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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Drie keer Koninklijk onderscheiden
Castricum – Dinsdagochtend 
ontvingen drie bijzondere men-
sen in het Oude Raadhuis in 
Castricum een Koninklijke On-
derscheiding uit handen van 
burgemeester Toon Mans. Al-
le drie werden zij vanwege hun 
bijzondere werkzaamheden be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
De heer F.A.J. van Dijk (71) uit 
Akersloot ontving zijn lintje van-
wege zijn werk voor verschillen-

de verenigingen. Zo is hij ruim 
35 jaar actief als bestuurder en 
vrijwilliger bij Meervogels ‘31, 
waar hij nog steeds wekelijks 
voetbal voor senioren organi-
seert. Ook is hij penningmees-
ter bij Bridgeclub Akersloot.
De heer J.P.J. van Doesem (81) 
uit Castricum verdiende zijn on-
derscheiding vanwege zijn acti-
viteiten bij woningbouwvereni-
gingen Sint Joseph en Castri-
cum. Hij is oprichter van Bridge-

club Cambridge en was daar 
zeer actief met bridgeles ge-
ven. Nog steeds is hij daar ar-
biter en rekenaar. Ruim tien jaar 
was hij voorzitter van toneelver-
eniging Forento. Ook was hij vijf 
jaar voorzitter van de ouderver-
eniging van de Gerardusschool. 
De heer J.T.N. Smit (74) uit 
Akersloot werd onderschei-
den vanwege zijn vrijwilligers-
werk bij de parochie Sint Jaco-
bus Major, waar hij op verschil-
lende vlakken actief is. Onder-
meer als voorganger bij avond-
wakes en huisfotograaf bij bij-
zondere vieringen. Ook is hij al 
20 jaar mantelzorger voor zijn 
vrouw en bovendien nog actief 
bij voetbalvereniging Meervo-
gels ‘31 waar hijs scheidsrech-
ter was en trainer van senioren-
teams. Nog steeds traint hij de 
mini-pupillen van Meervogels 
‘31. (foto: Henk Hommes)

Tot en met Hemelvaartsdag
Bloemendagen Limmen
Limmen – Tot en met don-
derdag 5 mei zijn de prachti-
ge bloemmozaïeken in Lim-
men nog te bewonderen. 
Het blijft wonderbaarlijk om 
te zien hoe creatief de prik-
ploegen zijn en wat er wordt 
gemaakt van bloemen. 

Elk jaar wordt ingespron-
gen op belangrijke gebeur-
tenissen. Zo worden Da-
vid Bowie en Johan Cruyff 
niet vergeten, maar ook is 

er een prachtig mozaïek van 
Max Verstappen, dat zelfs 
internationale belangstelling 
krijgt. 
De persprijs ging dit jaar 
naar Prikploeg Jan met 
Toon je meer Mans, met een 
bloemrijke afbeelding van 
burgemeester Mans. 
Maar er zijn nog veel meer 
prachtige mozaïeken die be-
slist de moeite van een be-
zoekje aan Limmen waard 
zijn. 
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De Familie Racedagen is een spectaculair evenement 
voor de hele familie. Met races en demonstraties op de 
baan en o.a. kinderkarts, showcars, race-simulatoren, 
een reuzenrad en een muziekpodium. En natuurlijk zijn 
er speciale demonstraties van niemand minder dan Max 
Verstappen. 

Je hebt al een gratis 
ticket bij aankoop van 
een 4-pack Red Bull of 
4 actieproducten.
Je maakt daarnaast 
ook kans om mee te 
rijden in een echte 
Formule 1-auto!

Actievoorwaarden
Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-
producten van hetzelfde merk of één 4-pack Red Bull ontvang je één actiecode op een 
aparte kassabon. Actiecodes kunnen verzilverd worden tot uiterlijk vrijdag 27 mei 2016. 
Eén actiecode geeft recht op één gratis ticket, maar let op: OP = OP. Zorg dus dat je je 
actiecode zo snel mogelijk verzilvert. 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

Exclusief bij Jumbo vanaf 4 mei: 
Gratis tickets voor de Familie Racedagen
op Circuit Park Zandvoort. 

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

barbecueweer
biefstukstokje

100 gr. €1,99
barbecueworst

100 gr. €0,99

200 gr. sla gemengd
400 gr. krieltjes

2 schnitzels
Samen €5,99
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Geraniummarkt
13/14 mei in Heiloo

Heiloo - De Aalsmeerse 
Plantenhal organiseert ook 
dit jaar weer de Geranium-
markt. 
Er zijn vele ondernemers aan-
wezig, zoals Holland Blumen 
Markt, GGZ, De Binnentuin 
Heiloo, Beentjes Bloemen en 
Groei & Bloei. Dit vindt plaats 
op het marktterrein tussen 
HEMA en Blokker bij Win-
kelhof ’t Loo in Heilo. Het he-
le terrein is gevuld met zo-

merbloeiers, vaste planten, 
struiken, aardbeien en bloe-
men. Ook dit jaar is er weer 
een grote autoshow van Van 
der Steen Autobedrijf met di-
verse acties! Tevens is er voor 
de kinderen een springkus-
sen. Op vrijdag is er koop-
avond tot 21.00 uur in Heiloo. 
Dus... twee dagen om niet te 
missen; vrijdag 13 mei en za-
terdag 14 mei. Kom en geniet 
van de gezellige sfeer!

Vierde plaats voor 
Jaimie van Sikkelerus

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus van Start Racing 
heeft een hele sterke tweede 
wedstrijd om het Nederlands 
Kampioenschap Supersport 
in Assen gereden. De Aker-
sloter streed goed mee in 
de kopgroep, maar verloor 
door een foutje de aanslui-
ting. Ondanks dit herstelde 
hij zich goed en wist de wed-
strijd af te sluiten op een vier-
de plaats.
In de eerste kwalifi catie op 
zaterdagochtend gingen Jai-
mie en zijn teammaat Ricar-
do als een raket. In de twin-
tig minuten durende sessie 
wist Ricardo een tweede tijd 
op de klok te zetten en ook 
Jaimie sloot de kwalifi catie 
naar tevredenheid af op een 
vijfde plaats. De tweede ron-
de was goed voor een derde 
plaats en hiermee mocht hij 
in de wedstrijd vanaf de eer-
ste rij starten.
Tijdens de wedstrijd ging Jai-
mie op een tweede plaats de 
eerste bocht in. Jaimie bleef 
in de kopgroep. In de der-
de ronde wilde hij zijn team-
maat inhalen om de derde 
plaats over te nemen. Dat 

mislukte. Jaimie bleef probe-
ren en kwam met snelle tij-
den steeds dichterbij. Zijn PR 
sneuvelde en hij wist in de 
zesde ronde door te stoten 
naar een vierde plaats. Om-
dat de derde man nog een 
foutje maakte, kwam hij tot 
op twee seconden van num-
mer drie. Op zondag 14 mei 
staat de derde wedstrijd om 
het Nederlands Kampioen-
schap op het programma. 
Voor meer informatie over 
Jaimie: www.jaimievansikke-
lerus.nl.

Forza geschokt door 
uitspraken bij Pauw

Castricum – Fractievoorzit-
ter Ralph Castricum van For-
za geeft aan geschokt te zijn 
door de pro-Erdogan uit-
spraken van een onderne-
mer uit Castricum. In het te-
levisieprogramma Pauw van 
vorige week maandag sprak 
Mehmet Kaya als voorzitter 
van de Unie van Europees-
Turkse Democraten over de 
arrestatie van de Turks Ne-
derlandse columnist Ebru 
Umar, waarbij hij zich schaar-
de achter president Erdogan 
van Turkije. Umar werd gear-
resteerd vanwege beledigen-
de tweets aan het adres van 
president Erdogan. 
Ralph Castricum riep op de 
onderneming van Mehmet 
Kaya te boycotten totdat Ebru 
Umar Turkije weer mag ver-
laten. Daarop keerde de pu-
blieke opinie zich tegen Ral-
ph Castricum en het bedrijf 
waar hij bedrijfsleider is. Er 

werd zelfs opgeroepen dit 
bedrijf te boycotten. Omdat 
Castricum dit bedrijf niet wil 
benadelen heeft hij zelf ont-
slag genomen en is hij nu op 
zoek naar ander werk. 

Kaartverkoop voor 
Chimère gestart

Castricum - Over een paar 
weken is het zover! Op za-
terdag 25, en zondag 26 ju-
ni bouwt theatergroep C-
Squad sporthal de Bloemen 
om tot een heus theater om 
hun zelfgeschreven voorstel-
ling Chimère op de planken 
te brengen. 
Chimère vertelt het verhaal 
van de zusjes Elza (gespeeld 
door Michelle van der Zan-
den), Sophie (Melinda Mul-
ler) en Thérèse (Jantien Stuif-
bergen), die na het overlijden 
van hun vader verwikkeld ra-
ken in een strijd om de op-
volging van de uurwerken 
fabriek. Echter niets is wat 
het lijkt… Welke rol spelen 
de schimmige dokter Ratclif 
en ‘zuster’ Betty (gespeeld 
door Kevin de Haas en Fleur 
Kamphuijs) in dit geheel? 
Hoe is vader eigenlijk aan zijn 
einde gekomen?
het publiek wordt meegeno-
men in een achtbaan van ge-
beurtenissen, waarbij stevi-
ge rocknummers van onder 
andere, Lenny Kravitz, Meat 
loaf en Skunk Anansie wor-
den afgewisseld met prachti-
ge ballads van Jacques Brel, 
Coldplay en Phill Collins. Ook 
voor musical liefhebber is er 
genoeg te genieten, zo ko-
men nummers voorbij uit Les 
Miserable en de hit musical 
Chicago. In deze spannen-
de mix van nummers laat C-
squad zien dat het inmiddels 

is uitgegroeid tot een vol-
waardige en veelzijdige thea-
tergroep in Castricum en om-
streken.
Na het succes van ‘Er was 
eens…’ in 2014 is de groep 
onder leiding van een nieuw 
creatief team in de personen 
van Michael Bot (regie), El-
len Janssen (Choreografi e) 
en Jenny van Huissteden (Di-
rigent) hard aan de slag ge-
gaan met de nieuwe psycho-
logische thriller. Het script is 
wederom van de hand van 
Christiaan Wijnker en Jantien 
Stuifbergen (waarvan Ac-
te) en de groep wordt bege-
leid door de vaste band van 
C-Squad.
Kaarten kosten 15 euro per 
stuk en zijn verkrijgbaar bij 
Gall &Gall Verkaart in win-
kelcentrum Geesterduin of te 
bestellen via www.c-Squad.
nl.
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Voor al uw
Verbouw, Nieuwbouw en Onderhoud

met Bouwgarant

Schulpstet 32  1901 JJ Castricum  Tel. 0251 653654    
Fax. 0251 652348  info@twiskbouw.nl  www.twiskbouw.nl

