgen-
de wanhoopsdaden hebben ca-
tastrofale gevolgen. Marja West 
schreef met Uitgeteld haar thril-
lerdebuut. Marion Pauw noemt 
haar ‘Een veelbelovende schrijf-
ster met een originele humoris-
tische stem.’

Gedoodverfde kampioen 
onderuit op Puikman

Castricum - Dit weekend moest 
het gaan gebeuren. Het tot nog 
toe ongeslagen VSV had een 
grote kans met nog twee duels 
te gaan de titel al in de wacht te 
slepen. Maar dan moest er wel 
op de Puikman gewonnen wor-
den van Vitesse en daarnaast 
moest concurrent LSVV punten 
verspelen uit bij West Frisia. Aan 
de laatste voorwaarde werd vol-
daan, maar VSV werd vlak voor 
tijd op de eerste nederlaag van 
dit seizoen getrakteerd door een 
prachtige goal van uitblinker 
Jasper Rutgers.
Weliswaar waren de eerste gro-
te kansen halverwege de eer-
ste helft voor VSV, maar het was 
het weer opgeleefde Vitesse dat 
zo¹n tien minuten voor rust bru-
taal de leiding nam. Nadat de 
bal op het middenveld werd ver-
overd kwam aanvoerder Jas-
per Rutgers aan de bal en na 
een rush voorwaarts stuurde hij 
Rick Beentjes op rechts de diep-

te in. Die leverde vervolgens een 
perfecte voorzet af op het hoofd 
van Desmond de Waard, die de 
bal feilloos kon binnen koppen. 
Een doelpunt uit het boekje: 1-0. 
Voor beide doelen speelden zich 
na de rust hachelijke taferelen 
af, waarbij met name Tom Laan 
zich diverse keren wist te on-
derscheiden. Met nog ruim tien 
minuten te gaan viel dan toch 
nog de gelijkmaker uit een cor-
ner van links toen een van de 
lange mensen van VSV geheel 
vrijstaand en midden voor het 
doel kon inkoppen. Uiteindelijk 
was het de sterk spelende Jas-
per Rutgers die het feest voor 
VSV verstierde. Vitesse kreeg in 
de 88e minuut een vrije trap toe-
gekend op zo¹n meter of 25 van 
het doel, en die krulde hij op een 
fantastische manier in de krui-
sing bij de eerste paal. Mede 
door de resultaten van de con-
currenten klom Vitesse naar de 
voorlopige veilige tiende plaats.

Kunstwerk Leeuwendeel 
gaat naar Den Haag

Castricum - Leeuwendeel, het 
meest recente werk van Kun-
stenaarscollectief CAKtwo is ge-
kozen om deel te nemen aan de 
tentoonstelling Woest van Zo-
merExpo 2015 in de tuinen van 
het Gemeentemuseum Den 

Haag. Maandenlang hebben de 
Castricummers Berend Wijers, 
Marina Pronk en Peter Rijke ge-
ploeterd in hun atelier Gouds-
bergen op het Dijk en Duinter-
rein. Slijpen, buigen, lassen, jut-
ten, kleien en rakustoken zijn zo-

maar enkele van de technieken 
die eraan te pas kwamen om 
het onmiskenbaar Woeste beeld 
Leeuwendeel te creëren. Zater-
dag werd het buitenbeeld van 
de trotse kunstenaars met een 
overtuigende meerderheid ge-
kozen door de tienkoppige ju-
ry, bestaande uit curatoren, mu-
seummedewerkers, galeriehou-
ders, kunstenaars en de con-
servator van Gemeentemuseum 
Den Haag. Het museum biedt al 
vijf jaar ruimte voor de ZomerEx-
po waarvan editie 2015 het the-
ma Woest heeft. Dit jaar zijn de 
gekozen kunstwerken niet al-
leen ook in de prachtige achter-
tuin van het museum te zien. De 
tentoonstelling vindt plaats van 
11 juli tot en met 20 september. 
Tijdens de KunstFietsRoute Cas-
tricum op 6 en 7 juni staat Leeu-
wendeel bij stop zes van de rou-
te: Atelier Goudsbergen, Gouds-
bergen 4-6, in Bakkum  op het 
Dijk en Duin-terrein. 

Foto: Marina Pronk. V.l.n.r.: Pe-
ter Rijke, Marina Pronk, Berend 
Wijers.

oktober vanuit deze regio samen 
met de pastores Ruud Visser en 
Johan Olling? Dan kan men op 

donderdag 30 april vanaf 20.00 
uur in de ontmoetingsruimte 
achter in de Corneliuskerk een 
bijeenkomst bezoeken waar in-
formatie gegeven wordt. 
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Samba in Filmhuis 
De Zwaan

Uitgeest -  Samba kwam tien 
jaar geleden vanuit Senegal naar 
Frankrijk, hij woont samen met 
zijn oom op een kleine kamer-
tje en leeft van slecht betaalde 
bijbaantjes. Hij probeert op al-
lerlei manieren een verblijfsver-
gunning te krijgen maar de kans 
wordt steeds groter dat Samba  
als illegaal het land wordt uit-
gezet.
Alice is een manager uit het be-
drijfsleven die net een burn-out 
heeft gehad. 
Zij probeert haar leven weer op 
de rails te krijgen als medewerk-
ster bij een vrijwilligersorgani-
satie om immigranten te hel-
pen. Beiden hebben moeite om 
los te komen uit hun dagelijkse 
sleur, totdat het lot hen samen-
brengt. Al bij hun eerste ontmoe-
ting maakt Samba grote indruk 
op Alice, waardoor het voor haar 
steeds moeilijker wordt om af-
stand te bewaren om haar werk 
en privé gescheiden te houden.
Regisseurs Olivier Nakache en 
Eric Toledano zijn ook de makers 
van de Franse megabioscoophit 
Intouchables (2011) met Omar 

Sy (Samba) als hoofdrolspeler.
De film Samba (komedie/drama) 
is te zien op vrijdag 1 mei in film-
huis De Zwaan in Uitgeest.  De 
zaal is open vanaf 19.45 uur, de 
film begint om 20.15 uur. Toe-
gangskaarten 5 euro, inclusief 
kopje thee of koffie voorafgaand 
aan de film.
Vrienden betalen 4 euro. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139, Uitgeest en in-
dien voorradig aan de zaal.

Zonnige open dag bij 
Fort bij Krommeniedijk

Krommenie - Vorige week zon-
dag was het open dag bij Fort 
bij Krommeniedijk. Deze jaar-
lijkse dag stond onder auspiciën 
van Cultuurcompagnie Noord-
Holland, de stichting waarbij 50 
professionals zich inzetten voor 
kunst en erfgoed, met een rijk 
oog voor de geschiedenis. Dit 
laatste sloot naadloos aan bij de 
jaarlijkse open dag van het fort, 
dat bijna 120 jaar oud is en tal 
van authentieke details bevat. 
Reden voor de vrijwilligers van 
het fort om deze editie extra uit 
te pakken. Centraal stond ‘Sol-
datenvertier’. Naast de vertrouw-
de rondleidingen en de gevari-
eerde muzikale optredens, was 
er een lezing door Marianne 
Groep, over het ‘Leven langs de 
Liniedijk’ naar het gelijknamige 
boek dat vorig jaar over het fort 
verscheen. Het accent van de-
ze lezing lag op de vormen van 
vermaak voor de soldaten op en 
rond het fort. Verder was er extra 
aandacht voor de jeugd die zich, 
naast het spannende fortenspel 
‘Spion in de Stelling’, kon verma-
ken met een spelletjesparcours 
en een kookworkshop in de fort-
keuken. Met volle overgave wer-

den er worstenbroodjes en ge-
vulde eieren gemaakt .
In de poterne van het fort vond 
vanaf 13 tot 15.00 uur een muzi-
kaal festijn plaats met optredens 
van troubadour en multi-instru-
mentalist Bert van Baar. Het 
jeugdorkest Sinfonietta gaf een 
verbluffend optreden van klas-
sieke muziek. Ensemble La Ban-
da speelde speciaal voor dit en-
semble gemaakte arrangemen-
ten van Spaanse, Zuid-Ameri-
kaanse, Ierse en Balkanmuziek. 
Ook waren er vitrines met vele 
wetenwaardigheden. 
2015 is tevens het Jubeljaar 
van de Waterlinies. Het is dan 
ook feest op de waterlinies. Er 
zijn volop evenementen op al-
le linies, waardoor publiek de-
ze bijzondere plekken kan bele-
ven. Zoals het culinaire evene-
ment ‘Proef de Linie’ (mei-juni), 
het Werelderfgoedweekend met 
thema ‘Door de Lens’ op 13 en 
14 juni, een ‘Zomer vol verhalen’ 
(juli-augustus),het culturele For-
tenfestival (5 t/m 13 september). 
‘FortNacht’ tijdens Nacht van de 
Nacht (24-25 oktober) en Hallo-
ween (31 oktober). Zie ook www.
fortbijkrommeniedijk.nl.

Binnenmeerschool nu 
ook van buiten meer

Uitgeest - De nieuwe unit op 
het schoolplein, van De Binnen-
meerschool in Uitgeest, feeste-
lijk in gebruik genomen. De unit 
gaat gebruikt worden door de 
kleuters en ook is er een kan-
toor voor bijvoorbeeld remedial 
teaching.

Omdat het om een officiële ope-
ning ging, mochten de oudste 
kleuter Ilias en de jongste kleu-
ter Senna het lint doorknippen.

Met de schooltuin en het bijge-
bouw is de Binnenmeerschool 
nu ook van buiten meer!

Uitgeest - Koffieplus is een 
wekelijkse ontmoetingsoch-
tend op maandag van de S.U.S. 
in De Zwaan  waarbij gezellig-
heid, ontspanning, contact, bij-
praten en de laatste nieuwtjes 
uitwisselen de belangrijkste 
uitgangspunten zijn. Er wordt 
begonnen met koffie/thee en 
iets lekkers erbij. Voor het eten 
is er een drankje. De lunch be-
staat uit zelfgemaakte soep, 
verse broodjes en een toetje. 
Deze activiteit wordt begeleid 
door vrijwilligers.

Men kan vrijblijvend een keer 
komen kijken. De koffie staat 
klaar en het verplicht tot niets.
Elke maandag van 10.00 uur tot 
13.15 uur. Kosten 2,50 euro per 
keer. Zie ook: www.uitgeester-
senioren.nl.

Koffieplus gaat 
door tijdens
de zomer

Uitgeest - Afgelopen vrijdag, 24 
april, kwam er alweer een eind 
aan de 54e avondvierdaagse van 
Uitgeest. Het weer kon niet beter 
en de sfeer zat er goed in. Tradi-
tiegetrouw werden de 860 deel-
nemers door familie en vrienden 
opgewacht bij de ijsbaan, waar-
na men gezamenlijk achter de 
boerenkar aan naar de speeltuin 
liep om de welverdiende medail-
les in ontvangst te nemen.
Ondanks het stralende weer viel 
het aantal deelnemers dit jaar 
enigszins tegen, zo laat Monique 
Ouwens van de organisatie we-
ten: “Waar het aan lag weten we 
niet zo goed, maar we vermoe-
den dat de Citotoets daar de-
bet aan was”. Toch mocht dit de 
stemming niet drukken. De lo-
pers van de vijf kilometer ble-
ven dit jaar binnen de grenzen 
van onze gemeente. De wande-
laars op de tien kilometer brach-
ten achtereenvolgens een be-
zoek aan Akersloot, Castricum 
en Heemskerk. Op de afsluiten-
de dag maakten beide afstan-
den een rondje door de Koog. 
Als verrassing werd men ook 
over het terrein van zwembad De 
Zien geleid. Zo kon iedereen al-
vast bekijken hoe mooi alles ge-

worden is.
Voor 23 bewoners van zorgcen-
trum Geesterheem was er op 
dinsdag een speciale route van 
anderhalve kilometer uitgezet. 
Zij genoten, onder begeleiding 
van vrijwilligers, met volle teu-
gen van het ritje. Na afloop wer-
den ze onder muzikale begelei-
ding van Bart Blok nog getrak-
teerd op een kopje koffie.
Het evenement werd mogelijk 
gemaakt door ongeveer 80 en-
thousiaste vrijwilligers, waar-
van er 13 dit jaar voor het eerst 
waren. Dankzij hen verliep al-
les weer op rolletjes. Of er in de 
toekomst ook nog massaal ge-
lopen wordt in Uitgeest, is ech-
ter te bezien.  De zeskoppige or-
ganisatie heeft namelijk beslo-
ten om het evenement volgend 
jaar nog één keer te organiseren 
en dan het stokje over te dragen 
aan een nieuw team. Men doet 
dan ook een dringende oproep: 
“Zit organiseren je in het bloed 
en draag je de avondvierdaag-
se een warm hart toe? Stuur dan 
een mail met je gegevens naar 
avondvierdaagse_uitgeest@hot-
mail.com. Dan hebben we vol-
gend jaar de tijd om alles goed 
over te dragen!”