De smaken van

3 gangen menu: €24,50

voorgerecht
Vitello tonnato

hoofdgerecht
Gelardeerde varkenshaas
met groene asperges en mosterdsaus

nagerecht
Chocolade markies

met advokaatijs 

De smaken van

Het maandmenu 

3 gangen menu: €22,50

voorgerecht

Huis gemarineerde rauwe zalm 
met een mosterd-dille dressing en 

kool salade

hoofdgerecht

Stoofpot 
van wild met zuurkool

nagerecht

Apfelstrudel
met vanillesaus en kaneelijs

Voorgerecht
Vitello tonnato

hoofdgerecht
gelardeerde varkenshaas

met groene asperges en mosterdsaus

Nagerecht
chocolade markies

met advokaatijs

het maandmenu 
3 gangen menu: €24,50

Reserveren gewenst
Van Oldebarneveldweg 25, Castricum, tel. 0251-652204,

info@fase-fier.nl, www.fase-fier.nl

Te koop:
Voor vmbo examenleerlingen: 
examenbundel en samenvat-
tingsboeken biologie en duits, 
5,- per boek. Diverse wii spellen, 
2,50 per spel. Tel. 072-5055782
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik 
op zoek naar defecte lap-
tops, notebooks en com-
puters. Tel. 06-84613045
Te koop:
Country gitaar, granada, nieu-
we stalen snaren, goed geluid, 
prijs 30,-. Tel. 0251-236993
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Wie heeft de gele envelop-
pe van ns ontvangen en ge-
bruikt deze niet? Ik haal het 
graag op. Tel. 06-36213500
Gezocht:
Hoge prijs voor uw antie-
ke trein / stoommachi-
ne . Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Wie heeft er nog koffer-
tjes /mapjes met 45 toe-
ren grammofoonplaatje van 
pop en beat van de jaren 50 
60 staan? Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Medailles van toertochten op de 
schaats. IJs- en stempelkaar-
ten. Spelden van ijsclubs, krul-
schaatsen etc. Tel. 0346-241819

Gevraagd:
Wie heeft er nog Artisze-
gels over? We hebben er 
nog 14 nodig. Alvast be-
dankt. Tel. 06-23187029
Te koop:
TV meubel blank eiken 
130/45/46 75,-. Paneel blank 
eiken 118/23 25,-. 100 DVD 
fi lms en muziek 100,-. Helm 
20,-. Nieuwe pan 16,99 nu 
7,50. Poef 5,-. Alles vas-
te prijs. Tel. 0255-757228
Gevraagd:
Wie helpt mij gratis aan 6 hal-
ve stoeptegels en 15 straat-
stenen. 
Tel. 023-5331598
Te koop:
Boeken en pockets, gro-
te sortering ca. 100 stuks 
naar keuze in één koop, 10,-
. Kinder legpuzzels à 0,50 
of 1,-. Tel. 023-5390914
Te koop:
Koled kit zwart pokatang 20,-
. Koffers 4 stuks Goblin 25,-
. Wereldbol leer 20,-. 4 vel-
gen 20,-. Tent 3-pers. z.g.a.n. 
40,-. Tel. 06-22266650/
0255-520142
Te koop:
Rollator 20,-, 4 lm velgen met 
banden Toyota Prius 100,-. Da-
mesfi ets terugtraprem oker-
geel/zwart Gazelle 150,-.
Te koop:
Meisjesfi ets voor leef-
tijd 8-9 jaar terugtraprem 
50,-, jongensfi ets voor leef-
tijd 10-14 jaar terugtrap-
rem 75,-. Tel. 06-37151521

Te koop:
Terugtrap damesfi ets in 
goede staat voor 60,-. 
Tel. 0251-650124
Te koop:
Nieuw in verpakking, erg mooie 
gucci sportschoenen,maat 
40. Voor maar 40 eu-
ro. Tel. 0251-651244
Te koop:
Te koop dora puzzels (2 x 
49 stuks) en 3 dvds samen 
4,50. Tel. 0251-825832
Te koop:
40 afl . Van suske en wiske, nrs. 
Tussen 70 en 195, waaron-
der ook spec. edities. 12,50. 
Tel. 0251-651244
Gevonden:
Zwarte handschoen merk seal-
skinz op koningsdag bij sant-
mark. Tel. 0251-659923
Te koop:
Vtech dieren verstoppertje 
10,- en lego duplo primo zak 
vol 17,50. Tel. 072-5336267
Te koop:
Roze dora stepje 12 euro, bl/
gele driewieler als nw. 15 eu-
ro, rood kinderfi etsje 15 eu-
ro. Tel. 0251-231944
Gezocht:
Verzamelaar zoekt nog steeds 
de hoogoven bonbon schaal-
tjes hoogovens 50 jaar staal/
emaille. Tel. 06-15213947
Te koop:
Koga Miyata herenfi ets 14 ver-
snellingen in prima staat frame 
52, prijs 195 euro i.z.g.st. 
Tel. 0251-671274
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 21.00 uur
zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Kollektivet

donderdag & vrijdag 18.30 uur
zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Mother’s Day

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Brooklyn

vrijdag & zaterdag 15.45 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Monsieur Chocolat
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Jungle Book - 3D
donderdag 14.00 uur

vrijdag & zaterdag 13.15 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur  
Jungle Book - 2D

vrijdag & zaterdag 15.45 uur
zondag 11.00 uur
Demolition

donderdag 14.00 uur
vrijdag & zaterdag 13.15 uur

zondag 13.30 uur
woensdag 14.00 uur  

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

Programma 05 mei t/m  11 mei 2016

Perikelen van een 
commune in Kollektivet
Castricum – Corso presen-
teert de Deens, Zweeds, Ne-
derlandse fi lm Kollektivet over 
een commune in de jaren ‘70. 
De fi lm speelt in Denemar-
ken, waar een professor in 
de architectuur Erik (Ulrich 
Thomsen) en zijn vrouw An-
na (Trine Dyrholm), een be-
kend nieuwslezeres op televi-
sie, een groot huis in Kopen-
hagen erven. Om hun huwe-
lijk wat op te krikken beslui-
ten ze enkele vrienden in hun 

huis te laten wonen en een 
commune te starten, waarin 
alles collectief wordt beslo-
ten. Als Erik verliefd wordt op 
een van zijn studenten wordt 
de balans van de commu-
ne verstoord. Freja, de doch-
ter van Erik en Anne heeft zo 
haar eigen manier om hier-
mee om te gaan. Op het fi lm-
festival van Berlijn kreeg Trine 
Dyrholm voor haar rol in Kol-
lektivet de Zilveren Beer 2016 
voor beste actrice.

Saoirse Ronan 
in Brooklyn
Castricum – In het Brit-
se fi lmdrama Brooklyn emi-
greert Eilis Lacey (Saoir-
se Ronan), een jonge Ierse, 
in 1950 naar Brooklyn, USA. 
Ze krijgt te maken met heim-
wee, maar die verdwijnt als 

ze kennis maakt met de lief-
de. Maar dan roept Ierland 
haar terug en wordt haar ge-
luk verstoord door haar ver-
leden. Eilis moet kiezen tus-
sen twee landen en twee ver-
schillende levens. Een mee-
slepende fi lm die drie Oscars 
in de wacht sleepte, waaron-
der voor beste actrice Ronan 
en voor beste fi lm. 

Plan voor tijdelijke 
opvang statushouders

Bakkum - De beoogde nieu-
we eigenaar is van plan het 
voormalige Antonius Kinder-
tehuis in Bakkum te verhu-
ren aan het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). 
Deze organisatie wil hier 
vluchtelingen, met name sta-
tushouders, huisvesten. Het 
gaat om een tijdelijke opvang 
voor maximaal twee jaar. 
De huidige eigenaar SKK 
(Parlan) heeft het gebouw 
al enige tijd te koop staan. 
Een potentiële koper wil in 
het gebouw een groepsac-
commodatie met zorg rea-
liseren: vakantiewoningen 
voor mensen met een zorg-
behoefte. Hiervoor moet het 
bestemmingsplan worden 
aangepast, een procedure 
die naar verwachting 1 tot 2 
jaar duurt. In de tussentijd wil 
de nieuwe eigenaar het pand 
verhuren aan het COA.
De gemeente is dan wel geen 
eigenaar van het gebouw, ze 
moet wel toestemming geven 
voor beide plannen. Voor de 
tijdelijke opvang geldt dat de 
gemeente toestemming moet 
geven voor het afwijken van 
het bestemmingsplan. Voor 
het zorghotel is het nodig dat 
de gemeente het bestem-
mingsplan hierop aanpast.
Burgemeester en wethou-
ders zullen pas een besluit 
nemen als er meer duide-
lijkheid is over het draag-
vlak voor de opvang van sta-
tushouders en over zaken als 
veiligheid, monumentale sta-
tus, milieuaspecten en par-
keren.
De opvang is voor maximaal 
160 personen, gezinnen met 
(minderjarige) kinderen, stel-

len, alleenreizende mannen, 
vrouwen en jongeren. Het 
merendeel heeft een vergun-
ning om in ons land te blij-
ven, voor een klein deel van 
de mensen loopt de proce-
dure nog. Het gaat om een 
groep die van samenstelling 
wisselt, omdat doorlopend 
mensen worden uitgeplaatst 
naar hun defi nitieve huisves-
ting. Wanneer ze precies ko-
men, hangt vooral af van het 
moment waarop de benodig-
de procedures doorlopen zijn 
en het gebouw geschikt is 
gemaakt voor hun verblijf.
De gemeente heeft aangege-
ven dat het besluit voor een 
tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan pas ge-
nomen wordt, nadat de ge-
meenteraad en inwoners zijn 
geïnformeerd en er duide-
lijkheid is over het draagvlak 
voor dit besluit. Ook is er ver-
der overleg met de verschil-
lende partijen die bij Anto-
nius betrokken zijn. Als het 
plan verder is uitgewerkt ne-
men burgemeester en wet-
houder een besluit over het 
principeverzoek.
Woensdag 11 mei is er een 
inloopbijeenkomst, van  17.00 
tot 19.30 uur in restaurant 
Het Ruiterhuys, Heereweg 83 
in Bakkum. Vertegenwoor-
digers van COA, ontwikke-
laar en gemeente zijn aan-
wezig om informatie te geven 
en vragen te beantwoorden. 
Ook zijn er gemeenteraads-
leden aanwezig.

Meer informatie is te vinden 
op www.castricum.nl. Mailen 
kan naar vluchtelingen@cas-
tricum.nl.

Snoeihard tegen kanker met 
Arie Koomen en Full Count

Uitgeest - Op 11 juni is de 
kick-off van de actie Vergroot 
de Hoop door middel van een 
benefi etavond in de A9 Stu-
dio’s in Uitgeest, een avond 
die in het teken staat van 
de strijd tegen kanker. Arie 
Koomen & Friends zetten 
zich in door te zorgen voor 
hilarische stand-up come-
dy. De 10-koppige band Full 
Count zorgt voor een heerlij-
ke avond met muziek. 
Op deze kick-off avond wordt 
het startsein gegeven voor 
de actie waarbij taxussnoei-
sel wordt ingezameld voor de 
strijd tegen kanker. Het jonge 
snoeisel van de Taxusbaccata 
bevat de basisgrondstof voor 
chemotherapie met minder 

bijwerkingen. Stichting Ver-
groot de Hoop zamelt taxus-
snoeisel in om te verwerken 
tot kankerbestrijdende medi-
cijnen.
De kick-off wordt een heel 
afwisselende avond met 
stand-up comedy en live mu-
ziek en duurt van 20.00 uur 
tot in de kleine uurtjes. Tic-
kets kosten 10 euro per per-
soon en zijn verkrijgbaar via  
www.a9studios.nl/agenda/
snoeihard. Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom. De deu-
ren gaan open om 19.30 uur. 
Stichting Vergroot de Hoop 
bedankt bij voorbaat de A9 
Studio’s, Arie Koomen, Full 
Count en alle anderen voor 
hun kosteloze inzet.