Zonnige avondvierdaagse

Uitgeest - Als u van koor-
zang houdt en ook zelf in een 
koor zingt of dat graag zou wil-
len doen, dan kunt u op zater-
dag 6 juni een dag lang leuke 
liederen zingen in de katholie-
ke kerk van Uitgeest. Zanger-
varing is prettig, maar als u dat 
niet heeft is dat geen probleem. 
Schroom niet en ontdek uw 
zangtalent. U weet maar nooit.
Een gelegenheidskoor dat de-
ze dag gevormd wordt onder 
leiding van dirigent Ineke Mul-
der zingt op die dag overwe-
gend wereldse liederen van on-
der andere Henry Purcell, Hans 
Leo Hassler, Zoltán Kodaly en 
Thomas Tallis met orgelbege-
leiding van Ton Schoen. Daar-
naast oefent het scratchkoor 
een viertal Afrikaanse liederen 
begeleid door een professione-
le jambeespeler.
Genieten van meerstemmige 
koormuziek van blijvende ar-
tistieke waarde in een kerk met 
een prachtige akoustiek. Bij de 
keuze van het repertoire zal re-
kening gehouden worden met 
het niveau van de deelnemers.
De scratchdag begint om 09.30 
uur. Om 16.30 uur is er als af-
ronding een presentatie voor 
familie en vriendenmet enkele 
bijzondere solisten.
Deze dag kost 17,50 inclusief 
koffie, thee en partituren. De 
lunch mag u zelf meenemen. 
Interesse? Bel dan naar Ine-
ke Mulder voor meer informa-
tie en een inschrijfformulier. Tel: 
075-62 19 19 2.
U kunt ook een kijkje nemen 
op de website van het kerkkoor 
Laus Deo, dat deze dag orga-
niseert: www.lausdeo.punt.nl. 
Onder bijzondere activiteiten 
vindt u deze scratchdag.

Klassieke 
koorzang from 

scratch
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Dappere Haan geeft nog niet op

 ,,Eerst weten waarom behoud 
van Toonbeeld 8,5 ton kost”

Castricum - Gemeenteraadslid 
Ron de Haan doet met De Vrij-
eLijst verwoede pogingen om 
het besluit over het gebouw van 
Toonbeeld in Castricum komen-
de donderdag van de raadsa-
genda af te halen. 
De Haan: ,,Ik wil eerst de ant-
woorden zien op de vragen die 
bewoners hebben over waar-
om het behoud van Toonbeeld 
8,5 ton kost.” Vooralsnog krijgt 
hij hiervoor de steun van CDA, 
GroenLinks en SP. ,,Te weinig 
nog voor een meerderheid in de 

raad, maar ik reken op de col-
lega’s.” De Haan zet zijn pijlen 
vooral op de fracties van de lo-
kale partijen CK&G en GDB, die 
ook steeds kritisch zijn geweest 
over de sloop van het gebouw.
Sinds vorige week lijkt het doel 
gevallen voor het centrum voor 
cultuur aan de Jan van Nas-
saustraat. Bewoners en histo-
rici noemen het karakteristiek 
en beeldbepalend, gemeen-
te en gebouweigenaar Stich-
ting Toonbeeld achten het rijp 
voor de sloop. In de raadscar-

rousel waarin de haalbaarheids-
toets naar behoud van het ge-
bouw werd besproken stond De 
Haan alleen met zijn oproep ‘er 
nog eens goed naar te kijken en 
de wil te tonen om er samen met 
de bewoners uit te komen’. 
In het magazine Binnenlands Be-
stuur is een artikel over de sloop 
van het gebouw waar Toonbeeld 
is gevestigd verschenen met 
daarin een hoofdrol voor Ron de 
Haan van De VrijeLijst. Kijk op 
www.binnenlandsbestuur.nl en 
zoek op dappere haan.  

Bizar
Negentien jaar lang was hij mijn buurman. Toegegeven, hij was niet een 
van de gemakkelijkste. Vaak een grote mond, maar wie daar doorheen 
kon kijken, dat waren er helaas zeer weinigen, zagen een naïeve, aardige 
en vooral behulpzame man. jarenlang heeft hij de medewerkers van de 
gemeentelijke groenvoorziening bij hem thuis uitgenodigd op de koffi e. 
Door zijn naïviteit kwam hij vaak in fi nanciële problemen, hetgeen ein-
digde is schuldhulpverlening. Na zijn overlijden heb ik contact opgeno-
men met de gemeente om bij de begrafenis aanwezig te kunnen zijn en 
een bloemstuk neer te leggen. Onmogelijk, want privacy! Na langdurig 
aandringen kreeg ik een telefoonnummer van zijn begrafenisonderne-
mer die de strikte opdracht had gekregen van de gemeente geen enkele 
mededeling te doen. Mijn verzoek om mij ter zijner tijd te bellen werd 
genegeerd. Elf dagen na zijn overlijden kreeg ik via via te horen dat hij 
‘s morgens was begraven. Waar ik mij zo druk over maakte, werd ge-
vraagd. Hij had immers een waardige begrafenis ontvangen? Ja, formeel, 
keurig naar de letter van de wet. Maar wel iemand weigeren die de 
laatste eer wil brengen. Kom achter uw bureau vandaan of laat het werk 
over aan de receptioniste die meer in de geest in plaats van de letter van 
de wet werkt, maar aan handen en voeten gebonden wordt. Tenslotte, in 
verband met de privacy: Naam en adres bekend bij de redactie.

Eenmaal, andermaal...
Castricum - Op dinsdag 5 mei 
vindt op het Bakkerspleintje een 
bijzondere kunstveiling plaats. 
Lokale kunstenaars maakten ter 
gelegenheid van Bevrijdingsdag 
een werk rond het thema vrij-
heid. De kunstwerken, achttien 
in totaal, worden geveild ten ba-
te van Amnesty International.
 
Het evenement begint om 11.00 
uur met een optreden van mu-
ziekvereniging Emergo, die aan-
sprekende liedjes uit de ja-
ren veertig van de vorige eeuw 
speelt. Burgemeester Toon Mans 
houdt een toespraak en op het 
plein zijn legervoertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog te be-
zichtigen. Om 12.00 uur precies 
start de veiling bij café-restau-
rant Wier&ga. Onder de hamer 
komen kunstwerken, van onder 
meer van Rijk van den Hoff, Mo-
nique Mulder en Mandy Groot. 

Burgemeester Mans veilt het 
eerste kunstwerk. Daarna geeft 
hij de hamer over aan veiling-
meester Kees Kroone. In de pau-
ze dragen de dichters Frederik 
Meijster en Arthur Lava een vrij-
heidsgedicht voor. Het evene-
ment duurt tot 13.00 uur.
Wie alvast de te veilen kunstwer-
ken wil bekijken, gaat naar de 
Facebookpagina ‘Vrijheidskunst 
Castricum 2015’. Het is mogelijk 
om hier al een bod doen. De or-
ganisatoren, Simone Veldt-Bak-
ker, Robert de Rijke en Hella 
Wieringa, hopen dat de vrijheids-
kunstveiling veel geld voor Am-
nesty zal opbrengen. 
Het project is mogelijk gemaakt 
door de kunstenaars, winkeliers 
van dorpshart Castricum en het 
ondernemersfonds. Op de fo-
to Simone Veldt-Bakker links en 
Hella Wieringa, organisatoren 
van de kunstveiling.

Het is spitsuur in Limmen!
Limmen - Nog even en de Bloe-
mendagen gaan voor de 63e 
keer van start. De bloemen zijn 
van het land en overal in Lim-
men bruist het van de activiteit. 
Op vele plaatsen in Limmen zijn 
tenten verschenen waar prik-
ploegen druk bezig zijn prach-
tige kunstwerken van hyacin-
tennagels te vervaardigen. Het 
is spitsuur in Limmen! Tot in de 
late uurtjes is iedereen druk be-
zig met prikken, knippen, bloem-
schikken en feestvieren. Al dit 
werk wordt verzet zodat bezoe-
kers ook dit jaar weer kunnen 
genieten van een fantastisch 
geur- en kleurspektakel in Lim-
men en dit jaar ook op het land-
goed Willibrordus in Heiloo.
Zaterdag 2 mei is de eerste dag 
van de Bloemendagen met om 
17.00 de prijsuitreiking en feest-
avond in De Lantaarn. De af-
trap van de feestelijkheden 

wordt rond 17.30 uur door bur-
gemeester Toon Mans gegeven, 
wellicht dat zijn collega Burge-
meester van Heiloo Hans Ro-
meyn ook nog een gaatje in zijn 
agenda weet te vinden. De mu-
zikale omlijsting van deze avond 
wordt verzorgd door Morgan. 
Rond 18.00 uur staat een buf-
fet klaar. Kaarten zijn te bestel-
len via info@kookkonst.nl. Ieder-
een is welkom.  
Op zondag 3 mei wordt in het 
dorpspark vanaf 12.00 uur een 
spektakel gehouden met oldti-
mers, kraampjes met ambachte-
lijke producten en voor de kinde-
ren is er een springkussen. Er is 
een bar en er wordt prijswinnen-
de paling en makreel gerookt. 
Het geheel wordt muzikaal luis-
ter bijgezet met een doorlopend 
optreden van The Bad Back Bo-
nes. De Bloemendagen duren tot 
en met 6 mei.

Met kunst de markt op
Castricum - Toonbeeld houdt 
op zondag 7 juni een regionale 
kunstmarkt die bedoeld is voor 
kunstenaars en amateurkun-
stenaars. De kunstmarkt vindt 
plaats op het terrein van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 
en is onderdeel van de jaarlijkse 
Kunstfi etsroute. Er is een exposi-

tie en ook wordt er twee dagen 
door leerlingen van Toonbeeld 
opgetreden in een muziektent 
op het plein. Naast deze optre-
dens is het ook voor niet-Toon-
beeldleerlingen mogelijk een op-
treden te verzorgen. 
Aanmelden via www.toonbeeld.
tv voor 29 mei. 

Noodlanding 
zweefvliegtuig
Limmen - Een zweefvliegtuig 
van de EZZC heeft maandag-
morgen een noodlanding moe-
ten maken op een weiland bij de 
Nesdijk in Limmen. Dat werd ge-
meld op Twitter. 
De oorzaak moet gezocht wor-
den in het ontbreken van ther-
miek, de opstijgende warme 
lucht die nodig is om het toe-
stel in de lucht te houden. Het 
liep goed af, het toestel en de pi-
loot bereikten ongeschonden de 
grond. Foto: EZZC.  

Castricum - De Lourdesgroep 
Castricum/Bakkum organiseert 
in samenwerking met VNB Na-
tionale Bedevaarten weer een 
pelgrimstocht naar Lourdes. De-
ze bedevaart vindt plaats van 18 
tot en met 23 september. 
Vanuit Castricum gaat de reis 
per bus naar Eindhoven vanwaar 
de pelgrims en begeleiders per 
vliegtuig vertrekken naar Lour-
des. Deelname  is mogelijk voor 
alle belangstellenden; jong en 
oud, ziek of gezond. 
Mensen die speciale zorg no-
dig hebben, worden onder-
steund door vrijwilligers. Tijdens 
de reis staan religie, beleving en 
ontmoeting centraal. In het pro-
gramma is ruimte voor ontspan-
ning en het invulling van bijzon-
dere wensen en ontmoetingen. 
Meer informatie via N. Weck-
seler, tel.: 0251-656439.

Samen naar 
Lourdes?

Trimvoetbal voor vrouwen
Castricum - Onlangs is er bij FC 
Castricum gestart met trimvoet-
bal voor vrouwen onder leiding 
van Iris Groot. 
Voor degene die de basisvaar-
digheden van het voetbal willen 
trainen start de training 15 tot 
20 minuten met passen, trappen, 
afwerken, schijnbewegingen en 
natuurlijk het opbouwen van 

een goede conditie. De moeilijk-
heid van de oefeningen kan ge-
differentieerd worden, waardoor 
het voor iedereen uitdagend kan 
zijn. De training wordt afgeslo-
ten worden met een aantal klei-
ne partijvormen. Er wordt in zes 
avonden toegewerkt naar het 
sixtoernooi, dat op 6 juni plaats-
vindt. Foto: Jacob de Maar.
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Nieuwe, landelijke service-app
Fixor bespaart geld én tijd
Castricum - Fixor is een nieuwe 
app voor consumenten en een 
nieuw websysteem voor bedrij-
ven. Het systeem houdt alle sta-
tusveranderingen bij van bestel-
lingen, reparaties, behandelin-
gen of bijvoorbeeld afspraken. 
Zowel bedrijven als hun klan-
ten hebben er voordeel bij en als 
klap op de vuurpijl kan het sy-
steem gratis worden uitgepro-
beerd.   
Iedere dienstverlener kent het 
probleem: een klant heeft iets ter 
reparatie aangeboden, maar er 
moet even worden overlegd over 
de uitvoering ervan. Of men wil 
de klant laten weten dat een be-
stelling gearriveerd is. Dáár komt 
Fixor om de hoek kijken. Voor de 
klant is het vooral goed te we-
ten dat Fixor gratis is en dat ook 
altijd blijft. De app is te down-
loaden via de Apple Appstore 
of Google Playstore en is bij 
meerdere winkels en bedrijven 
te gebruiken. Fixor werkt op al-
le smartphones, iPhones, iPads, 
tablets en andere apparaten van 
Apple en Android.
De app houdt onder andere de 
historie bij van alle bestellingen, 
afspraken en reparaties; het gro-
te voordeel is dat er een simpe-
le notificatie binnenkomt wan-
neer een bestelling binnen is of 
als er bijvoorbeeld een prijsop-
gave voor een reparatie is. Ook 
wordt de reparatie of bestelling 

afgemeld, zodat de klant snel en 
makkelijk ziet dat de bestelling is 
binnengekomen of de reparatie 
klaar is. De app maakt direct re-
ageren mogelijk; zo kan er met-
een akkoord worden gegeven op 
een prijsopgave, waardoor een 
bedrijf of winkel direct kan door-
werken. Bellen kan uiteraard al-
tijd nog, dit kan zelfs direct van-
uit de app, mocht een klant met 
bepaalde vragen zitten. Via Fixor 
kunnen bedrijven en winkels 
simpel worden toegevoegd aan 
‘mijn winkels’. De klant ontvangt 
dan van deze winkels nieuws en 
eventueel de laatste aanbiedin-
gen en/of folders.
Bedrijven krijgen met Fixor een 
geheel eigen websysteem en 
kunnen kiezen uit vier modules: 
bestellingen, reparaties, behan-
delingen en afspraken. Het sy-
steem houdt ook de historie bij 
en elk deelnemend bedrijf mag 
één keer in de maand een gratis 
bericht verzenden naar de eigen 
klanten. Dit kan lokaal nieuws 
zijn (bijvoorbeeld gewijzigde 
openingstijden) maar er kan ook 
een folder of aanbieding wor-
den gecommuniceerd. Ook kent 
het systeem een uitgebreide ad-
vertentiemogelijkheid, waarbij in 
een bepaalde regio, stad of dorp 
kan worden geadverteerd. Open 
Playstore of Appstore en zoek op 
‘Fixor’. Kijk op www.fixor.nl voor 
meer informatie. 

Duurzame Energie Coöperatie 
Regio Alkmaar gaat van start

Castricum - De Duurzame 
Energie Coöperatie Regio Alk-
maar (DECRA) is deze week of-
ficieel van start gegaan. Onder 
toeziend oog van de bestuurders 
van de vier gemeenten, HVC en 
de notaris is een deel van de 
aandelen in de windturbine op 
het Alkmaarse industrieterrein 
De Boekelemeer overgedragen 
aan DECRA. Deze windturbi-
ne is het eerste duurzame pro-
ject waarin DECRA investeert. 
De windturbine levert jaarlijks 
voor ruim 4.000 mensen groe-
ne energie.

De gemeenten Alkmaar, Ber-

gen, Castricum, Heerhugowaard 
en afval- en energiebedrijf HVC 
willen de duurzame energie-
productie in de regio vergroten. 
Daarom hebben zij in 2014 het 
stimuleringsfonds DECRA op-
gericht. DECRA richt zich op het 
aanjagen van duurzame ener-
gieprojecten in de regio en het 
investeren van de opbrengs-
ten in nieuwe duurzame projec-
ten. Alle leden hebben een start-
bedrag ingelegd en HVC levert 
daarnaast haar kennis en erva-
ring.

Met de investering in de wind-
turbine in Alkmaar heeft DECRA 

een vliegende start gemaakt. 
De opgewekte windenergie le-
vert een rendement die opnieuw 
kan worden gebruikt in nieu-
we duurzame projecten. Op de-
ze manier realiseert DECRA een 
versnelling in de productie van 
duurzame energie voor de regio. 
DECRA is op zoek naar andere 
innovatieve duurzame projec-
ten in de regio die zij met haar 
kennis en financiële middelen 
tot uitvoering kan brengen. Aan-
melden kan bij m.vaneerden@
hvcgroep.nl. De projecten moe-
ten allen bijdragen aan de doel-
stelling om in 2020 de CO2-uit-
stoot met 20% te verminderen.

Indrukwekkende reis 
voor Clusiusleerlingen

Castricum - Onlangs is een 
groep leerlingen uit de derde 
klas van diverse vestigingen van 
het Clusius College naar Duits-
land geweest, waar de voor-
malig concentratiekampen Sa-
chenhausen en Ravensbruck 
werden bezocht. De reis maakt 

veel indruk op de leerlingen. Im-
pressies van deze reis is te zien 
op de website van het Clusius 
College. 
Naast de indrukwekkende be-
zoeken aan de kampen hebben 
de leerlingen ook een bezoek 
aan Berlijn gebracht.

Delicatessenwinkel Simons Kaas 
en Noten opent donderdag de deur

Castricum - In de Burgemees-
ter Mooijstraat op nummer 35 
wordt donderdag Simons Kaas 
en Noten geopend en dat is 
goed nieuws voor iedereen die 
houdt van lekker eten en drin-
ken. Hier wordt smakelijke kaas 
van eigen label verkocht, van ro-
mig jong tot overjarig en ver-
schillende mooie buitenlandse 
kaasjes. Maar er is meer, veel 
meer. De winkel is gezellig inge-
richt waardoor het fijn is om hier 
even binnen te lopen om zich-
zelf en de rest van het gezin te 
trakteren. 
De mooiste biertjes worden in 
deze delicatessenwinkel aan-
geboden. Natuurlijk is er wijn, 
port en verschillende likeurtjes. 
Er is een notenbar met vers ge-
brande en ongebrande noten 
en zuidvruchten. Simon heeft 

bovendien mooie gezouten en 
ongezouten mixen samenge-
steld. Verder kan gekozen wor-
den voor verschillende soorten 
olijven, pesto en tapenade, er 
is vijgenbrood, honing, mosterd 
en ook lekkere koffie, bonbons, 
slagroomtruffels, Oudhollands 
snoep en mooie lokale produc-
ten. Eigenlijk heeft Simons al-
les in huis om er een gezellige 
avond van te maken of iemand 
te verrassen met een smakelijk 
cadeau. Simons Kaas en Noten 
heeft al een jaar of vier een win-
kel op de Kerkweg in Heems-
kerk en daar heeft het team al 
veel ervaring opgedaan om de 
klanten gedegen te kunnen ad-
viseren. 
Over goede combinaties bij-
voorbeeld, want het ene kaasje 
kan nu eenmaal beter vergezeld 

gaan van een bepaald soort wijn 
dan een ander. Een andere spe-
cialiteit van de winkel zijn de ca-
deaupakketten. Er kunnen aller-
lei feestelijke pakketten worden 
samengesteld met delicatessen 
in verschillende prijsklassen. Op 
www.simonskaasennoten.nl is 
een greep uit het assortiment te 
zien en verschillende voorbeel-
den van cadeaupakketten,die 
ook in de webwinkel te bestel-
len zijn. Op 30 april is de feeste-
lijke opening met allerlei mooie 
aanbiedingen, zoals 250 gram 
pinda’s, gezouten of ongezou-
ten, voor maar 99 cent, 500 gram 
Old Simons kost vijf euro en dat 
geldt ook voor 250 gram hand-
gemaakte bonbons. Voor elke 
klant is er bovendien een lekke-
re verassing. De aanbiedingen 
zijn geldig tot 9 mei.
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D1 naar eerste klasse!
Castricum - Het competitiesei-
zoen zit er weer op voor Vitesse 
22 D1. Het harde werken op de 
trainingen met veel duels en po-
sitiespel oefeningen begint zijn 
vruchten af te werpen. Op zon-
dag 19 april werd het toernooi bij 
Odin 59 al overtuigend gewon-
nen. En afgelopen woensdag 22 

april werd het seizoen bekroond 
met het kampioenschap in de 
tweede klasse. Daarmee werd 
tevens promotie naar de eer-
ste klasse afgedwongen. Binnen 
een minuut stond de 1-0 op het 
bord en deze voorsprong werd 
gestaag uitgebreid tot een 7-1 
overwinning.

Gaat Limmen het redden?
Limmen - Gaat Limmen het red-
den? Deze vraag werd voor maar 
ook na de wedstrijd tegen ro-
de lantaarndrager FC Purme-
rend veel gesteld. Worden ze na 
dertig jaar weer eens kampioen 
in de derde klasse? Na de ver-
diende 3-1 overwinning op FC 
Purmerend moeten er nog twee 
wedstrijden gespeeld worden. 
Limmen begon rommelig en ge-
spannen aan de wedstrijd, Pur-
merend moest winnen om direc-
te degradatie te kunnen voorko-
men. Na zes minuten zag ieder-
een met een geel-rood hart de 
bal via de paal achter de doel-
lijn van Limmen belanden, maar 
het doelpunt werd niet toege-
kend. Het was voor Limmen uit-

stel van executie, want een paar 
minuten later werd de bal uit een 
vrije trap keurig achter de kee-
per van Limmen geschoten. De 
0-1 was een feit. Na eerst nog 
een afgekeurd  doelpunt wegens 
buitenspel,  was het Jan Welbo-
ren die met een schuiver keeper 
van Purmerend het nakijken gaf 
1-1. Na 55 minuten was het Jim 
Ruiter die hard en zuiver via de 
paal binnenschoot, 2-1voor Lim-
men. De beslissing kwam in de 
94e minuut. Nu was het Paul 
Zeeman die de bal wel achter de 
keeper wist te schieten. Limmen 
gaat zich komende week voor-
bereiden op de volgende fi nale-
wedstrijd. LImmen moet zondag 
thuis winnen van SVA.