Uitgeest - Cabaretliefheb-
bers opgelet! Op vrijdag 13 
mei speelt De Cabaretpoel, 
Vier keer leuk! bij De Zwaan 
Cultureel. In De Cabaretpoel 
spelen vier nieuwe aanstor-
mende cabarettalenten elk 
een voorstelling van onge-
veer 25 minuten. U ziet fi na-
listen en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals. De 
Cabaretpoel, een nieuw ini-
tiatief voor aanstormend ca-
barettalent om zich aan het 
publiek te presenteren. Het is 
een soort reizend cabaretfes-
tival, maar dan zonder com-
petitie-element.
Robert Ramaker vraagt zich 
af wat het nut is van stof-
zuigen, waarom je spruitjes 
moet eten en waarom som-
mige mensen arm zijn en an-
dere rijk. Ondertussen lost hij 
meteen de wereldproblemen 
op. Een prachtige voorstel-
ling met mooie liedjes en ra-
ke grappen. Tenminste… als 
zijn stofzuiger het doet.
Kitty Goemaat is de winnaar 

van het Leeuwarder Cabaret 
Festival 2014. Onder het mot-
to “Lang leve de Positiviteit!” 
zingt ze positieve liedjes die 
ze zelf begeleidt op ukele-
le en gitaar. Met haar ener-
gie en spontaniteit legt ze 
gemakkelijk contact met de 
zaal. Kitty is op weg naar haar 
geluk. Maar ze kan wel wat 
hulp gebruiken bij het vinden 
van de juiste balans.
Fabian Franciscus vertelt een 
verhaal over schapen, struis-
vogels en mensen met ver-
langens. Het is niet dat scha-

pen zijn uitgerust voor een 
heel breed takenpakket. 
Of quasi-interessant kun-
nen lullen over hun alsmaar 
voortschrijdende carrière. Ze 
hebben maar verstand van 
enkele specifi eke zaken, de 
rest doen ze vooral op ge-
voel. Ze zullen ook nooit in-
teressant doen over dingen 
die ze niet echt begrijpen, zo-
als ‘datasmog’, bankenlob-
by’s of een geslachtsneutrale 
opvoeding. Dat is echter ook 
het begeerlijke aan deze wit-
te wollige wezens; ze weten 
precies wat ze weten. En an-
dersom. Fabian won in 2013 
het Leeuwarder Cabaret Fes-
tival.
De vierde cabaretier blijft nog 
even een verrassing.
Meer informatie vindt u op 
www.cabaretpoel.nl.

Aanvang 20.15 uur. Reserve-
ren via http://dezwaancultu-
reel.nl of Boekhandel Schuit 
op de Middelweg in Uitgeest. 
(illustratie: TC Management)
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Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Uw scheiding, 
                onze zorg

Donderdags gratis inloopspreekuur
van 16.00 - 18.00 uur

 Check even op de site of het inloopspreekuur doorgang vindt.

Een eerste gesprek is altijd 
gratis en vrijblijvend

Ze zijn er weer 

Verse asperges
met echte beenham 

en huisgemaakte eiersaus

€ 19.95 p.p.

www.grandcafemezzaluna.nl

Mient 1
Castricum

0251-652251

Te koop:
Stuiverromannetjes 10 
stuks 1,50, per stuk 0,20. Do-
nald Duck per compleet jaar-
gang 10,-, per los num-
mer 0,20. Tel. 06-39021243
Te koop:
Mooie ronde salonta-
fel met dubbelblad van ge-
hard glas (Ikea) + wieltjes, 
prijs 55,-. Tel. 06-12573270
Te koop:
Illy Espresso apparaat type X7.1 
nieuw, gewonnen met prijs-
vraag maar wij drinken geen 
koffie. Van 160,- nu voor 
105,-.
Tel. 06-15273320
Te koop:
Ca. 250 antieke gele waal-
tjes 150,-. Tel. 0255-513884

Te koop:
Waardebon voor ‘n hele dag 
scooterrijden voor 2 perso-
nen, incl. verzekering en brand-
stof, 20,-. Tel. 072-5339053
Te koop:
Platenspeler (pick-up) splin-
ternieuw in doos (gewonnen 
prijsvraag) voor alle snelhe-
den, 65,-. Tel. 06-19016382
Gevraagd:
Artiszegels Wie heeft er nog 
een paar over? Nog 4 le-
ge vakjes heb ik. Alvast be-
dankt . Tel. 0251-670038
Te koop:
Herenfiets 28” Symplex + 
verl. 55,-. Splinternieuw 
flink kledingrek chroom 
65,-. Zit/ligstoel nieuw 
25,-. Tel. 06-22834077

Te koop:
Topmark 4-wielig verstelbaar 
baby-peuter loop-zitstoeltje als 
nieuw 25,-. Tel. 072-5052219
Te koop:
Goed werkende JVC vi-
deo recorder met 8 films 
o.a. Soldaat van Oran-
je, Speed, Titanic. Vraag-
prijs 10,-. Tel. 0251-650543
Te koop:
Digitenne tv voor op de lap-
top of computer, alleen NPO1, 
2, 3 en regionaal, in verze-
gelde verpakking. 20,-. 
Tel. 06-43424100
Gezocht:
Hoge prijs voor uw antie-
ke trein / stoommachi-
ne . Tel. 06-22885528
Te koop:
Nieuw heren body-warmer 
Tommy Hilfiger kleur rood maat 
L voor 15,-. Tel. 0251-311662
Te koop:
Boerengeeltjes 82 stuks +50 
halve stenen 100,-, tevens uit-
stekende herenfiets Gazelle 3 
versnel. 250,-. Tel. 0251-314138
Gevraagd:
Medailles van toertochten 
op de schaats. IJs- en stem-
pelkaarten. Spelden van ijs-
clubs, krulschaatsen etc. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Voor hobby bandrecorder/
tapedeck met grote 26 cm ban-
den Akai, Teac, Pioneer, Re-
vox, Sony, Tandberg, Akai 
gx 77. Tel. 06-48344508
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Als je vanuit Uitgeest via de Lagendijk fiets naar het  fort bij Krommeniedijk/Krom-
meniedijk kun je van de fiets stappen en  evt. lopend langs een wandelpad door het natuur-
gebied gaan om de wateren van de Ham en Crommenije te aan schouwen,een heel mooie 
stukje natuur. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

De lente is een feit, mij krijg je niet gek. En hopelijk krijgen we meteen hierop een snikhe-
te zomer. Je zult mij ook nooit horen klagen over te heet, ik ben gek op lange warme dagen. 
Ik moest nog wel even, gezien mijn aanstaande vakantie, enig badgoed aanschaffen. Vorige 
keer reed ik daarvoor naar een badmodezaak in Wormerveer die in de omgeving zeer goed 
aangeschreven staat. Ik wist niet wat ik zag, wat een gigantisch assortiment. De hulp van de 
winkeljuf was uitstekend alleen de prijzen vond ik tamelijk hoog voor zo’n minuscuul stukkie 
stof. Daarom ging ik dit keer naar een minder dure winkel waar ik mijn oog liet vallen op een 
badpak en een bikini die er zoals altijd net niet meer in mijn maat waren. Maar in het com-
putersysteem zag de verkoopster nog twee exemplaren in een ander filiaal en dat wilde zij 
best over laten komen. Als ik betaalde zou ik een mailtje ontvangen wanneer de spullen ge-
arriveerd waren. Maar alles wat er kwam, geen mailtje dus na 12 dagen maar eens gebeld. Er 
ontspon zich een bijzonder telefoongesprekje.
“U heeft een mailtje gehad?’ Nee mevrouw daarom bel ik juist. “Uw naam?” Teeling.
“U heeft via de webshop besteld” Nee ik ben bij u in de winkel geweest.
“Het nummer?” Wat bedoelt u met het nummer, telefoonnummer?
“Het nummer bovenaan de bon” Snel pakte ik het bonnetje waar bovenaan een nummer 
stond. Oh u bedoelt het referentienummer, dat is 2025… “Nee bóvenaan de bon, het begint 
met een 3.” Nou sorry maar bovenaan staat maar één nummer en dat begint niet met een 
drie, maar wacht onderaan staat wel een nummer dat met een 3 begint.
“Nee dat nummer staat bovenaan mevrouw” Ik slik mijn irritatie in en lees het onderstaan-
de nummer dat met een drie begint voor. “Ja hij is binnen en u heeft daarover een mail ont-
vangen.”  Nou nee, precies daarom bel ik omdat het zo lang duurt voor ik die mail ontvang. 
“Mevrouw, als het product binnen komt, druk ik op een knop en dan krijgt u direct de mail.” 
Het bestaat in haar hoofd kennelijk niet dat die mail niet verstuurd is en de klant is bij voor-
baat stom. “Hij is er… dussss.” Oh, eh hij? Ik heb twee dingen besteld, zijn die er wel alle-
twee dan? “Ik zeg HIJ en dan bedoel ik het pakket, ja daar kunnen er twee in zitten ja.” Deze 
dame kan nog wel een paar cursusjes klantvriendelijkheid gebruiken en op mijn allervriende-
lijkst vraag ik of zij misschien even in het pakketje zou willen kijken of er meerdere goederen 
inzitten zodat ik niet apart moet heen en weren. Mokkend maakt ze het pakket open en zegt: 
“Ja twee, zoals dus in de mail stond.” 
De lente is een feit, mij krijg je niet gek!

Monique Teeling

Badmode

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

AU!
Uitgeest - Hij laat zich niet 
kennen, deze boom op recre-
atieterrein Groot Dorrestein. 
Hij staat nog fier rechtop, 
maar een blikseminslag vori-
ge week donderdagochtend 
vroeg kostte hem wel een 

enorm stuk bast. De kracht 
was zo groot dat de gehe-
le schors er aan een kant to-
taal afgerukt is en de top is 
weggeslagen  en een kleine 
20cm diep in de grond sloeg 
(zie voortak). (foto: Ger Bus)

Aanleg rioolpersleiding
Uitgeest - Hoogheemraad-
schap Hollands Noorder-
kwartier verlegt de veertig 
jaar oude persleiding die on-
der de kruising van de pro-
vinciale weg N203 en het NS-
station Uitgeest ligt. De lei-
ding is verouderd en kwets-
baar. Een breuk zou grote ge-
volgen hebben voor het trein-
verkeer en is door de ligging 
moeilijk te repareren. Van-
daar dat de persleiding wordt 
verlegd.
Ten westen van de dorpskern 
van Uitgeest ligt al een leidin-
genstrook waarin verschil-
lende leidingen in de grond 
liggen, zoals grote gasleidin-
gen. De nieuwe persleiding 
wordt hieraan toegevoegd. 
De nieuwe persleiding loopt 
van rioolgemaal Uitgeest, na-
bij woonstraat de Kuil, tot aan 
de bestaande leiding nabij de 
Koogdijk.
 

Mogelijke hinder
Mogelijk ontstaat hinder door 
het bouwverkeer dat materi-
eel en materialen aan- en af-
voert. De aan- en afvoerrou-
tes zijn:
· Geesterweg-Pr. Beatrixlaan- 
de Kuil- Zienlaan.
· Kleis- Tolweg- Weeg- Koog-
dijk.
Een deel van het parkeer-
terrein van de voetbalvelden 
aan de Zienlaan wordt afge-
sloten voor het uitvoeren van 
de boring onder de provin-
ciale weg en het spoor. Het 
voetpad bij de visvijver “de 
Kuil” wordt afgesloten.
 