Herdenking
Castricum - Zoals elk jaar wordt 
op 4 mei stilgestaan bij degenen 
die hun leven verloren tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De Raad 
van Kerken doet dit traditiege-
trouw met een oecumenische 
viering. Deze wordt gehouden in 
de Dorpskerk op maandagavond 
om  18.15 uur. 
De viering duurt ongeveer een 
half uur. Voorganger is mevrouw 
Eveline Masetti. Tijdens de bij-
eenkomst worden de namen ge-
noemd van de oorlogsslacht-
offers  uit Castricum. Ook wor-
den de namen voorgelezen van 
een groep Joodse mensen die in 
Castricum voor kortere of lange-
re tijd in Duin en Bosch verble-
ven tussen 1940-1945 en  ver-
volgens op transport werden ge-
steld naar vernietigingskampen. 
Voor allen wordt een kaars aan-
gestoken. 
Aansluitend leggen de bezoe-
kers bloemen neer op elk van 
de oorlogsgraven op het kerk-
hof naast de Dorpskerk. Bij het 
Joodse oorlogsmonument leg-
gen zij, in de lijn van de Joodse 
traditie, een steentje neer. Daar-
na voegt men zich  bij de Stille 
Tocht naar het Monument voor 
de Oorlogsslachtoffers. Onder-
weg is er een pauze bij de Pan-
cratiuskerk. Daar wordt een 
krans neergelegd bij de herden-
kingplaquette in de hal.

Zilver voor bier uit Limmen
Limmen - Het ‘1e Kieft-ai Len-
tebock’ van brouwerij Dampeg-
heest is door de bezoekers van 
het internationale Meibockfesti-
val in de Posthoornkerk in Am-
sterdam gekozen als één van de 
lekkerste lentebockbieren. Het 
bier behaalde een tweede plaats. 
Het verschil met de eerste plaats 
was maar drie punten. 
De befaamde lentebock uit Lim-
men is een stevig donkerblond 
bovengistend bier van zeven 
procent alcohol. ‘Ut 1e Kieft-ai’ 
heeft een moutige en licht ka-
ramelachtige smaak met fruit-

tonen van het voorjaar. Brou-
werij Dampegheest is geves-
tigd in een voormalig kaaspak-
huis in Limmen. Zoals veel klei-
ne brouwerijen is ook deze brou-
werij in 2002 ontstaan als hob-
by. De brouwerij is vanwege de 
toegenomen vraag fl ink uitge-
groeid tot een professioneel be-
drijf waar tachtig hectoliter per 
maand kan worden gebrouwen. 
De winnaar is van het Meibock-
festival is de Duitse Brauerei 
Heller met hun Fastenbier; bier 
dat wordt gebrouwen met ge-
rookte mout.

Actie welkevogelisdit.nl 
om site uit breiden

Castricum - De website www.
welkevogelisdit.nl, bedacht door 
Castricummer Gerard Brinkman, 
heeft binnen een jaar al meer 
dan 100.000 bezoekers gekre-
gen. Vogelliefhebbers kunnen 
met behulp van de site makke-
lijk vaststellen welke vogelsoort 
ze gezien hebben. ,,De site vol-
doet duidelijk aan een behoef-
te. Ik had nooit gedacht dat er 
in zo¹n korte tijd al zoveel men-
sen gebruik van zouden maken”, 
aldus Brinkman. Inmiddels is de 
site een jaar in de lucht en wordt 
er een grote uitbreiding voorbe-
reid. Op dit moment zijn de alge-
mene soorten van Nederland al-
lemaal te vinden op www.welke-
vogelisdit.nl, maar het plan is om 

uit te breiden met alle Europese 
soorten. Dat is handig voor wie 
op vakantie is. Om de uitbreiding 
mogelijk te maken is Brinkman 
een crowdfund-actie gestart. 
Met hulp van het publiek hoopt 
hij 6.000 euro bij elkaar te krij-
gen zodat de plannen door kun-
nen gaan. 
,,In enkele weken tijd heb ik al 
ongeveer een derde van het be-
drag binnengekregen. Dat is ge-
weldig, maar ik ben er nog niet. 
Ik roep daarom alle natuurlief-
hebbers op om me te steunen, 
zodat de site verbeterd en uitge-
breid wordt.” Kijk om dit plan te 
steunen op www.welkevogelis-
dit.nl en kies voor ‘steun de uit-
breiding’.

Drie kampioensteams 
bij tafeltennisvereniging
Limmen - Zaterdag  25 april 
heeft de jeugd van tafeltennis-
vereniging Limmen-Heiloo de 
competitie zeer goed afgesloten. 
Het grote nieuws kwam van het 
team Limmen 2, dat met een ste-
vige 9-1 overwinning kampioen 
werd in de vierde klasse. Het 
eerste jeugdteam heeft zaterdag 
een gelijkspel binnengehaald te-
gen de sterke nummer twee in 
hun derde klasse poule. Doordat 

ook de dubbelwedstrijd werd ge-
wonnen eindigde de ontmoeting 
in een verdiende 5-5. Team drie 
en vier konden goed weerstand 
bieden. Ook de senioren deden 
het dit jaar bijzonder goed. Lim-
men twee en vier zijn kampioen 
geworden in respectievelijk de 
vierde en vijfde klasse. 
Op vrijdag 1 mei is er van 18.30 
tot 20.00 uur een inlooptraining 
voor de jeugd.

Laatste expo 
Dorpsstraat

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum geeft belangstel-
lenden nog een kans om de ten-
toonstelling te bezichtigen over 
de Dorpsstraat. 
Dat kan tijdens de open dag 
op zondag 3 mei. Behalve vele 
foto¹s zijn er pentekeningen van 
Nico Lute te zien. Tevens wordt 
er doorlopend een fi lm van An-
ton Visser vertoond. In de fi lm 
komen ook verschillende oud-
bewoners of vroegere onderne-
mers aan het woord. 
In het Historisch Informatiecen-
trum De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b van 12.00 tot 17.00 
uur. 

Zondag 3 mei 14.00 uur:

Limmen  -  SVA

balsponsor: autobedrijf dirk v.d. steen
 mca montage en constructiebedrijf alkmaar
pupil v.d. week: bruno van dijk (speler Limmen D1)
 jarrin min (niet-spelend lid)
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Uitgeest - Ook dit jaar doet Uit-
geester Guus Baltus weer mee met 
de NK turnen voor heren. Guus is 
al weer 10 jaar oud en dat bete-
kent starten bij de pupillen. Dit jaar 
start Guus in Pupil 7, eerste divi-
sie. Samen met trainingsmaatje 
Sem Teeken hebben zij de acht-
ste en kwart finale makkelijk door-
gelopen.
Zondag was het tijd voor de hal-
ve finale in Twello. Als eerste werd 
gestart met ringen. Guus verraste 
door nu ook een studrol te maken 
en hier had hij toch wel een beet-
je moeite mee. De proef werd be-
loond met 15.60. Een zevende sco-
re wat inhoud dat hij in de finale 
eerste reserve is voor de toestel-
finale ringen. Nu kwam sprong, 
waar Guus vorig jaar goud op 

haalde in de toestelfinale! Na een 
fantastische streksalto met dubbe-
le schroef en een overslag op de 
Pegasus uiteraard een fantasti-
sche score met 19.70 en een plaats 
in de toestelfinale. Op naar brug. 
Ook hier een nieuwe plus toege-
voegd aan de oefening: salto uit de 
lage brug en speciale opsprong op 
de hoge brug. Met 16.80 net niet 
genoeg voor de toestelfinale. Rek 
ligt meer in Guus z’n straatje. Ook 
hier een nieuwe toevoeging plus: 
offenen, een draai in handstand 
op het rek, met 19.00 rond goed 
voor een toestelfinale. Na rek komt 
vloer. Met een net uitgevoerde oe-
fening beloond met een 16.55, 
plaats in de toestelfinale. Als laat-
ste paard/voltige. Lastig om mee af 
te sluiten want de scores zijn hier 

Uitgeest - Afgelopen maanden 
hebben drie enthousiaste leden 
van FC Uitgeest de pilotcursus 
“KNVB- scheidsrechter BOS” 
gevolgd. Deze pilot van de KNVB 
in West1 is bedoeld om de aspi-
rant scheidsrechter niet te lang 
in de cursusbank te zetten maar 
het scheidsrechtersvak te leren 
door ‘learning by doing’. 

Zelf moeten de deelnemers de 
17 spelregels als huiswerk on-
der de knie krijgen en wedstrij-
den bij de club fluiten met des-
kundige begeleiders. Op de cur-
susavonden werden de opge-
dane ervaringen onder leiding 
van de docent met elkaar ge-
deeld en besproken. De cursus 

met goed gevolg afronden bete-
kent het BOS-diploma waarmee 
je bevoegd bent om ook senio-
renwedstrijden te fluiten.
Sven Koning, Bram de Meij en 
Willem de Vrij hebben nu ook het 
felbegeerde BOS-diploma. Wij 
feliciteren hen van harte met dit 
grandioze resultaat. In septem-
ber gaan van FC Uitgeest weer 
drie of vier scheidsrechters de 
BOS cursus volgen.

Als er nog mensen die het leuk 
vinden om de jeugd scheids-
rechters te begeleiden ( 1x 3,5 
uur in de 6 weken) dan is dit 
mogelijk. Neem dan contact op 
met de scheidsrechtercoördina-
tor Rik  Kempers, 06-5334 6445.Uitgeest - Zaterdag werd in 

Sporthal De Walvis geturnd voor 
de Toestelfinale
Competitie 3e divisie. Op elk toe-
stel kon een medaille gewonnen 
worden.
Voor Unitas deed alleen Anne-

marie den Boer mee.
Annemarie turnde een foutlo-
ze wedstrijd en bereikte op balk 
het hoogste podium. Annema-
rie turnde een nieuwe op- en af-
sprong en behaalde voor haar 
balkoefening een 12.200. Op 

Uitgeest - Ze hadden er zin in , 
de jongens in groen geel, maar de 
“koninklijke” route naar het doel 
werd zondag niet gevonden en als 
de weg al een keer gevonden werd 
stond daar een doelman van Vel-
sen in het oranje die het konink-
lijk Paleis met leeuwenmoed ver-
dedigde. Zij uit het koninkrijk Vel-
sen daarentegen vonden wel drie 
keer een vorstelijke route met als 
gevolg een gevoelige 0-3 neder-
laag voor FC Uitgeest. Daardoor 
is het team nog steeds niet gevrij-
waard van de nacompetitie voor 
degradatie en zal er de komen-
de twee wedstrijden nog alles ge-
vraagd worden om er voor te zor-
gen dat er gevoetbald kan worden 
voor promotie.
Een beroemde trainer en oud-
voetballer die tegenwoordig  stu-
deert op een wetmatige formu-
le om topvoetballers te creëren, 
sprak ooit eens de wijze woor-
den: “je moet niet kijken naar wat 
je niet heb, maar naar wat je wel 
heb”. Dat geldt de laatste weken 
ook voor trainer Ron Bouman. Hij 
weet inmiddels zeker dat hij tot het 
einde van het seizoen niet meer 
kan beschikken over Sander van 
den Helder en Joost de Jong, mis-
schien in een later stadium weer 
over Mats Idema maar dat topsco-
rer Lester Half weer op de weg te-
rug is. Hij zal het dus moeten doen 
met “wat tie heb”.
Eigenlijk begon FCU helemaal niet 
zo slecht aan de wedstrijd. Er wer-
den in de eerste twintig minuten 
mogelijkheden gecreëerd, er wa-

ren aardige en vlotte combina-
ties en achterin werd weinig weg-
gegeven. Tot de 20e minuut toen 
“chef lakei” scheidsrechter Punt 
zich met het wedstrijdverloop ging 
bemoeien. Een ogenschijnlijk lich-
te overtreding in het strafschopge-
bied werd tot eigenlijk ieders ver-
bazing bestraft met een penalty. 
Een buitenkansje waar spits Nol-
les wel raad mee wist. 0-1. FCU zat 
bepaald niet bij de pakken neer 
en zette de Velsense linies onder 
druk. Het leidde tot een serie he-
le en halve kansen maar zelfs van 
dichtbij wist FCU keeper Eijkelen-
boom niet te verschalken. Zoals zo 
vaak valt dan de goal aan de an-
dere kant. De verdediging van het 
aandringende FC Uitgeest liet zich 
in de 43e minuut verrassen door 
een snel uitgevoerde counter die 
de bal bij spits Nolles bracht. Voor 
de tweede maal vandaag liet hij 
keeper Davidson kansloos.0-2.
In de tweede helft leek het er ver-
dacht veel op dat FCU al begon-
nen was met de voorbereiding op 
koningsdag door een eigen ver-
sie van de “Koningsspelen ”uit te 
voeren. Zo waren er de spelletjes 
“lange passes in het niets geven”, 
“bal over drie meter naast het net-
je schieten” en “over de bal heen 
maaien” aan de kant van groen en 
geel. Spelletjes die tot groot ge-
noegen van Velsen prima werden 
uitgevoerd. Eén keer nog bedacht 
Mike Olgers nog een geheel ei-
gen versie namelijk “tegen de paal 
schieten”. Bij een miraculeuze ac-
tie  kopte hij de bal tegen de paal 

en schoot de terugspringende bal 
nog een keer tegen het houtwerk. 
FCU kwam de tegenslag niet meer 
te boven. In de 82e minuut werd 
het zelfs nog 0-3 via de voet van 
Kloosterboer. Jammer, ietwat on-
gelukkig en ondanks hard werken 
stond dan toch na 90 minuten de 
nederlaag op het scorebord. Zon-
dag tegen Spirit dan maar een an-
dere versie voor de Koningsspe-
len namelijk “ Luctor et Emergo”. Ik 
worstel en kom boven. (De Afval-
lende Bal)
FC Uitgeest: Davidson, Vrouwe, E. 
Sinnige, Smit (65e Sjaak de Wit), 
uit den Boogaard, Sven de Wit, 
Brouwer, Olgers, Duijn, Koedijk 
(65e Half), den Nijs.

Uitgeest - Het vierde van FC Uit-
geest is kampioen geworden. In 
een zinderende wedstrijd tegen 
Meervogels 4 Akersloot werd het 
2-1 voor de Uitgeesters. Op de 
foto van links naar rechts op de 
achterste rij Ton Rodenburg, Kevin 
Kruidenberg, Paul Huisman, Tim 
de Groot, Erik van Haaster, Maikel 

Schilp, Hidde de Wildt, Alex Strik, 
Bram de Goede en Casper Sleu-
rink. Op de voorste rij Martin Hol-
lenberg, Mujo Milic, William de 
Lange met mascotte Mike, Rian 
Breetveld, John de Nijs, Bart van 
Yperen, Patrick van de Bergh en 
Tim de Goede en de sponsor van 
dit team, mevrouw De Bruine.

FC Uitgeest en de Koningsspelen

Bakkum en Krookspeler van de 
wedstrijd: Emiel Sinnige
Tot Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd is gekozen: 
Emiel Sinnige. Emiel speelt dit 
seizoen voor het eerst bij FC 
Uitgeest en is een regelrech-
te aanwinst. Met zijn kennis en 
ervaring straalt hij rust uit en 
kiest vaak (niet altijd) voor de 
juiste voortzetting. De komen-
de belangrijke weken zal er 
veel van hem gevraagd worden 
in een team waarin ook een 
aantal jonge “gassies” lopen.

Bakkum en 
Krookspeler

FC Uitgeest 4 kampioen

Guus Baltus plaatst 
zich voor NK turnen

altijd laag. Met Sem op de tweede 
plaats en Guus op derde kon het 
eigenlijk niet fout gaan.
Na een vrijwel foutloze oefening 
een zevende plek met 15.60. Dus 
weer eerste reserve voor de toe-
stelfinale. Met deze score waren 
geen verassingen te verwachten: 
Sem eindigde op een fantastische 
tweede plaats en Guus op de vijf-
de. Beide geplaatst voor de finale 
meerkamp op 6 juni en de toestel-
finales op 7 juni in Leek!

FC Uitgeest scheids-
rechters geslaagd

Goede prestaties turnsters Unitas de andere toestellen viel ze net 
naast de prijzen, want dit keer 
waren er maar drie medailles per 
toestel.
Voor Annemarie was dit de laat-
ste wedstrijd van het seizoen en 
kan ze zich gaan voorbereiden 
op een nieuw seizoen bij de ju-
nioren.

Voluit MB1 kampioen
Uitgeest - Na een zeer spannen-
de competitie moest in de laatste 
volleybalwedstrijd van Voluit MB1 
beslist worden wie zich kampi-
oen mocht noemen in de jeugd-
competitie. Vorige week zaterdag 
mocht Voluit in de laatste wedstrijd 
niet verliezen van het sterke Sma-
shing Velsen. Het werd een wed-
strijd waarbij de teams elkaar niets 
cadeau deden en de eerste twee 
sets waren in het  voordeel voor 

het team uit Velsen. Door goed sa-
menspel wist Voluit de derde set 
naar zich toe te trekken en konden 
ze met dat voordeel aan de beslis-
sende vierde set beginnen. Na een 
goede start van Velsen kon Voluit 
in het tweede gedeelte van de set 
het overwicht ook in punten om-
zetten en deze set met 25-23 win-
nen. Voluit kon het kampioen-
schap vieren! Op de foto het team, 
de trainers en coaches.
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Kofferbakmarkt 
bij Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 24 mei 
wordt er een kofferbak-
markt gehouden bij het 
Fort bij Veldhuis, Genieweg 
1 in Heemskerk.

De Stichting Aircraft Reco-
very Group 1940-1945 roept 
particulieren, die graag wat 
spullen willen verkopen, op 
om op die datum naar Fort 
bij Veldhuis te komen. Kos-
ten voor een plekje voor de 
auto op het veld voor het fort 
bedragen tien euro. Dit be-
drag dient voor 17 mei over 
gemaakt te worden op NL-
54RABO0149086725 t.n.v. st. 
ARG1940-1945 te Heemskerk 
o.v.v. Kofferbakmarkt 24 mei.

Voor het reserveren van een 
plaats kan men contact op-
nemen met Rico Halstein: ri-
co.halstein@arg1940-1945.nl 
of tel.: 06-29082372.
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Het Fort ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, 
op de grens van Heemskerk 
en Zaanstad. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Uitgeest - Wanneer een ac-
tiviteit plaats vindt in Dorps-
huis de Zwaan is dit aangege-
ven met ZW. Soosactiviteiten, 
dagelijks van maandagmiddag 
tot en met vrijdagmiddag. Voor 
inlichtingen m.b.t. de Soos 
kunt u bellen: 312127.
Voor inlichtingen betreffende 
de ANBO: tel.:  312161.
Voor overige activiteiten van 
de St. Uitgeester Senioren  
kan  men zich  telefonisch 
aanmelden op 319020.

Activiteitenkalender mei
 
maandag  4, 11, 18:
10.00 -13.15 uur: ZW: Koffie-
Plus
13.30 -16.45 uur: ZW: Soos/
biljarten  
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Rode 
Kruis, ook verkoop, inl.: 312712  
maandag  11, 18: 
13.30-16.45 uur: ZW: Soos/zo-
merbridge
dinsdag   12, 19, 26:
13.30-16.45 uur: ZW: soos/bil-
jarten 
dinsdag  12 en 26:
09.30-11.30 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)
woensdag   6, 13, 20, 27 
10.00-12.00 uur: ZW: Zomer-
café
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis: fietsen (op E-bike)  
13.30-16.45 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401 
woensdag 13: 
Stedenwandeling  Roermond, 

vertrek vanaf station: 09.26 uur
Woensdag 20: 
10.00-17.00 uur: ZW: zieken-
dag 
Dagbustocht 65+, vertrek 8.15 
uur vanaf gemeentehuis
donderdag   7, 21, 28:
Wandelen (1 of 2 uur), vertrek 
9.30 uur vanaf het dorpshuis 
09.30-11.30 uur: ZW: Open 
Atelier
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummerweg, 
inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos met 
biljarten voor beginners 
13.30-16.45 uur: ZW : Soos/
biljarten
14.00-16.00 uur: ZW:  Rum-
micub  
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit  
donderdag 7: 
10.00-12.00 uur: ZW: Alzhei-
mercafé 
vrijdag   1, 8, 15, 22, 29:
13.30-16.45 uur: ZW: Soos/bil-
jarten
13.15-15.00 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO) 
zaterdag 2, 9, 16, 23, 30: 
13.30-15.30 uur: ZW: country-
line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag  t/m woensdag  van 
9.00-12.00 uur en van 13.30-
16.00 uur en donderdag en 
vrijdag van 09.00-12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan.  Voor in-
formatie betreffende activitei-
ten van de S.U.S.: mw. C. van 
Megen en mw. M. Kortekaas, 
tel.: 31 90 20 , email: s.u.s@in-
ter.nl.net of kijk op de website: 
www.uitgeestersenioren.nl 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Afgelopen vrijdag 24 
april, namen de leerlingen van 
de Vrijburg deel aan de konings-
spelen. Voor alle kinderen be-
gon de dag met het koningsont-
bijt, om de nodige energie op te 
doen. De kinderen uit de groe-
pen 1 t/m 4 deden daarna spel-
letjes op het schoolplein, zo-
als aardappel poepen, breng de 
koningsdiamant naar de over-
kant, Koning ben je thuis?, een 
koninklijke hindernisbaan, auto-
pedrace, touwtje springen, blik-
gooien, enz.
Met op de achtergrond vrolijke 
muziek, was het erg gezellig op 
het plein!

De leerlingen uit de groepen 5 
t/m 8 gingen na het koningsont-
bijt op weg naar het strand
van Bakkum, voor een dag ge-
vuld met sportieve activiteiten. 
Dit werd georganiseerd door 
stichting KIDS, in samenwer-
king met studenten van de Ho-
geschool van Amsterdam.
De kinderen volgden 3 sportcli-
nics, die zij zelf mochten kiezen. 
Zo was er streetdance, voetbal, 
boogschieten, rugby, atletiek en 
beachvolleybal.

De goede sfeer en het mooie 
weer, zorgden ervoor dat het een 
geslaagde dag werd.

Koningsspelen 
op de Vrijburg

Uitgeest - Na een jaar voorbe-
reidingen en hard werken door 
de vrijwilligers die het zwem-
bad vanaf dit jaar beheren was 
op 27 april de grote opening 
van Zwembad De Zien. Ruim 
achthonderd mensen zagen 
de vier oud-badmeesters met 
een heggenschaar het lint van 
het zwembad doorknippen. Di-
rect daarna doken de kinderen 
van Uitgeest het water in. In en 
om het zwembad was van alles 
te doen. De nieuwe waterloop-
ballen en de Panna-kooi wer-

den uitgeprobeerd. Scouting Uit-
geest verzorgde een kampvuur 
waar kinderen hun eigen stok-
broodje konden bakken. En er 
waren veel actieve spelletjes te 
doen. De bezoekers waren on-
der de indruk van de frisse uit-
straling van het zwembad en de 
vernieuwde kantine.