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden vinden 
plaats van 2 mei tot en met 
15 juli. Voor meer informatie 
over dit project kunt u terecht 
op de website hhnk.nl (werk 
in de buurt, zie Uitgeest).
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Volop prachtige eenjarigen,  

kruidenplanten,  

hangmanden & potterie
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GeraniummarktGeraniummarktGeraniummarkt
vrijdag 6 t/m 14 mei
Een week lang!

AKTIE DCM POTGROND 
UNIVERSEEL
Kwaliteitspotgrond met  
3 maanden voeding  
3 zak 40 ltr

Slechts € 10,-

LAVENDEL “HIDCOTE”
Prachtige planten
Per stuk € 2.49

5 voor € 11,-  

PRACHTIGE  
HANGING BASKETS
Mooi  gevuld !
Slechts 

€ 12.95 

VOLOP KRUIDENPLANTEN
Flinke potmaat
Per stuk € 2.49

5 stuks voor € 11,-   

hangmanden & potterie

Bij aanschaf van een  

Weber-briketten-bbq,  

GRATIS zak Weberbriketten  

10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )

Bij aanschaf van een Bij aanschaf van een 

Weber-briketten-bbq, Weber-briketten-bbq, 

GRATIS GRATIS 
10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )

LAVENDEL “HIDCOTE”

10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )10 kg  ( t.w.v. € 13.95 )

BBQ - demonstraties  

op zaterdag 7 mei.

è

GeraniummarktGeraniummarktGeraniummarkt
Deze dagen:

10 geraniums
slechts

€ 10,-



Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

As my ship has sailed...

Na een rijk en gelukkig leven hebben wij  
afscheid moeten nemen van onze allerliefste  
man en vader, onze fantastische opa, broer  
en oom

Max Rodrigues Garcia
Oprichter en directeur 

van Swank Shot Studio Spui 1978 - 2000

* Amsterdam,  † Castricum, 
14 november 1937  28 april 2016

 Truus

 Elles
 Max, Thom, Joris
 Marion en Marc
 Bas, Merel

 Suze en Theo

 Karin en Frank
 Hannah, Simon
 Talia

Correspondentieadres:
G.C.J. Rodrigues Garcia - Lamme
Koningin Wilhelminalaan 17
1901 DM Castricum

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

•  Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–.
•  Inclusief cremati ekosten, kist, rouwauto, dragers,

rouwcirculaires en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Wilt u meer informati e en/of een duidelijk kosten  -
overzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of 
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Eeken Uitvaartverzorging 
Laan van Meerestein 10  1945 TA Beverwijk

“  Wij zijn 
bekwaam, 
betrokken & 
betaalbaar” Ivo Eeken, Ingeborg Eeken 

& Madeleine La Croix

  c i m Accubedrijf
accu’s - zonne-energie

Ruiterweg 53, 1901 BJ Castricum
Telefoon 0251-654740

www.acimaccubedrijf.nl
maandag en dinsdag gesloten
Indien gesloten kunt u terecht bij:
Tankstation Welp 0251-232241

Rijksstraatweg 22, Heemskerk
Garage de Lijnbaan 0251-654917

Stetweg 66, Bakkum

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS, 
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSW EG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSW EG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

u w
b o u w k u n d i g
m a k e l a a r

Autoschade DeVri
Voor al uw autoschadeherstel, 

spuitwerk, onderhoud en reparaties
Voor inl.: www.autoschade-devri.vpweb.nl

of 0251-670989 
Stetweg 68a Castricum (Bakkum)

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

Etage te huur (Castricum)
Geschikt voor 2 personen (80 m2)

Eigen keuken en badkamer
Volledig gemeubileerd
Per direct beschikbaar

Contact: 06 - 26755551

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-751256
Te koop:
Metalen etagere driehoe-
kig met drie etages voor op 
het terras. Tel. 0255-517732
Te koop:
Golf 2 onderdelen dueren + 
achterdeur + div. achterlam-
pen prijs 100,-. Tel. 0255-515124

Te koop:
Koga Myata heren fi ets 
14 versnellingen in pri-
ma staat frame 52 195,-
, i.z.g.st. Tel. 0251-671274
Te koop:
Fietsendrager voor 2 fi et-
sen. Geen trekhaak nodig 35,- 
i.z.g.st. Tel. 0251-671274
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De Familie Racedagen is een spectaculair evenement 
voor de hele familie. Met races en demonstraties op de 
baan en o.a. kinderkarts, showcars, race-simulatoren, 
een reuzenrad en een muziekpodium. En natuurlijk zijn 
er speciale demonstraties van niemand minder dan Max 
Verstappen. 

Je hebt al een gratis 
ticket bij aankoop van 
een 4-pack Red Bull of 
4 actieproducten.
Je maakt daarnaast 
ook kans om mee te 
rijden in een echte 
Formule 1-auto!

Actievoorwaarden
Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-
producten van hetzelfde merk of één 4-pack Red Bull ontvang je één actiecode op een 
aparte kassabon. Actiecodes kunnen verzilverd worden tot uiterlijk vrijdag 27 mei 2016. 
Eén actiecode geeft recht op één gratis ticket, maar let op: OP = OP. Zorg dus dat je je 
actiecode zo snel mogelijk verzilvert. 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

Exclusief bij Jumbo vanaf 4 mei: 
Gratis tickets voor de Familie Racedagen
op Circuit Park Zandvoort. 

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

  facebook.com/jumbosupermarkten
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Mans wil meer 
vrouwen voor lintje
Castricum – Tijdens de tra-
ditionele bijeenkomst voor 
gedecoreerden op Konings-
dag liet burgemeester Toon 
Mans een oproep om meer 
vrouwen voor te dragen voor 
een lintje. Vorige week wer-
den in Castricum drie man-
nen onderscheiden met een 
lintje, daarnaast kregen nog 
zes mannen in de gemeente 
afgelopen periode een lint-
je. Ook landelijk zou het aan-

tal vrouwen dat wordt gede-
coreerd achterblijven. Overi-
gens werden vorig jaar ook 
negen mensen gedecoreerd, 
waarvan vier vrouwen.
Om iemand voor te dragen 
voor een lintje is een lan-
ge voorbereidingstijd nodig, 
omdat alle informatie die no-
dig is wordt gescreend. Wilt u 
een bijzonder persoon voor-
dragen voor een lintje, dan 
kan dat nu al. 

Goed Contact 
organiseert golfclinic

Castricum - Goed Contact, 
hét zakelijk netwerk voor 
vrouwen in de BUCH-ge-
meente en omstreken, zet 
vrijdag de 13e in het teken 
van een positieve fl ow voor je 
lijf én je netwerk.
Netwerken op de Golfbaan 
is een community van golf-
ende ondernemers en on-
dernemende golfers die hun 
zakelijk netwerk willen de-
len met andere golfers. Een 
mooie kans om kennis te ma-
ken met de golfsport en om 
de eerder opgedane ervarin-

gen weer bij te spijkeren.
Daarom nodigt Goed Contact 
alle vrouwelijke professionals 
van harte uit om deel te ne-
men aan een golfclinic, op 13 
mei 2016 van 16.00 tot 21.00 
uur, op de Golf & Countryclub 
Heiloo. 
De clinic wordt  professio-
neel begeleid en aansluitend 
is er een hapje en een drank-
je. Een goed moment om op 
een gezellige, ontspannen en 
sportieve manier te netwer-
ken. Zie ook www.goed-con-
tact.nl.

Burgerlijke 
stand 

Castricum

Nieuwe expositie in 
Strandvondstenmuseum
Castricum - Kunstenares 
Karine Bleeker was op jon-
ge leeftijd al geïnteresseerd 
in tekenen, schilderen en 
het maken van foto’s. Van-
af haar 18e is zij jarenlang lid 
geweest van het Lucasgilde 
in Beverwijk, waar zij kennis 
maakte met schetsen, teke-
nen, schilderen; zowel model 
als stilleven.
Zij gebruikt verschillen-
de materialen zoals pot-
lood, houtskool, pastelkrijt, 
inkt en aquarelverf (sinds  5 
jaar hoogwaardige acryl-
verf), over het algemeen aan 
de hand van een foto uit een 
mooi magazine, over land-

schappen, stilleven, bloemen 
of dieren, maar ook van zelf-
gemaakte foto’s.
Karine heeft geleerd goed 
naar het onderwerp te kijken; 
ziet verhoudingen en in veel 
gevallen door verfkleuren te 
mengen laat ze daardoor de 
juiste kleuren ontstaan. Zij is 
dan ook graag in de natuur, 
waar ze geniet van alle kleu-
renpracht.
In tegenstelling tot veel ex-
posanten van het Strand-
vondstenmuseum vindt Ka-
rine het een leuke uitdaging 
om in opdracht te schilderen. 
Haar werk is nu in het muse-
um te zien.

VVD tegen motie 
terugkeer vluchtelingen

Castricum – De VVD staat 
voor het gelijkheidsbeginsel 
en is tegen een voorkeurs-
behandeling van statushou-
ders. VVD vindt de woning-
zoekenden in Castricum ze-
ker zo belangrijk: zij wachten 
soms al jaren op een woning. 
VVD Castricum volgt dan ook 
het kabinetsstandpunt: geen 
voorkeursbehandeling van 
statushouders bij toewijzing 
van woningen. De regulie-
re woningzoekenden mogen 

niet de dupe worden van de 
toewijzing van woningen aan 
statushouders. VVD zegt: 
,,Het COA is verantwoordelijk 
voor het toewijzen van sta-
tushouders aan gemeenten. 
Er zijn nu al statushouders in 
asielzoekerscentra die langer 
wachten op de toewijzing van 
een woning dan de vluchte-
lingen die zijn opgevangen in 
de Enterij. Ook deze mensen 
hebben de warmte van onze 
gemeente hard nodig.’’

Overledenen
Akersloot - 19-04-2016 Ni-
colaas C. van Roode. 19-
04-2016 Aaltje M. Pranger 
gehuwd met Sijtze Kars-
sen. 22-04-2016 Catharina 
J. Kuiper weduwe van Fran-
cies Arends. Castricum - 22-
04-2016 Anna M. Bijman 
weduwe van Cornelis Wel-
boren. 23-04-2016 Cornelis 
Aaij  weduwnaar van Edith 
Tromp. Limmen - 20-04-
2016 Geertruida P. Mors we-
duwe van Jacobus W. Been-
tjes.

Geboortes
Akersloot - 19-04-2016 Jon 
Robin van Duin zoon van 
Jordy van Duin en Sjanne A. 
de Beurs.  

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 25-04-2016 
Rick Sandwijk en Gracia 
M.F. Wong.