Vanaf nu is het zwembad weer 
dagelijks open. Voor meer infor-
matie kijk op de websitewww.
zwembad-dezien.nl en de face-
bookpagina.

Zwembad De Zien weer open

Uitgeest - Op 20 mei organi-
seert Joke van Bree weer een 
plein-air schilderworkshop op 
Fort aan den Ham. De ruim-
te rondom het fort is een oase 
van rust en biedt mooie plek-
jes om te schilderen. Wanneer 
het slecht weer is kan er bin-
nen geschilderd worden. De 
vrijwilligers van het fort zijn 
hard bezig het fort om te bou-
wen zoals het er ooit heeft uit-
gezien rond 1910, met repli-
ca's van o.a. de soldatenruim-
tes en de officiersruimte.

De workshop begint om 10 
uur en duurt tot ongeveer 
15.00 uur. De kosten bedragen 
35 euro, dit is inclusief toe-
gang tot het fort en twee keer 
koffie. De workshop wordt ge-
geven in Fort aan den Ham, 
Busch en Dam 13 in Uitgeest. 
Dit is het fort naast de spoor-
lijn Amsterdam-Uitgeest.

Neem voor meer informatie 
contact op met Joke via www.
jokevanbree.nl Opgeven kan 
ook via de website.

Workshop 
buiten 

schilderen

Uitgeest - Een jonge man die 
mogelijk onder invloed van drugs 
was, heeft zich dit weekeinde 
vreemd gedragen op de Water-
dief. Hij trok zijn jas en hemd uit, 
was met zijn jas aan het zwaaien, 
een boom moest het ontgelden 
en een auto werd geraakt door 
een tak van die boom. Bewoners 

belden 112 voor de politie en di-
verse buren gingen achter de 
jonge man aan richting de Spin. 
De achtervolging ging door di-
verse steegjes van de wijk en de 
jongen werd aangehouden door 
de politie op de Anna Van Renes-
selaan. Hij is meegenomen naar 
het bureau. Bron: 112uitgeest.nl.

Verwarde man aangehouden 
op de A. v. Renesselaan

Uitgeest - In het kader van de 
eerste nationale museumweek 
bood het Pieter Vermeulen Mu-
seum in Velsen woensdag 22 
april verschillende schoolklassen 
de workshop ‘componeer een 
lied’ aan.
Groep 5/6 van de Molenhoek 
was één van de groepen die de 
workshop volgde en ging on-
der leiding van muzikant Bert 
van Baar in het natuurmuseum 
aan de slag om in groepjes een 
dierenlied te schrijven. De leer-

lingen, die geïnspireerd werden 
door de collectiestukken om hen 
heen, kwamen met verrassen-
de teksten die uiteindelijk resul-
teerden in originele chansons. 
De liedjes, met hoofdrollen voor 
de pinguïn, zeehond, vos, ko-
nijn, vis en mol, werden tijdens 
de einduitvoering opgenomen 
en vervolgens op cd gezet. De 
gastdocent was zeer lovend over 
het enthousiasme, de inzet en de 
muzikale eindresultaten van de 
Uitgeesters.

Groep 5/6 van de Molenhoek 
aan de slag als singer/songwriter
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Uitgeest - Op zondag 3 mei orga-
niseert de ‘Kring levensbeschou-
welijke lezingen Akersloot’ een li-
terair concert in de Protestant-
se kerk in Uitgeest ter gelegen-
heid van 70 jaar Bevrijdingsdag. 
Het jaarthema van Bevrijdingsdag 
2015 is: ‘Wie de ogen sluit voor 
het verleden, is blind voor de toe-
komst’ (Maurice Adams). Hierbij 
sluit het verhaal van het Rozenei-
land naadloos aan.
Sanne Terlouw vertelt, naar haar 
gelijknamige roman Het Rozenei-
land,  over de joodse familie Am-
ram. Een verhaal dat exemplarisch 
is voor de geschiedenis van de jo-
den van Europa, van antisemitis-
me, uitzetting en gevaar van uit-
roeiing in de loop van de geschie-
denis steeds een hoofdrol heb-
ben gespeeld. Met natuurlijk het 
meest gruwelijke hoogtepunt in 
de Tweede Wereldoorlog.
Het Orion Ensemble, bestaan-
de uit Pauline Terlouw (viool), Le-
onard Leutscher (piano) en Car-
la Schrijner (cello), dat in 2008 fi-
nalist en prijswinnaar was van 
het eerste Jewish Music Festi-

val,  speelt  Joods en Spaans ge-
oriënteerde  muziek van o.a. Jo-
seph Achron, Manuel De Falla, Er-
nest Bloch en Leonard Leutscher. 
Hij liet zich daarbij inspireren door 
een aantal Sefardische liederen.
Het Orion Ensemble heeft zich ge-
specialiseerd in het maken van  li-
teraire concerten, voorstellingen 
waarbij muziek en tekst samenge-
voegd worden tot één geheel.
Plaats: Protestantse Kerk aan 
de Castricummerweg in  Uit-
geest. Aanvang: 14.30 uur. Toe-
gang: 10 euro. Reserveren: koosje.
wiegman@hetnet.nl of tel. 0251-
319171.
 

Kofferbakmarkt 
bij Fort Veldhuis

Regio - Op zondag 24 mei 
wordt er een kofferbakmarkt 
gehouden bij het Fort bij Veld-
huis, Genieweg 1 in Heems-
kerk. De Stichting Aircraft Re-
covery Group 1940-1945 roept 
particulieren, die graag wat 
spullen willen verkopen, op om 
op die datum naar Fort bij Veld-
huis te komen. Kosten voor een 
plekje voor de auto op het veld 
voor het fort bedragen tien eu-
ro. Dit bedrag dient voor 17 mei 
over gemaakt te worden op 
NL54RABO0149086725 t.n.v. 
st. ARG1940-1945 te Heems-
kerk o.v.v. Kofferbakmarkt 24 
mei. Voor het reserveren van 
een plaats kan men contact 
opnemen met Rico Halstein: ri-
co.halstein@arg1940-1945.nl 
of tel.: 06-29082372.
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Het Fort ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, 
op de grens van Heemskerk 
en Zaanstad. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Uitgeest - Het was de laatste 
competitie-avond van het seizoen 
voor de bridgers van Bridgeclub 
Uitgeest. Om Vasalis te citeren: 
'Het werd, het was, het is gedaan'.
Het werd het seizoen van de door-
braak van Cas van Andel-Tineke 
Ligthart: in één lange spurt van 
de E-lijn naar de A-lijn, met nu 
aan het slot dan een kleine terug-
val naar de B-lijn. Maar je moet 
maar zo denken: de spurt volgend 
seizoen zal minder lang zijn. Het 
werd, wederom, het seizoen van 
Klaas de Groot-Peter Kossen. Hun 
namen stonden al zo veel keer op 
de wisselbeker en daar komt dan 
nog weer een keertje bij. De be-
ker stamt denk ik nog uit de tijd 
van Cuprolux, wie kent ze nog? 
Misschien moeten we maar eens 
bij Henk Jonker ('Wij graveren 
van alles en nog wat!') gaan kij-
ken naar een nieuwe wisselbeker. 
Het zal overigens nog wel even 
duren voor Henk zelf deze beker 
op de schouw zal hebben staan. 
Het werd ook het seizoen van de 
A-snuivers: Onder anderen Mil-
ja vd Booren-Jeanne Admiraal, 
Jan Sinemus-Wim Weber, Gonny 
Hulshof-Auke Hulshof; regelmatig 
maar tegelijkertijd toenemend in 
frequentie speelden ze een serie 
wedstrijden in de A-lijn. Dat wor-
den blijvertjes.
Het was het seizoen van het 45-ja-
rig jubileum, groots gevierd in 
de kantine van de FC. De leden 
van het eerste begin (we speel-
den toen nog in De Ooievaar, bij 
Arie Matton, en ober Gerard) wer-
den daarbij in het zonnetje gezet: 
Riet Schafgans, Marian de Vries 
en Carrie Tushuizen. Het was ook 
het seizoen van de gedisciplineer-
de, beheerste regelmaat (klinkt als 
een triple-pleonasme). Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse en Ria Ves-
sies-Aad Visbeen gooien met die 

door hun ver doorgevoerde stijl, 
waarbij partner nooit de mantel 
wordt uitgeveegd, hoge ogen. Vol-
gend jaar een kampioenschap?
Het is gedaan. En nu is het gedaan 
met onze gezellige maar tegelij-
kertijd competetieve woensdag-
avonden. Zijn we nu, het is nog 
veel te koud om 's avonds buiten 
te gaan zitten, veroordeeld tot de 
televisie? Of zullen we eens een 
nieuw bridgeboek ter hand ne-
men? Liever eigenlijk zou ik brid-
gen. Is het niet een aardig idee (al 
eerder geopperd) om lente- en 
zomeravondbridge te gaan orga-
niseren? Misschien een paar kop-
pen bij elkaar, van de bridgeclub 
en de soos? Nou ja, we zullen zien 
waar deze oproep toe leidt. Na-
mens de BCU wens ik alle bridge-
rs en lezers een mooie lente en zo-
mer toe, en tot lezens in septem-
ber (vergeet u, als thuisbridger, 
niet om in te schrijven voor de 
Kroegenbridgedrive van 19 sep 
a.s?).
 
De uitslagen:
A-lijn: 1 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 61,25%, 2 Fred v Andel-
Ruud Berkhout 57,50%, 3 Jan Si-
nemus-Wim Weber 56,67%;
B-lijn: 1 Milja vd Booren-Jeanne 
Admiraal 64,06%, 2 Dick Hendrik-
se-Jac Sintenie 57,81%, 3 Paul vd 
Meij-Richard Hoeben 55,00%;
C-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel v Ber-
gen 59,44%, 2 Gerda Geukes-Ans 
Stephan 58,46%, 3 Ans Andringa-
Ria de Wildt 57,29%; D-lijn: 1 Jan 
Goeman-Henk Zwaan 58,73%, 2 
Gert Willemse-Jaap Zonneveld 
57,29%, 3 Margriet de Beurs-Tine-
ke Eijking 54,17%; E-lijn: 1 Maria 
Jacobs-Roland Kiès 66,67%, 2 Gré 
Krom-Riek Koek 54,69%, 3/4 Riet 
Balster-Evert Rozemeijer 54,17% 
3/4 Tineke de Groot-Constance 
Dirks 54,17%. Paul Wijte

        Bridgenieuws

Uitgeest - Op zaterdag 25 april 
stonden duiven niet in de geplan-
de losplaats Ronquieres (216 km) 
maar door logistieke redenen in 
een Belgische plaats Asse-Zellik 
(189 km). Het was de derde vlucht 
van het programma van Postdui-
venvereniging  “de Vliegende Vleu-
gels” in Uitgeest.
De verwachting was dat het een 
snel vluchtje zou worden aange-
zien de weersvoorspelling in de 
morgen behoorlijk wat wand af 
gaf. Door een overtrekkend regen-
front op de losplaats was een vroe-
ge lossing in de morgen niet mo-
gelijk. De vlucht verliep uiteinde-
lijk toch trager dan menig duiven-
liefhebber had verwacht, het con-
cours stond ruim 15 minuten stond 
open voordat de laatste prijsdui-
ven binnen waren. De afstand van 
deze vlucht was 189 km en er wa-
ren 12 deelnemers met 184 duiven. 
De snelste duif vloog over deze af-
stand een gemiddelde snelheid van 
1741,153 meter per minuut (ruim 
91 km per uur)  Om 14.00 uur in 
de middag werden de duiven met 

een matige tot krachtige zuidwes-
tenwind gelost. De eerste duif met 
een aankomst om 16.04.53 uur 
was van de Combinatie Kerssens-
Krom uit Akersloot, dat beteken-
de hun de eerste overwinning van 
dit seizoen. De uitslag van de eer-
ste vijf deelnemers 3e wedvlucht 
oude duiven Vitesse op zaterdag 
25 april luidt als volgt: 1-8-14-15-
33e Comb. Kerssens-Krom, 2-3-
6e Gert Twaalfhoven, 4-13-16-17-
21e Ron van Rijn, 5-11-19-27-28e 
Hein Berkhout, 7-10-17-24-25e Pe-
ter Schellevis. De taartbon van de-
ze vlucht voor de 50e duif van aan-
komst gaat naar de Combinatie 
Kerssens-Krom, en de attractie prijs 
geschonken door Wim van Hool-
werff gaat eveneens naar de Comb. 
Kerssens-Krom met een van hun 
duiven op de 8e plaats. Slechts één 
deelnemer viel deze vlucht met zijn 
duiven buiten de prijzen. De eerste 
duif van de Comb. Kereesens-Krom 
uit Akersloot was tevens goed voor 
een 4e  plaats in het Rayon B. te-
gen 124 deelnemers met 2860 dui-
ven.  Henk Berkhout