Legally Blonde nieuwe 
musical voor The Cast
Castricum - Het eerste re-
petitieweekend van de nieu-
we musical Legally Blonde zit 
erop voor The Cast. Na Caba-
ret brengt The Cast deze keer 
een luchtige feelgood musi-
cal over studente Elle Woods 
die allerlei avonturen beleeft 
met haar vriendinnen van 
Delta Nu op weg naar Har-
vard. Legally Blonde is te zien 

in het Kennemer Theater op 
17, 18 en 19 november en de 
kaartverkoop gaat half mei 
van start. De voorverkoop 
van Legally Blonde start op 
14 mei voor de donateurs van 
The Cast, waarna op 21 mei 
de offi ciële kaartverkoop be-
gint via www.kennemerthea-
ter.nl. Donateur worden kan 
via info@thecast.nl

Castricum - De Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
start komende zomerperio-
de weer met het inline skaten 
vanaf zaterdag 7 mei. 
Er start een groep kinderen 
van zes tot en met twaalf om 
10.00 uur en een groep van 
twaalf jaar en ouder om 9.00 
uur. 
Op speelse wijze worden de 
kinderen vertrouwd gemaakt 
met het skaten. De lessen 
worden gegeven op het af-
gesloten parkeerterrein van 
het Bonhoeffer College. Bin-
nen de vereniging is het ook 
mogelijk voor recreanten en 
wedstrijdschaatsers om te 
komen inline skaten. 
Voor meer informatie en op-
gave zie: www.vkij.nl.

Inline skaten 
bij VKIJ



ZONDAG 10 MEI MOEDERDAG
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Tip voor 
moederdag
5 overhemden
gewassen en 

gestreken

E11,-

CaSTriCUm geeSTerdUiN 24
www.cristalcleaning.nl

castricum@cristalcleaning.nl
Tel. 0251 - 654 988

alle kleding voor 12.00 uur 
gebracht, volgende dag om 

14.00 uur klaar (m.u.v. overhemden)

Geesterduin 50 Castricum
tel: 0251-653606

Nieuw iN 
assortimeNt

Acties geldig t/m 14 mei 2016. 
Prijs- en modelwijzigingen, druk-, en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt

HEILOO, VENNEWATERSWEG 15  |  HAARLEM, VLAAMSEWEG 1  |  WWW.DEKA-TUIN.NL

30% KORTING
clayfibre pot vierkant

grijs of antraciet, diverse maten

bijvoorbeeld:
28 x 28 cm

van 18.95
voor 13.27

29.95

8.95

36.95 18.95

diverse kleuren, potmaat 18 cm
per stuk 4.95

Fuchsia
in gekleurde pot

2  voor

6.00
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De 64ste Bloemendagen in Limmen zijn dankzij de schitterende werkstuk-
ken, de vele bezoekers en het heerlijke zonnetje een doorslaand succes. 
Zaterdag 30 april was het prachtig weer en duizenden bezoekers konden 
volop genieten van de spectaculair versierde kerk en de meer dan 40 mo-
zaïeken, straatversieringen en andere bloemenkunst.

Burgemeester Toon Mans was helaas ziek, anders was hij vast zo sportief 
geweest om op de foto te gaan bij het prachtige mozaïek met daarop zijn 

beeltenis. Onder de titel: ‘Toon je méér Mans’ heeft dit werkstuk de 
door de Castricummer gesponsorde Persprijs gewonnen.

Om 17.00 uur verrichtte een zeer betrokken wethouder Kees Rood de 
offi ciële opening. In zijn speech liet Kees al merken zich erg met het 
dorp verbonden te voelen en zelfs te overwegen volgend jaar ook 
weer met een eigen prikploeg aan de Bloemendagen deel te nemen.

Na de prijsuitreiking voor de jeugd konden de aanwezigen de inwendige
mens versterken met het door Kookkönst verzorgde buffet. Inmiddels 
liep de zaal steeds voller met gespannen deelnemers. Om 20.00 uur be-
gon voorzitter Frank Mous met de prijsuitreiking voor de volwassenen. 
Onder luid gejuich namen de prijswinnaars hun welverdiende prijzen in 
ontvangst, de zilveren tulp was dit jaar voor prikploeg M(ag) van Annie 
met hun indrukwekkende mozaïek dat nog tot en met 5 mei te bewonde-
ren is bij de prachtig versierde Corneliuskerk (zie voorpagina). De Limmer 
band Morgan speelde vervolgens de hele zaal plat, de spanning ebde weg 
en het werd een bruisend feest met alleen maar trotse winnaars.
Zondag 1 mei werd in het dorpspark aan de Vuurbaak een gezellige 
oldtimerfair gehouden, vele oldtimers, nostalgische bromfi etsen, tractoren 
en schitterende koetsen maakten vanuit het park een rondrit door Limmen
en omgeving. Mede door het heerlijke weer mochten ook de aanwezige 
ambachtslieden en horeca zich op de warme belangstelling van het massaal 
toegestroomde publiek verheugen.

De Stichting Bloemendagen bedankt alle sponsors, kwekers, ondernemers, 
vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers. De allergrootste dank gaat echter 
uit naar de prikploegen en alle andere bloemkunstenaars. Wat hebben jullie 
de Bloemendagen een fantastische impuls gegeven met jullie enthousiasme, 
prachtige werkstukken en jullie positiviteit. Eigenlijk wisten wij het al maar nu 
weten we het zeker: de Bloemendagen geven Limmen kleur.  

Iedere vrijdag van 11.00 - 18.00 uur op het parkeerterrein achter de A.H. in Limmen

Vishandel
Heinen en Muijs 

Iedere vrijdag van 11.00 - 18.00 uur op het parkeerterrein achter de A.H. in Limmen

Vishandel
Heinen en Muijs 

HOLLANDSE 
NIEUWE

ZE ZIJN ER WEER!
Vangst 2014 

per stuk €1,95

4 VOOR € 7,50

fAMILIezAk kIbbeLIng 
Met sAus  VOOR € 6,50

supeR MALse HARIng
peR stuk € 1,75 4 VOOR € 6,50

5e HARIng gRAtIs!
gestOOMde MAkReeL 
uIt eIgen ROkeRIj
  peR stuk € 2,50

Gadverdamme
wat lekker..!

Proef de unieke smaken van onze
      ambachtelijk gebrouwen bieren...

• Manus

• Bockbier

• Ut 1e
 Kieft-ai

• Merakels

• Skoftig

• WinterWit

• Zware
 Hufter

• Alkmaars
 Blondje

www.dampegheest.nlGeen bier onder de 18
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Kleurige
 Mozaieken..?
 Wij zijn meer van
 zwart op wit!

072 - 5052724
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair

www.dibolimmen.nl
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Zonnepanelen 
nu voor iedereen 
haalbaar.

A merk zonne-
panelen + A merk 
cv ketel + 
10 jaar onderhoud 
en 
10 jaar onderdelen 
garantieplan
Voor maar € 8,00 
* per maand

* persoonlijke situatie afhankelijk

Bloemendagen geven Limmen kleur

Kleiner dan 4m2

1e zilver

Junior 14-18 2e prijs Vrije categorieEervolle vermelding

 
 
 
 
Na onze vliegende start staat komende zondag in het 

teken van alle moeders. Sorry mannen… 
We nodigen alle moeders en natuurlijk iedereen die 

een gezellige avond wil hebben uit om zondag 8 mei te 
komen eten. 

 

We hebben een heerlijk 3 tot 5 gangen menu 
Per gerecht 9 euro 

En natuurlijk voor de moeders een lekkere verrassing. 
 

Zin in een heerlijke avond vol sfeer & gezelligheid? 
Dan zien wij u 8 mei aanstaande Bij Lotje. 

Reserveren: 072 5055373      info@bij-lotje.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

Burgemeester Toon Mans was helaas ziek, anders was hij vast zo sportief 
geweest om op de foto te gaan bij het prachtige mozaïek met daarop zijn 

dorp verbonden te voelen en zelfs te overwegen volgend jaar ook 
weer met een eigen prikploeg aan de Bloemendagen deel te nemen.

Na de prijsuitreiking voor de jeugd konden de aanwezigen de inwendige
mens versterken met het door Kookkönst verzorgde buffet. Inmiddels 
liep de zaal steeds voller met gespannen deelnemers. Om 20.00 uur be-
gon voorzitter Frank Mous met de prijsuitreiking voor de volwassenen. 
Onder luid gejuich namen de prijswinnaars hun welverdiende prijzen in 
ontvangst, de zilveren tulp was dit jaar voor prikploeg M(ag) van Annie 
met hun indrukwekkende mozaïek dat nog tot en met 5 mei te bewonde-
ren is bij de prachtig versierde Corneliuskerk (zie voorpagina). De Limmer 
band Morgan speelde vervolgens de hele zaal plat, de spanning ebde weg 
en het werd een bruisend feest met alleen maar trotse winnaars.
Zondag 1 mei werd in het dorpspark aan de Vuurbaak een gezellige 
oldtimerfair gehouden, vele oldtimers, nostalgische bromfi etsen, tractoren 
en schitterende koetsen maakten vanuit het park een rondrit door Limmen
en omgeving. Mede door het heerlijke weer mochten ook de aanwezige 
ambachtslieden en horeca zich op de warme belangstelling van het massaal 
toegestroomde publiek verheugen.

Kleiner dan 4m22e goud

HomeopatHie
RefoRmaRtikelen
paRfumeRie
Glutenvrij
fotoQuelle
StomeRijdepot
kiala SeRvice
paSfoto’S

Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

gezond & wel 
AKeR
kerkweg 16

1906 aW limmen
072-5053138

Haal voor moeder 
de zomer in Huis!

mexx summer is now edt
40ml van E 26.49 voor E 19.99
20ml van E 18.49 voor E 13.99

marbert Bodylotion 400ml van E 15,95 voor E 8,99 
louis Widmer dagcrème nu met gratis 

probeertube nachtcrème
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Castricum - Het is de natio-
nale Week van Ons Water van 
1 tot en met 8 mei.
Het thema dit voorjaar is 
schoon en gezond water. 
Overal in het land worden ui-
tjes en activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud. PWN 
neemt deel met twee activi-
teiten. Op 3 mei organiseren 
zij een Waspretdag in Bezoe-
kerscentrum De Hoep en op 
5 mei kunnen klanten bij Be-
vrijdingspop in Haarlem een 
waterzakje kopen en de hele 
dag onbeperkt bijvullen bij de 
stand. Kijk voor meer infor-
matie en alle uitjes op week-
vanonswater.nl.

Castricum - Zaterdag stond 
voor de Castricumse post-
duivenliefhebbers de vlucht 
Quiévrain (B) op het pro-
gramma, met een afstand 
van gemiddeld 250 km. Door 
het Instituut Wedstrijd Bege-
leiding werd het advies gege-
ven op de lossingsplaats pas 
na de middag te gaan lossen.
Om 12.30 uur werden de 
deuren van de containerwa-
gens opgetrokken en konden 
de duiven aan hun terugreis 
beginnen. Met een noord-
westenwind werd het traject 
het snelst afgelegd door een 
duif van Gerhard Tromp, die 
een buitengewone prestatie 
levert door binnen de top tien 
7 duiven te klokken. Hij had 
26 kanshebbers ingekorfd 
waarvan zich er 12 in de prij-
zen wisten te vliegen. De 
tweede duif viel bij Nico de 
Graaf en de derde duif valt bij 
Cees de Wildt die zijn duiven 
ook in de benodigde vlieg-
vorm begint te krijgen. Ook 
Anton Tromp, Jaap Kaandorp 
en Arie Hageman vinden we 
terug in de top van het klas-
sement. De rij van prijs vlie-
gende duiven werd gesloten 
door Sander Graaf.