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - Op 22, 23 en 24 april 
vonden de jaarlijkse biljartfina-
les plaats van de Soos in de biljar-
tarena van Dorpshuis de Zwaan. 
Woensdag startten 16 biljarters, in 
de voorronden, om uit te maken 
wie van de 8 biljarters, vrijdag 24 
april, zich de beste librespeler, of 
te wel kampioen van 2015 mocht 
noemen. Na de kwart- en halve fi-
nales streden 4 man om de eer-
ste drie plaatsen, waar uiteindelijk 
Joop Marinus beslag legde op de 
eerste plaats,Runner-up (2e) werd 
Piet Haaker en Lex Snak mocht 
plaats nemen op de laagste tre-
de van het denkbeeldige erescha-
vot (3e). Op donderdag 23 april 
werd door 10 biljarters gestreden 
om het kampioenschap drieban-
den 2015. Op deze finaledag speel-
de ieder 2 partijen en konden er 
dubbele punten verdiend worden. 
Na de voorlaatste partij was de tus-
senstand 1 Peter v/d Eng 55 punten 
en 2/3  Joop de Beer en Kees Krom 
met beiden 54 punten. Toen moest 
de laatste wedstrijd nog gespeeld 
worden  en u raadt het al, die wed-
strijd ging tussen de nummers 2 en 
3, en er waren maximaal 6 punten 
te verdienen, dus de finaledag ein-
digde in een geweldige climax. Na-

dat de blauwe krijtdampen waren 
opgetrokken, kwam Kees Krom als 
winnaar uit de bus met de maxima-
le behaalde 6 punten. Hij kon ge-
huldigd kon worden als 3-banden-
kampioen 2015.
Tijdens de prijsuitreiking werd ook 
bekend gemaakt wie voor het eerst 
een speciale trofee in ontvangst 
mocht nemen. Deze trofee werd 
aan een biljarter uitgereikt, die in 
het combinatie-klassement van li-
bre en bandstoten het hoogste per-
soonlijke moyenne qua percen-
tage heeft behaald. Deze trofee is 
uit eerbetoon vernoemd naar de in 
2014 overleden Cor Schavemaker, 
en werd uitgereikt door mevrouw 
Schavemaker aan de uiteindelijke 
winnaar Henk Verduin. (Lex Snak)

Geslaagde 3-daagse 
biljartfinales van de Soos

Links, 3-bandenkampioen Kees 
Krom en rechts “rode lantaarndra-
ger” Dick Zonneveld

Libre-kampioen: rechts, Joop Marinus libre-kampioen en links, Cor Krom 
(organisatie)

Literair concert in Protestantse kerk

Regio - Op zondag 3 mei begint 
het nieuwe seizoen van Luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis met een 
bijzonder programma. Onlangs 
werd door Beverwijker Ton Werner 
Spruit tijdens een zolderopruiming 
een hele partij 8mm-films gevon-
den. Het bleken films van zijn fa-
milie die de periode 1942-1970 be-
streken. Deze films zijn digitaal ge-
maakt en ter beschikking gesteld 
van de Aircraft Recovery Group 
1940-1945. Er is een selectie ge-
maakt van de oorlogsperiode in 
deze films en deze selectie zal de 
hele dag in het museum worden 
vertoond. Beelden van Beverwijk in 
oorlogstijd, bombardement op de 
Hoogovens, de intocht van de Ca-
nadezen enz. Een uniek tijdsbeeld.
Om 14.00 uur zal er een lezing 
zijn over de Poolse piloot Czeslaw 
Oberdak. Deze was in Nederland 
ondergedoken nadat hij was neer-
geschoten. Na de aanslag op SS-
Generaal Hanss Rauter werd hij 
opgepakt en door de Duitsers bij 
Woeste Hoeve door een vuurpe-
loton dood geschoten. Hierna ver-
dween hij in een onbekend graf. 
De lezing wordt gegeven door Ri-
chard Schuurman, hij heeft onder-
zoek gedaan naar de geschiede-
nis van Oberdak en is er uiteinde-
lijk in geslaagd hem te identifice-
ren, waardoor hij zijn naam terug 
kon krijgen. Een mooi programma 
op de eerste dag dat het museum 
weer open is. Het Fort bij Veldhuis 
is onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Het Fort is gelegen 
aan de Genieweg 1 in Heemskerk. 
Toegang: volwassenen 3,50, kinde-
ren van 8 tot 12 jaar 2,50, kinderen 
jonger dan 8 jaar gratis en houders 
van een veteranenpas gratis. Ope-
ningstijden 11.00 - 17.00 uur. Zie 
ook: www.arg1940-1945.nl.

Nieuw seizoen 
Fort Veldhuis 
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E3 is weer kampioen
Akersloot - Afgelopen zater-
dag is de Meervogels E3 voor-
jaarskampioen geworden door 
een 14-0 overwinning op Koedijk 
E6. Bij de rust stond de teller op 
4-0 en na de rust speelde de E3 
als een ware kampioen met goed 
combinatievoetbal. In het najaar 

waren de mannen en dame al 
najaarskampioen geworden. Op 
de foto v.l.n.r: leider Armand van 
der Lee, Lau de Groot, Manouk 
van der Lee, Menno Stel, Vinn 
Kager, Lucas Groot, Giel Eriks, 
Juup Broekman, Jelte Buur, lei-
der Tim Eriks en Jip Vogelvang.

Examen Reddingsbrigade 
Castricum - Vrijdagavond 24 
april, 18.45 uur. Zwembad De 
Witte Brug is ingenomen door de 
Castricumse Reddingsbrigade.

Familie zit langs de rand van het 
zwembad, vanwege de exami-
nering van jonge redders voor 
de diploma´s Zwemmend Red-
der 3  tot en met Lifesaver 3. Het 
examen bestaat voor de mees-
te kandidaten uit een pittig stuk 
zwemmen met alle onderdelen 
voor het redden van drenkelin-
gen en de bijbehorende theo-
rie. Examinatoren zijn ingehuurd 

vanuit andere reddingsbriga-
des om te beoordelen of de le-
den het diploma, waarvoor ze zo 
hard getraind hebben, waardig 
zijn. Aan het eind van de avond 
komt de verlossende uitslag, ge-
slaagd! Na de officiële opening 
van de strandpost zondag 17 mei 
om 14.00 uur zullen zij actief op 
het strand met bewaking en trai-
ningen aanwezig zijn.
Dankzij een donatie uit het Co-
operatiefonds van de Rabo-
bank opereren de leden in nieu-
we shirts uit de vernieuwde kle-
dinglijn.

Tafeltennisvereniging 
Castricum 1 kampioen

Castricum - Het was span-
nend tot aan de allerlaats-
te wedstrijd voor Castricum 
team 1. Toen werd pas beslist 
wie er kampioen zou wor-
den: Doko of de Castricumse 
tafeltennissers. De twee po-
tentiële kampioenen hoefden 
niet tegen elkaar te spelen, 
maar Castricum team 1 wist 
dat ze 8-2 moest spelen om 
te winnen. En dat is gelukt.

Vrijdag 24 april werd de laatste 
wedstrijd in het Castricumse ta-
feltennishonk gespeeld tegen 
Diemen, waarbij duidelijk zou 
worden wie de kampioen van 
de voorjaarscompetitie 2015 zou 
worden. Van tevoren was duide-
lijk dat er acht punten moes-
ten worden behaald. De naas-
te rivaal Doko had namelijk van 

de week hun eindpartij al ge-
speeld. Na vijf partijen stonden 
er al twee verliespunten op het 
scorebord. 
De rest van de matches moes-
ten dus gewonnen worden. De 
opgave voor Hans Nieuwen-
huijs, Wout Goos en Kees Hou-
baer was dus om geen punt 
meer weg te geven. De laatste 
partij was voor Kees, die daar-
mee zijn 100 procent score van 
het seizoen kon behouden. En 
hij won! En team 1 het kampi-
oenschap. 
Het vijfmansteam bestaat ver-
der uit Yuri Hazelzet en Sandra 
Staring die de verrichtingen ui-
teraard op de voet volgden en 
na afloop het feest mee konden 
vieren. Vanaf september mag 
dit team hun geluk in de derde 
klasse beproeven.

Vlucht tussen de buien door
Castricum - Zaterdag stond er 
voor de ruim 350 duiven van de 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken en wedvlucht ge-
pland vanuit het Belgische Asse 
Zelik op een afstand van 190 ki-
lometer. 
De duiven werden tussen de 
buien door om 14.00 uur gelost 
met een zuidwesten wind. Het 

was de blauwe jaarlingduivin van 
Nico de Graaf die de hele meu-
te voorbleef. De duivin werd om 
16.07.11 uur geconstateerd door 
de aankomstantenne en zij vloog 
met een gemiddelde snelheid 
van 85 km naar huis.
Sander de Graaf klokte de twee-
de duif van de vereniging, net 
voor Arie Hageman.

Geslaagde actie op Bonhoeffer
Castricum - Na de lessenmara-
thon en de veiling op het Bon-
hoeffer College was de tussen-
stand vrijdag 12.000 euro. 

Wilde Ganzen legt daar nog een 
vijftig procent bij en daar zit de 
opbrengst van een hele dag ac-
tie voeren nog niet bij. De op-
brengst kan zomaar 20.000 euro 
worden dankzij de inspanningen 

van leerlingen en docenten van 
de school. 
Donderdag was er op het Bon-
hoeffercollege een grootscheep-
se actie voor Kibet 4 Kids, de 
stichting van naamgeefster en 
marathonloopster Hilda Kibet en 
haar echtgenoot en atleet Hugo 
van de Broek, oud-leerling van 
de school. 
Om 10.00 begon de lessenma-

Hollander 
houdt stand
Limmen - Op vrijdag 24 april 
speelden de schakers van Vre-
deburg ronde 24 van de interne 
competitie. Regerend kampioen 
Bob Stolp speelde met wit te-
gen de ranglijstaanvoerder Bert 
Hollander. Het werd een span-
nende, strategische partij. Stolp 
had voortdurend overwicht, won 
een pionnetje, maar moest met 
lede ogen zien dat het niet ge-
noeg was om door te drukken. 
De sterk gepositioneerde zwarte 
koning hield de stelling van Hol-
lander overeind. Met de remise 
was Hollander feitelijk de more-
le winnaar. 