Gerhard Tromp 
heeft 

snelste duif

Castricum – Het Rode Kruis 
organiseert elke dinsdag-
ochtend, onder begeleiding 
van enthousiaste vrijwilligers, 
een gezellige ochtend in het 
Rode Kruis gebouw op het 
Kooiplein 24A in Castricum. 
Tijdens deze ochtend drinkt 
men gezamenlijk een kop-
je koffi e of thee. Er is daar-
naast ruimte voor het voor-
lezen en bijpraten uit de 
krant, een geheugenspel en 
het spelen van diverse spel-
letjes als rummikub of vlot-
bruggen. Daarnaast wordt 
er ook regelmatig iets ac-
tiefs gedaan als bloemstuk 
schikken. Eenmaal per jaar 
gaan ze buiten de deur lun-
chen met alle deelnemers. 
Tijdens de schoolvakanties 
zijn ze even gesloten, maar 
daarbuiten bent u van harte 
welkom. Vindt u het leuk om 
bij een gezellig clubje aan te 
sluiten? 
Ga dan langs op dinsdag-
ochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur. U kunt ook con-
tact opnemen met Riek Plas, 
coördinator dinsdagochtend 
groep, via 072-5051792 of 
06-15337461.

Gezellige 
ochtend bij het 

Rode Kruis

Bakkum - Ondanks de zeer 
matige weersvoorspellingen 
waagden veel Bakkumse kin-
deren (en ouders) zich op Ko-
ningsdag toch met hun ver-
zamelde spulletjes op straat. 
Sommigen hadden heel slim 
maatregelen genomen door 

een tentje neer te zetten. De 
Bakkumse jeugd had zich zo 
verheugd op dit feestje, dat 
lieten ze zich niet afnemen! 
En achteraf maar goed ook, 
want op enkele druppels na 
bleef het droog! (foto: Henk 
Hommes)

Lezing over WOII en 
voedseldroppingen

Limmen - Donderdag 26 mei 
geeft Hans Nauta in de bibli-
otheek in Limmen een lezing 
over de voedseldroppingen in 
1945 bij Vliegveld Bergen. Tij-
dens deze lezing wordt uniek 
fi lm- en beeldmateriaal ge-
toond.
Tijdens de Hongerwinter was 
er in West-Nederland aan van 
alles een gebrek; elektrici-
teit, gas, brandstof en voedsel. 
Uiteindelijk werd in 1945 een 
unieke operatie opgezet: West-
Nederland zou door de gealli-
eerde bommenwerpers van-
uit de lucht worden bevoorraad 
met voedsel. Tijdens de lezing 
wordt aandacht geschonken 

aan deze Amerikaanse operatie 
op het droppingsterrein Vlieg-
veld Bergen. Als kind raakte 
Hans Nauta door verhalen van 
zijn opa geïnteresseerd in alles 
wat met de lokale luchtoorlog 
te maken heeft. Hij is freelance 
historisch onderzoeker en doet 
al meer dan 25 jaar onderzoek 
in binnen- en buitenlandse ar-
chieven naar de achtergron-
den van de luchtoorlog bo-
ven Noord-Holland. Geïnteres-
seerd? De lezing is op donder-
dag 26 mei in de bibliotheek, 
Lage Weide 2A. De lezing start 
om 20.00 uur. Aanmelden op 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda.

Limmen - De 21-jarige 
drummer Boris Piscaer uit 
Limmen won met zijn band 
Cold Turkey de vakjuryprijs 
bij The Clash of the Cover-
bands. Hierdoor mogen Boris 
Piscaer, Suzan de Reus, Thij-
men Leegwater, Thomas van 
Walstijn en Anna Wester zich 
‘de beste coverband van de 
Benelux’ noemen. Zaterdag 
23 april stond Cold Turkey in 
de fi nale in Het Klokgebouw 
in Eindhoven. Hier versloe-
gen zij acht andere cover-
bands. Zoals altijd stopt Cold 
Turkey nummers in een ‘Cold 
Turkey jasje’. Zo ook het num-
mer van The Heavy ‘What 
makes a good man?’, wat zij 
veranderde in ‘What makes a 
good band?’ Tijdens dit num-
mer stond Boris op een ver-
rijdbaar drumstel helemaal 
aan het einde van de twaalf 
meter lange catwalk. Ze heb-

ben alles uit de kast gehaald, 
er kwam zelfs een koortje 
aan te pas. Maar het heeft 
allemaal geweldig uitgepakt. 
‘De beste coverband van de 
Benelux’ is Cold Turkey.
Foto: Festival3D, René Kraak-
man.

16-jarige cabaretier 
speelt in Clusius College

Castricum - Op zaterdag 14 
mei speelt Maurits Hazeleger 
zijn cabaretvoorstelling ‘Niet 
remmen’ in het Clusius Col-
lege, de school waar hij leer-
ling is. 
De pas 16-jarige cabaretier 
belooft zijn publiek te verma-
ken in een anderhalf uur du-
rende show in de aula van 
de school. Hij hoopt een mix 
te bieden van de stijlen van 
Hans Teeuwen, Jochem Me-
ijer en Ronald Goedemondt.
De show ‘Niet remmen’ gaat 
over zijn alledaagse leven als 
jongen van 16, thuis en op 
school. Dat brengt hij niet al-
leen met humor, ook met lied-

jes en muzikale begeleiding. 
Deze jongste cabaretier van 
Nederland heeft al meerdere 
optredens op zijn naam staan, 
maar nog nooit zo’n lange 
show weggegeven. Zo trad hij 
op bij de jaarsluitingen en de 
groep-8 eindmusical van zijn 
basisschool Toermalijn, en 
was hij deelnemer aan de ta-
lentenjacht Comedy Kids op 
RTL4. Hij liep ook al eens sta-
ge bij het Zaantheater.
Kaartjes zijn kosten 4 euro en 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. 
De voorstelling begint om 
20.00 uur. Vooraf reserveren 
kan via mauritshazeleger16@
hotmail.com.

www. .nl

www. .nl
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ZONDAG 8 MEI OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Mega 
HANGPLANTEN
SHOW
Tientallen 
soorten

Moederdag kadotip
Volop
PLANTENBAKKEN
Keuze ongekend

Deze week bij de

Volop 

- GERANIUMS
- STEKGOED
- KUIPPLANTEN
- HEESTERS enz. enz.

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl

12/13

Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE e500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 

op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het 
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet, 
met zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

VROEGBOEKKORTING!
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White Stones D1 
Nederlands kampioen zaalvoetbal

Regio - 30 april is een me-
morabele dag geworden voor 
zaalvoetbalvereniging White 
Stones uit Egmond aan Zee. 
De D1 pupillen hebben voor 
het eerst in het 40-jarig be-
staan een Nederlandse titel 
gewonnen.
In het Sportcentrum Galgen-
waard in Utrecht werd ge-
streden om het Nederlands 
kampioenschap zaalvoet-
bal op topklasse niveau. Al-
le poule-wedstrijden wer-
den door de ploeg van coach 
Herald Kornblum gewon-
nen, 3-0, 3-1 en 4-1. Norma-
liter zou dit resultaat garant 
staan voor een Nederland-
se titel, maar sinds vorig jaar 

heeft de KNVB de regels ge-
wijzigd. Na de poulewedstrij-
den speelden de teams ver-
volgens de halve fi nale. In de 
halve fi nale tegen SV Lake 
Valley D1, hadden de jongens 
van White Stones D1 het niet 
makkelijk. De vermoeidheid 
begon toe te slaan en na een 
1-0 achterstand werd het 
roer omgegooid om vervol-
gens de wedstrijd te eindi-
gen met een 3-1 winst. Deze 
winst betekende een plaats 
in de fi nale.
De fi nale tegen FC Eindhoven 
D1, die hun halve fi nale met 
2-1 hadden gewonnen, was 
er één van een buitencate-
gorie. FC Eindhoven, die met 

een brede selectie aanwezig 
was, wilde net als White Sto-
nes maar één ding. De Ne-
derlandse titel. Zonder in te 
houden door beide teams 
werd er vol voor de winst ge-
speeld. Toch was het White 
Stones die aan het langste 
eind trok.
Ongeslagen in de competitie 
met slechts één gelijk spel, 
het districtskampioenschap 
overtuigend winnen tegen 
Het Veerhuys D1 en op 30-4-
2016 FC Eindhoven met 3-0 
verslaan in de fi nale voor het 
Nederlands kampioenschap 
zorgde ervoor dat de spelers 
van White Stones D1 voor 
het eerst in 40 jaar een Ne-
derlandse titel mee naar huis 
namen.     
In de Withe Stones D1 komen 
vier spelers en de coach uit 
Castricum en drie spelers uit 
Uitgeest.
De nieuwe Nederlandse 
kampioenen worden vrijdag 
6 mei gehuldigd. Dat gebeurt 
om 20.30 uur, voor de be-
langrijke nacompetitiewed-
strijd van WS1, in de thuis-
hal De Watertoren in Eg-
mond aan Zee. Daarna start 
de wedstrijd White Stones te-
gen Volendam. Inzet is een 
plaaats in de halve fi nale voor 
promotie naar de eredivisie.

Bijna 3 ton naar 
projecten Muttathara

Castricum - Op 20 april 
vond de jaarlijkse medewer-
kersavond van de Stichting 
Castricum helpt Muttatha-
ra plaats. Er werd teruggeke-
ken op het afgelopen jaar en 
het jaarverslag werd gepre-
senteerd.
Dankzij weer een goed jaar 
van de kringloopwinkel werd 
het afgelopen jaar maar liefst 
282.694 euro gedoneerd aan 
projecten in ontwikkelings-
landen. Deze projecten zijn 
gericht op het steunen van 
arme vrouwen en kinderen, 
met name op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs 
en ontwikkeling van econo-
mische zelfstandigheid. De 
gesteunde projecten zijn in 
beginsel tijdelijk, maar er zijn 
uitzonderingen. 
Tijdens het bezoek van de vo-
rige voorzitter van Muttatha-
ra, Karin Mulder, en de Bur-
germeester Toon Mans vorig 
jaar aan India bleek ook weer 
dat het geld daar echt terecht 
komt bij degenen die dit het 

meeste nodig hebben.  Ook 
zijn er vorig jaar weer pro-
jecten gestart en gesteund 
door inwoners van Castricum 
en omgeving. Denk daarbij 
aan de Stichting Kicoba van 
de Heemskerkse Corrie Baas, 
die zich onder andere be-
zig houdt met de opvang van 
kinderen in Zuid-Afrika.  Me-
de dankzij de donaties van de 
de Stichting Castricum steunt 
Muttathara hebben school-
kinderen nu les in een mobiel 
klaslokaal.
Gezien de goede doelen die 
worden gesteund met de op-
brengst van de kringloopwin-
kel is het wrang dat winkel-
diefstal ook in de kringloop-
winkel een probleem is. Op 
de medewerkersavond heeft 
wijkagant Marco Glorie uit-
gelegd hoe winkeldiefstal 
kan worden voorkomen en 
hoe de medewerkers van de 
winkel kunnen handelen als 
dit toch gebeurd. De avond 
werd afgesloten met een ge-
zellig hapje en drankje.

Mag het 2 miljoen 
minder zijn?

Dat de voetbalverenigingen 
op deze locatie willen zitten 
is inmiddels iedereen wel dui-
delijk. Maar waarom eigenlijk. 
Als argumenten worden ge-
noemd de goede bereikbaar-
heid, de centrale ligging en 
de veilige bereikbaarheid voor 
de jeugd. 
Zou dit de werkelijke reden 
zijn? Als je de stukken goed 
leest blijkt dat met name Eg-
mondia grote bezwaren heeft 
tegen de locatie aan de Ho-
gedijk. De reden is dat zij dan 
de grote evenementen als 
de halve marathon, de wan-

delmarathon en de Egmond-
Pier-Egmond strandrace niet 
meer kunnen faciliteren. Het 
klinkt nobel dat de voetbal-
clubs daar graag een bijdra-
ge aan wil leveren. Maar waar 
gaat het eigenlijk om? Aan 
het faciliteren van deze eve-
nementen worden enkele 10 
duizenden euro’s per jaar ver-
diend. Met andere woorden, 
de gemeentelijke belasting-
betaler moet maar 2 miljoen 
meer op tafel leggen dan no-
dig is om de fusieclub geld te 
laten verdienen met het ver-
huren van een terrein dat net 

eens hun eigendom is. En dat 
ook nog eens ten koste van 
de bollenteelt en het woon-
genot van velen.
Waarom niet gekozen voor 
het volgende alternatief: de 
jeugd van de fusieclub gaat 
voetballen op het Egmondia 
terrein en de senioren aan de 
Hogedijk. De voordelen zijn 
duidelijk. De fusieclub houdt 
zijn inkomsten uit de evene-
menten, de jeugd kan vei-
lig haar voetbalvelden be-
reiken, de bollenteelt wordt 
geen schade toegebracht 
en de betreffende bewoners 
worden niet geschaad in hun 
woongenot. En daar bovenop 
scheelt het de gemeenschap 
ook nog eens 2 miljoen!
Ik denk dat menig lid van een 
van de voetbalverenigingen 
zich kapot schaamt voor hun 
bestuur dat ze zulke eisen op 
tafel legt. Als je als voetbal-
vereniging in het hart van de 
samenleving wil staan, zoals 
de KNVB propageert kun je je 
beter wat bescheidener op-
stellen. 
Onderteken de petitie op 
www.geenballenmaarbol-
len.nl.

Werkgroep GeenBallenMaar-
Bollen

Richard de Leth geeft lezing
OERsterk Experience

Akersloot - Geluk en ge-
zondheid hangen nauw met 
elkaar samen. Veel mensen 
willen gezond en gelukkig 
oud worden, maar hebben 
geen concreet plan. De hui-
dige mens wordt steeds ver-
moeider, dikker en zieker. 
Hoe kunnen we onszelf met 
een gezonde leefstijl ver-
sterken? 
De rol van voeding, bewe-
ging en ontspanning wordt 
vanuit nieuwe invalshoeken 
belicht. Aan het einde van 
de lezing van drs Richard de 

Leth volgen praktische tips 
om in uw eigen leven te in-
tegreren: het resultaat is een 
OERsterk leven! Richard de 
Leth opent de avond met 
een laagdrempelige quiz. 
Iedere bezoeker krijgt te-
vens een OERsterke goodie-
bag. Er wordt ook veel ge-
lachen! Benieuwd? Kom op 
vrijdag 27 mei of vrijdag 24 
juni naar de OERsterk Ex-
perience-lezing in Hotel van 
der Valk, Geesterweg 1A in 
Akersloot. Zie ook www.oer-
sterk.nu/agenda.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl



ZONDAG 10 MEI MOEDERDAG

Velours strandlakens
Miami en Orlando
100 x 200
39,95 €29,95

Zomerse wafelkimono
Biarritz (100% katoen)
S, M, L, XL 
69,95 €49,95

SPECIAAL 
VOOR 

MOEDERDAG

‘S-GRAVELANDSEWEG 12 B/C
1211 BS HILVERSUM
TEL 035 - 629 56 00
VANDYCKSHOP.NL

Uw Vandyck store:

Kerkweg 1 / Rijksweg 108
1906 AT Limmen, 072-505 14 54

www.slaapkennerlute.nl

Moederdagaanbieding:

WORKSHOP 
EHBO BABY & KIND 

10 % KORTING
U kunt de datum van de cursus naar keuze

inplannen en vanuit Schalkoort Training & Advies 
doen we er nog een gezellig boeketje bij.

Wilt u meer weten, bel of mail mij: 
Louise Schalkoort

06-29437224 of louise@schalkoort.net

Moederdagaanbieding:

plak tot

korting op een artikel 
naar keuze

20%

plak je korting op lingerie, nachtmode en badmode!

hartjes

plakken
A5 stickervel VJ16_VK_def.indd   1 12-04-16   09:36
Livera Heiloo, ‘t Loo 6 en Livera Heemskerk, Kerkweg 27

Voordelig geprijsd direct van Kwekerij
- Dak- en Leibomen -  Fruitbomen - Heesters - Coniferen - Vaste planten - Perkgoed

Open ma. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur. 
Krochtweg 6A   Heemskerk. Tel 06-53172110

Kwekerij
Hoveniersbedrijf
Gerard dam

Bel voor vrijblijvende prijsopgave 06 - 531 721 10



Van hotel op de Veluwe naar restaurant in Bakkum

Heerlijkheid van Bakkum is aanwinst 
voor Castricum

Bakkum – Wat wil een echtpaar na 35 jaar keihard werken  
in een hotel op de Veluwe, dat nog te jong is om stil te zitten  
en dat alle spaarzame vrije dagen doorbrengt aan de kust?  
Zo’n echtpaar gaat op zoek naar een kleinschalig restaurant  
nabij de duinen en de zee om het over te nemen. Arnold en Jeanet-
te Nijen Twilhaar verloren hun hart aan ’t Mirakel van Bakkum, dat 
verder gaat als Eethuis Heerlijkheid van Bakkum.

Sinds 1 april zijn zij de eigenaars en vanaf die tijd is er schoongemaakt, 
geschilderd en heringericht. Het geheel toont fris, verzorgd en gezellig. 
Zoon Nick (18) is kok in opleiding en staat met Arnold in de keuken. De 
vijftienjarige Bas helpt in het weekend met de afwas en Jeanette verzorgt 
op gastvrije wijze de bediening.
,,We hebben een hotel gehad in Nunspeet met 86 kamers en zeventig 
man personeel”, vertelt Arnold. ,,Dag en nacht waren wij in touw en on-
ze kinderen zijn in het hotel opgegroeid. Vijf jaar geleden hebben we 
 het hotel verkocht en na een rustperiode werd ik gevraagd de leiding 
op mij te nemen in andere hotels in de omgeving. Maar Jeanette en 
ik wilden graag verhuizen naar de kust. We waren al veel te vinden in  
Egmond aan Zee en reden dan langs ’t Mirakel van Bakkum. Dus toen ik 
zag dat het te koop stond, wist ik meteen om welk restaurant het ging.” 

De evenwichtige menukaart laat zien dat deze met kennis van zaken is 
samengesteld. Kies als voorgerecht bijvoorbeeld een bonbon van zalm, 
waarin een frisse aardappelsalade en verschillende slasoorten zijn ver-
werkt. Er is natuurlijk carpaccio, maar ook gefrituurde mosselen met 
knoflooksaus. De hoofdgerechten laten, naast klassiekers zoals varkens-
haas en schnitzel, hamburgers en saté zien, en stoofpotjes, ook voor 
vegetariërs. Crêpes Suzette flensjes met sinaasappelsaus, vanille-ijs en 
slagroom is een van de heerlijk toetjes die wordt aangeboden. Na een 

www.kwekerijsap.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

MOEDERDAGKADO?  
Natuurlijk slaagt u bij ons voor een prachtige opgemaakte
pot of mand, hanging basket of kadobon!

aanpassing in de keuken komen er ook nog pannenkoeken op de kaart te 
staan en de naastgelegen ijssalon krijgt een breder assortiment met lekkere 
specialiteiten. En dan tot slot; er kan hier lekker geluncht worden en het res-
taurant beschikt over een terras. Een aanwinst dus voor alle inwoners en toe-
risten in de gemeente Castricum! 

Het adres is Heereweg 36 in Bakkum-Noord. 

Te koop:
Waardebon voor een he-
le dag scooterrijden voor 2 
pers. incl. brandstof + verzeke-
ring - 20,-. Tel. 072-5339053

Aangeboden:
Het boek, Hart van Kenne-
merland geven wij (ruilen) 
voor een Hoogoven bonbon-
schaaltje. Tel. 0251-241593

Te koop:
Mooie amberkleurige sta op 
stoel- elektrisch Fitform met re-
laxfunctie 375,-, kan worden 
bezorgd.  Tel. 06-86447840



Food & Drinks

Westerwerf 1 • Uitgeest • T: 0251 315 150 • www.bobs.nl

Verwen Menu Mei € 23,50
Kip piri piri met knoflookbrood

Lamsrack met honing-tijmsaus

Crème brûlée met vanille-ijs en slagroom

NIEUW! BOBS ZOMERKNALLERS OP WWW.BOBS.NL
Maak de zomer onvergetelijk met de zomerdeals van Bobs

Mei menu
Lamsham met een salade van asperges

****
Vis van de dag

of
Brochette van gegrilde runder biefstuk 

met Stroganoff saus
****

Soesjes met roomijs, advocaat en chocoladesaus

De Eetkamer van Uitgeest
Hogeweg 107, 1911 GD Uitgeest

Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

Voor uw diner à la carte 
of ons maandmenu

€27,50

LAGELAAN  8     1851     PC   HEILOO             
WWW.BRASSERIE-INTGROEN.NL

TELEFOON    072 - 5051423

  

 

 

  

Super Tuesday
iedere dinsdag 

4-gangen menu 
€19,95

LAGELAAN  8     1851     PC   HEILOO             
WWW.BRASSERIE-INTGROEN.NL

TELEFOON    072 - 5051423

  

 

 

  

3-gangen 
weekmenu

€ 27,50

Leuk voor een 
zomers event…

Huur onze pizzaoven 
en ijscokar!

Moeder-
dag!

Verras je 
moeder met 

een diner of een 
cadeaubon!

Voor alle 
moeders een 

presentje! 
Egmonderstraatweg 34 - Egmond a/d Hoef
Geopend: woensdag t/m zondag
Reserveren: Tel. 072 506 16 75

 Restaurantsmakelijk www.restaurantsmakelijk.nl

Iedere woensdag- en donderdagavond: 

3 gangen verrassingsmenu 19,95

         Zondag 8 mei Moederdag 

Heereweg 36  .  Bakkum       
    Tel: 0251—67 13 53   

      Verwen moeders met een heerlijk  
avondje uit in de Heerlijkheid van Bakkum.  

    Speciaal 3-gangen diner voor slechts  
     € 21,50 per persoon. 

 
A la carte uiteraard ook mogelijk. 

 
Reserveren kan via onderstaand nummer. 



in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job
GEZOCHT: Medewerkers

Werkplaatsmedewerkers kunststof kozijnen
Wegens groei in onze kunststof kozijnen fabriek in Akersloot, zijn wij per direct op zoek naar twee full-�me collega´s! 
Heb jij affi niteit met de bouw en ben je op zoek naar een leuke baan, dan zijn wij op zoek naar jou!

Produc�emedewerker kunststof kozijnen

Over deze func�e
Je func�e bestaat uit verschillende werkzaamheden in de werkplaats voor het vervaardigen van een 
kunststof kozijn. Hierbij moet je denken aan diverse hand- en machinale bewerkingen. Je komt werken 
in een klein team waar je zelf aan de slag kunt gaan.