Trainersgilde bijna compleet

Castricum - Zaterdag 25 april 
zijn bij Vitesse’22 door vier trai-
ners en de hoofdjeugdopleiding 
de contracten getekend voor het 
seizoen 2015-2016. Vitesse¹22 is 
heel blij dat ze drie trainers en 
de hoofdjeugdopleiding uit ei-
gen gelederen heeft kunnen vin-
den. Alleen trainer Paul Brussel 
voor de A-junioren is overgeko-
men van Wijk aan Zee. Uit de ei-
gen gelederen bij de D-pupil-
len is het Marco Schuitmann, bij 

de C-junioren Tom Laan en voor 
het tweede en assistent-trai-
ner van de selectie Pim Touber. 
Als hoofdjeugdopleiding is Peter 
Lambert aangetrokken. Vites-
se’22 heeft ook contracten ge-
sloten met voor de E-pupillen: 
Bas Peters en voor de dames-
afdeling Leah Schoffelmeer ook 
beiden uit de Vitesse’22 fami-
lie. Op de foto v.l.n.r.: Tom Laan, 
Marco Schuitman, Peter Lam-
bert, Paul Brussel en Pim Touber.

rathon waaraan meer dan 140 
leerlingen deelnamen. Ze gingen 
de nacht van donderdag op vrij-
dag door en stopten pas op 24 
uur later. Het sponsorgeld  komt 
direct ten goede aan de bouw 
van nieuwe schoollokalen in Ke-
nia. Net zoals de opbrengst van 
de vele sponsoracties die gehou-
den werden en de opbrengst van 
kavels die geveild zijn.

Vroegertje voor brandweer
Castricum - Zaterdagochtend 
om 2.00 uur werd de brandweer 
van Limmen opgeroepen om 
te assisteren bij een zeer gro-
te brand in Heerhugowaard op 
een bedrijfsterrein en zaterdag 
om 20.35 uur werd de brand-
weerboot van Akersloot opge-
roepen  om te assisteren bij een 
dier te water aan de Westdijk bij 
Zuidschermer. Zondagochtend 
om 8.05 is Limmen uitgerukt 

voor een brandgerucht bij de 
Sint Maartenschool aan de Lage 
Weide. De brandweer van Cas-
tricum kwam vorige week maan-
dag in actie. 

Om 8.10 uur was er een mel-
ding van broei in een grote hoop 
houtsnippers op het terrein van 
Dijk en Duin. De brandweer is ter 
plaatse geweest, in de loop van 
de week is de hoop afgevoerd. 

Hoever
dorpsfeest 

Egmond - In het tweede week-
end van juni wordt het jaarlijkse 
Hoeverdorpsfeest gehouden in 
Egmond aan den Hoef.
Op zaterdagmiddag 13 juni wordt 
de Hoever Kunstmarkt gehou-
den met zestig kramen. Stichting 
Historisch Egmond houdt in sa-
menwerking met Stichting Hoe-
verdorpsfeest opnieuw het Slot-
festijn. De vele enthousiaste vrij-
willigers van Historisch Egmond 
zullen de bezoekers weer mee 
terug nemen naar het Egmond 
van vroeger. 
Voor kinderen is er een vos-
senjacht waarbij de deelnemers 
rondom het kasteel en kapel 
kunnen deelnemen aan activi-
teiten om zo het raadsel van La-
moraal op te lossen. Op zondag 
14 juni wordt als hoogtepunt de 
traditionele snuffelmarkt gehou-
den. Voor het Dorpshuis Hans-
wijk komt een podium waar ver-
schillende uitvoeringen en con-
certen worden gegeven. Er is 
een trekschuitentrekwedstrijd in 
de Hoevervaart, onder de naam 
‘trek je rot aan een vlot’. Ooste-
lijk van de rotonde, tussen de 
kippenbrug en de bruggenhoof-
den van de voormalige spoor-
weg, wordt een parcours van 
150 meter met hindernissen uit-
gezet, waarbij steeds twee teams 
van zes personen in een afval-
race tegen elkaar strijden. Meer 
informatie op www.hoeverdorps-
feest.nl.
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Jazzdance voor volwassenen
Castricum - Voor volwassenen 
die van jazzdance houden, start 
na de meivakantie een zesweek-
se cursus bij DOS Castricum. 
,,Het blijkt in de regio lastig voor 
voormalige dansers een dans-
school te vinden, die een uur 
voor volwassenen heeft”, merk-
te docente Vlasta Bakker. ,,Er is 
wel veel vraag naar, vandaar dit 

initiatief.” In de lessen werken de 
deelnemers aan verschillende 
jazzdancetechnieken. Ook gaan 
zij aan de slag met uithoudings-
vermogen, lenigheid, kracht, co-
ordinatie, balans en natuurlijk 
dansgevoel. Er komen veel ver-
schillende muziekstijlen voorbij. 
In zes weken tijd wordt een com-
plete choreografie gedanst. 

De lessen zijn vanaf 19 mei op 
dinsdag om 21.00 uur in de gym-
zaal aan de Juliana van Stolberg-
straat. Bij voldoende belangstel-
ling wordt de cursus in het vol-
gende seizoen gecontinueerd.
Meer informatie via marjonvan-
campen@gmail.com. Aanmel-
den kan op www.doscastricum.
nl.

Het showteam, de oudste jazzdancemeiden bij DOS Castricum. Vanaf komende maand is er ook een groep 
voor volwassenen.

Schakers net mensen
Bakkum - Het slot van de com-
petitie van Schaakclub Bakkum 
wordt ook dit jaar weer bijzon-
der spannend. Met nog drie ron-
den te gaan, zijn er nog vier kan-
didaten voor het clubkampioen-
schap: Peter Siekerman, Fons 
Vermeulen, Arno Schlosser en 
Henk van der Eng. In de 28e ron-
de bleek dat schakers ook maar 
mensen zijn. Hoe bizar was an-
ders de partij tussen koploper 
Fons Vermeulen en outsider Bob 
Bakker? In een enerverend du-
el hield Bakker de spanning 
er goed in, met allerlei geme-
ne dreigingen. Op het moment 
dat Vermeulen kon afwikkelen 
naar een beter eindspel, over-
zag hij in gierende tijdnood een 
mat in één, erger nog een paar 
zetten later werd Vermeulen zelf 
in één zet hardhandig mat ge-
zet. Schaakcomputers zien al-

les, schakers in tijdnood kun-
nen in een paar zetten hun stel-
ling totaal verprutsen. Dirk Schut 
speelde een verdienstelijke par-
tij tegen Peter Siekerman, doch 
gaf zich gewonnen met een drei-
gend stukverlies op het oog. Jos 
Zonneveld hield Arno Schlos-
ser in een Franse partij stevig 
van zich af. Schlosser wist echter 
na een wat gelukkige pionwinst 
een agressieve aanval op te zet-
ten, die spoedig tot winst leidde. 
Gren Noteboom hield aanslui-
ting bij de top, door in een span-
nend duel Henk Lammers te ver-
slaan. Frank Romeijn was het 
schaken nog niet verleerd ten 
koste van Flip van Aalzum. Rob 
Gallenkamp speelt een goed sei-
zoen, dat moest ook Greg Wil-
son ondervinden. Stand aan kop: 
1. Peter Siekerman; 2. Fons Ver-
meulen; 3. Arno Schlosser.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdagavond de winst 
gepakt in de eerste rit in een 
nieuwe serie van tien wedstrij-
den om de KPB-mountainbik-
ecup. Na een geneutraliseerde 
ronde op het verlengde parcours 
op Sportcomplex de Cloppen-
burgh was direct na het start-
schot een duidelijk beeld te zien 
over het verloop van de koers. 
Wim Mandemakers gaf meteen 
vol gas en liet de rest zijn hie-
len zien. Alleen Wilfred Knegt, 
de winnaar van vorige week, en 
Henk Verdonk jr. sputterden nog 
wat tegen, maar dat bleek een 
heilloze missie. 

Wim pakt winst

Plantenmarkt op Clusius

Castricum - De plantjesmarkt 
van het Clusius College ban de  
de leerlingen, komt er weer aan. 
Op woensdag 13 mei is de plan-
tenmarkt in de nieuwe kas.
Dit jaar is de plantenmarkt later 
dan gewoonlijk vanwege de ver-
bouwing van de school. Door de 
nieuwe plaats van de kas  is is 
beter te zien wat daar gebeurt. 
Met de leerlingen zijn er veel 
planten gezaaid, gestekt en 

Creatieve workshop 
voor kinderen in bieb
Castricum - Zin om creatief en 
origineel bezig te zijn? Bij de bi-
bliotheek in Castricum kun-
nen kinderen van zes tot en 
met twaalf jaar in de meivakan-
tie meedoen aan een creatieve 
workshop op donderdag 7 mei 
van 10.00 tot 11.30 uur.
Na het voorlezen van een ver-

haal worden ‘Vreemde Vogels’ 
gemaakt. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van het Bieb Atelier, 
waarin een grote voorraad mate-
rialen te vinden is om een eigen 
kunstwerk te maken. Aanmel-
den kan bij de Klantenservice in 
de bibliotheek, via tel.: 0251-655 
678 of castricum@bknw.nl. 

Limmen - Op vrijdag 1 mei staat 
de truck van Stichting Nationa-
le Cholesterol Test tussen 11.00 
en 17.00 uur bij de Albert Heijn 
aan de Vuurbaak in Limmen. In 
de truck kunnen voorbijgangers 
gratis hun cholesterol laten me-
ten. Onderzoek wijst uit dat bij 
65% van de 10 miljoen Nederlan-
ders tussen 30 en 70 jaar spra-
ke is van een verhoogd choles-
terol, één van de risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten.

Cholesterol-
meting

Hoeveel zonnepanelen 
zijn er in de gemeente?
Castricum - De energiecoöpe-
ratie CALorie wil graag dat de 
hele gemeente in 2030 energie-
neutraal is. Heel veel inwoners 
hebben inmiddels stappen on-
dernomen, waaronder met het 
plaatsen van zonnepanelen op 
hun dak.
Met nog vijftien jaar te gaan wil 
CALorie nu weten hoeveel pa-
nelen er nu zijn binnen de ge-
meente, zodat de groei kan wor-
den bijgehouden en te zien hoe 
het gaat met de ambitieuze doel-
stelling. Van 1 mei tot 1 juni gaat 
CALorie met haar vrijwilligers 
de straten de gehele gemeente 

door om te tellen hoeveel pane-
len er op de daken van wonin-
gen, schuren en bedrijven lig-
gen. Op de langste dag van het 
jaar, 21 juni, maakt CALorie be-
kend maken hoeveel er zijn.
Tot die tijd kan iedereen een 
gokje wagen en kans maken op 
een Waka-Waka Solar Light. Wie 
het getal raadt dat het dichtste 
het juiste totale aantal zonne-
panelen in de gemeente nadert, 
krijgt de prijs. De feestelijke uit-
reiking is op 21 juni. Inzendingen 
kunnen tot 1 juni gestuurd wor-
den naar panelentelling2015@
gmail.com.

verder opgekweekt. Leerlin-
gen hebben gaasbakken om-
gebouwd tot plantenbak en die 
beplant. Verder deden ze ook 
de voorbereidingen, zoals pos-
ters en flyers, informatiekaarten, 
bewegwijzering maken, kostprijs 
en verkoopprijs berekenen en 
zij nemen een groot deel van de 
verkoop op zich.

Zoals elk jaar zijn er verschillen-
de éénjarigen, geschikt als perk-
plant, in plantenbakken of in een 
hanging basket. Maar er zien nu 
ook vaste planten en kruiden. i
Iedereen is welkom, ook als men 
alleen een kijkje in de nieuwe 
kas wil nemen. Zelf een doosje 
of kratje meenemen wordt aan-
geraden en er is geen pinauto-
maat. 

Het is lente in duinen
Egmond - Op zondag 3 mei is er een IVN-wandeling in de Wimme-
nummerduinen. De start is om 10.00 uur bij Sportcentrum De Water-
toren aan de Watertorenweg in Egmond aan Zee. Van te voren opge-
ven is niet nodig, een donatie wordt op prijs gesteld.
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Lang leve de koning!

Vanaf een uurtje of negen was het flink druk op de Bakkummerstraat. Foto Henk Hommes. 
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