Func�e eisen:
Je hebt een bouw gerelateerde opleiding gevolgd
Je bent bekend met het gebruik van gereedschappen 
Je bent enthousiast en leergierig
Je hebt technisch inzicht 

Wat wij bieden
Een marktconform salaris volgens de bouw cao
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien

Ervaren produc�emedewerker kunststof kozijnen

Over deze func�e
In je func�e ben je zelfstandig bezig met het vervaardigen van kozijnen. Buiten je eigen 
werkzaamheden stuur je andere werknemers aan.

Func�e eisen:
Ervaring in de produc�e van kozijnen (kunststof, aluminium en hout)
Leidinggevende capaciteiten
Gedreven om aan te pakken  en ini�a�ef te nemen
Klantgericht werken 

Wat wij bieden
Een marktconform salaris volgens de bouw cao

Beloning naar capaciteit
Deels verantwoordelijk voor de produc�e

Mail je CV naar: mieke@luten-kozijnen.nl   
luten-kozijnen.nl - Molenlei 8 1921CZ Akersloot - 072 534 10 05 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

medewerkers 
voor de keuken en de bediening.

Ben je fl exibel inzetbaar en heb 
je enige ervaring in de horeca, 

reageer dan direct!

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar 
heerlijkheidvanbakkum@gmail.com 

t.a.v. Arnold Nijen Twilhaar en we 
nemen direct contact met je op.

medewerkers
WIJ ZOEKEN 

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten

ALLROUND KLUSSER 
HEEFT NOG TIJD OVER

06 - 244 36 815 
hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET



in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

Iedere dag is weer anders, geen een dag is hetzelfde!

PERSONEEL GEVRAAGD

Specialistisch reinigen van

- tapijt
- linoleum
- natuursteen
- meubilair

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een jonge 
uitvoerend medewerker voor 20 à 30 uur per week.

Als je houdt van afwisseling en je hebt geen negen tot vijf mentaliteit,
dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zoeken iemand die:
1. Graag wil aanpakken
2. Secuur kan werken
3. Zelfstandig kan werken
4. Bereid is om veel te leren
5. Interesse heeft in specialistisch werk
6. Flexibel is als het gaat om werktijden
7. In het bezit is van Rijbewijs B
8. Fysiek sterk is
9. Affiniteit heeft met techniek

Wij bieden:
10. Een prima salaris
11. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
12. Leuke collegae
13.  Een goede werksfeer
14.  Leuk afwisselend werk

Wil je meer weten over de werkzaamheden? 
Op onze website www.schonevloeren.nl vind je foto’s en informatie.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV op naar info@schonevloeren.nl 
of bel met ons kantoor om een afspraak te maken.

SchoneVloeren.nl 
Molenwerf 21-k 
1911 DB Uitgeest 
0251-320040

Iedere dag is weer anders, geen een dag is hetzelfde!

PERSONEEL GEVRAAGD

Specialistisch reinigen van

- tapijt
- linoleum
- natuursteen
- meubilair

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een jonge 
uitvoerend medewerker voor 40 uur per week.

Als je houdt van afwisseling en je hebt geen negen tot vijf mentaliteit, 
dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zoeken iemand die:
1.  Graag wil aanpakken
2.  Secuur kan werken
3.  Zelfstandig kan werken
4.  Bereid is om veel te leren
5.  Interesse heeft in specialistisch werk
6.  Flexibel is als het gaat om werktijden
7.  In het bezit is van Rijbewijs B
8.  Fysiek sterk is
9.  Affiniteit heeft met techniek

Wij bieden:
10.  Een prima salaris
11.  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
12.  Leuke collegae
13.  Een goede werksfeer
14.  Leuk afwisselend werk

Wil je meer weten over de werkzaamheden? 
Op onze website www.schonevloeren.nl vind je foto’s en informatie.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV op naar info@schonevloeren.nl 
of bel met ons kantoor om een afspraak te maken.

SchoneVloeren.nl
Molenwerf 21-k
1911 DB Uitgeest
0251-320040

Gevraagd:
Betrouwbare hobby-
ist op zoek naar defec-
te laptops en notebooks.  
Tel. 06-84613045
Te koop:
Bijna nieuw Quinny Spee-
dy combi wagen van ba-
by tot kleuter. Kleur lime met 
zwart. Super mooi en mo-
dern. 125,-. Tel. 06-84526073
Gezocht:
Hoogovens bonbon schaal-
tjes zoeken wij ter uitbreiding 
van de verzameling staal/email-
le 14x22 cm 06-15213947.  
Tel. 06-15213947

Te koop:
Massief eikenhouten aanrecht-
blad 60 x 225 cm, hart spoel-
bak op 150 cm van links in-
cl. Grohe keukenkraan 20,-
. Gebruikte koelkast 175 li-
ter tafelmodel, geen vries-
vak 25,-. Tel. 0251-822486
Aangeboden:
Roadmaster family extra, al-
tijd binnen gestaan. Met veel 
extra’s, disselbak voortent. 
Prijs 250,-. Tel. 0251-316360
Gevraagd:
Accordeon oud of defect 
haal ik gratis bij u op voor on-
ze hobby. Tel 0235639828.

* Te koop:
Tennisracket voor kinderen, 
nieuw met hoes, merk Slazen-
ger, 27 inch, gripmaat 2, su-
per goed racket, nog in ver-
pakking. Voor kinderen van-
af ongeveer 12 jaar.  Prijs 8 
euro. Tel: 06-53912085
* Kofferbakmarkt
Zondag 8 mei van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee. www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl
Te koop:
Honda VT500, rood, 500cc, old-
timer shopper met tassen, 500,-. 
Tel: 06-17454715/0251-658693

Te koop:
Voor Vmbo examenleerlin-
gen: examenbundels en sa-
menvattingsboeken van Bio-
logie en Duits: 5,- per boek. 
Grammaticawijzer Engels: al-
le regels overzichtelijk bij el-
kaar: 5,-.Tel. 072-5055782
Te koop:
Ouderwetse handnaai-
machine met houten kap, 
10,-. Tel. 0251-248955
Te koop:
Kleuren t.v., met kast, 
doet het prima, met af-
standbediening, 20,-. 
Tel. 0251-248955

Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Te koop:
Terras zonnescherm uit-
val 2.20 meter breedte 3.20 
meter bed. Elektrisch vr.pr. 
500,-. Frisse kleuren.
 Tel. 0251-655232
Te koop:
Blank eiken uitsch. bare eettafel 
met 4 warm rode stoelen lang 
1.74 mtr. ingekl. rond 1.20 mtr. 
vr.pr.125,-. Tel. 0251-655232

Te koop:
Z.g.a.n. rvs chroom vernik-
keld douche mengkraan ther-
mostatich 75,- + nw: op-
hang beugel + douche sproei-
er 25,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Te koop Artis toegangskaar-
ten 13,- per stuk 2 voor 
25,-  . 
Tel. 0251-825832
Gevraagd:
Wie heeft er nog koffertjes/
mapjes met 45 toeren gram-
mofoonplaatje van pop en 
beat van de jaren ‘50 /‘60 
staan. Tel. 06-12946730
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Volleybalsters kampioen
Castricum - Het team C2 van 
Crooneburg is kampioen ge-
worden van de tweede klas-
se. De speelsters zijn enorm 
vooruit gegaan, Er wordt met 
grote inzet getraind en dat is 
terug te zien in de wedstrij-
den. Afgelopen weekend re-
sulteerde dat in het kam-

pioenschap van de tweede 
klasse. En de meiden zijn nog 
niet klaar. Ze hebben allen 
afgesproken om ook te gaan 
beachvolleyballen op de vel-
den van 2 beach aan de Zee-
weg naast het AVC terrein. Er 
is ruimte voor meer spelers: 
kijk op www.croonenburg.nl.

Red Giant, een verhaal apart
Limmen - In de Hortus Bul-
borum te Limmen bloeien 
onder andere 2.500 verschil-
lende histo-rische tulpen. 
Dankzij de uitzonderlijk kou-
de maande april staan veel 
van deze bloemen nog in vol-
le bloei.
Lopend tussen de bedden 
zie je regelmatig kleine ro-
de bordjes staan, met daar-
op aangegeven wie het be-
treffende tulpensoort heeft 
gesponsord. Voor de Hortus 
een welkome bron van in-
komsten, omdat de tuin ge-
heel door vrijwilligers wordt 
gerund en geen cent subsi-
die krijgt. Ook bij de tulp Red 
Giant staat zo’n bordje met 
daarop de sponsornaam van 
de familie Nijs-sen. Red Gi-
ant, de rode reus, heeft meer-
dere grote bloemen en staat 
op een sterke, lange sten-gel.
Sponsor Anton Nijssen, zoon 
van een bollenkweker uit 
Santpoort, is zelf vrijwilli-
ger op de tuin voor de bol-
lenverkoop. Aan die Red Gi-
ant zit voor hem een bijzon-
dere herinnering vast. ,,Mijn 
vader, kocht ze ooit op een 
groene veiling in Schagenl. 
Dan staan de bloemen in vol-

le bloei op ’t veld en kun je 
bieden bij opbod. Het grote 
voordeel is, dat je ziet wat je 
koopt; net als bij ons op de 
Hortus.”
Anton kan zich nog goed 
herinneren hoe de bollen na 
het rooien met twee vracht-
wagen thuis werden afgele-
verd. Ze waren bedoeld om 
in de kas te worden opge-
kweekt voor de verkoop als 
snijbloemen. Anton: ,,Als bol-
lenkweker kreeg je indertijd 
maar één keer per jaar be-
taald op 1 november. Door in 
de wintermaanden snijbloe-
men via de veiling te verko-
pen kwam er wekelijks geld 
binnen en kwam mijn vader 
minder krap bij kas te zitten. 
Dat was althans de bedoe-
ling. Alleen ging het de eer-
ste keer volledig mis. Waar-
schijnlijk was er in de schuur 
te weinig geventileerd, want 
alles stond er prachtig bij al-
leen was er geen tulp te zien. 
De bloe-men bleken allemaal 
in de bol te zijn verdroogd. 
Dat hebben we geweten. 
Elk jaar werden we allemaal 
met Pasen in ’t nieuw ge-
stoken, maar dat was er die 
keer niet bij. Later is het al-

FC Castricum E10 de 
beste in eerste seizoen!
Castricum – De E10 van FC 
Castricum is een nieuw elftal 
dat dit seizoen voor het eerst 
speelt.Coaches Elise en Rob 
zagen direct dat zij toppers in 
hun team hadden en roken 
kansen.
Nadat de oefenduels werden 
verloren (er werd echt ge-
oefend) begon de competi-
tie met een klinkende over-
winning op Bloemendaal: 
4-7. Met name Murat bleek 
in die wedstrijd een goede 
aanwinst. De overwinnings-
roes zette zich voort tegen 
Beverwijk (3-5) en DEM (5-
1). Abudusalamu keepte de 
sterren van de hemel. Bloe-
mendaal thuis werd zelfs 23-
1! Victor en Ton scoorden er 
fl ink op los. ODIN ‘59, me-
dekoploper, bleek echter een 
geduchte tegenstander: thuis 
4-4 en uit 2-2.
Omdat het doelsaldo de 
doorslag kon geven, moest 

de laatste wedstrijd tegen 
Stormvogels gewonnen wor-
den met 8 doelpunten ver-
schil. Een bijna onmogelij-
ke opdracht, met name om-
dat een paar van de toppers, 
die het team zo ver hadden 
gebracht, er vanwege de va-
kantie helaas niet bij konden 
zijn. Gelukkig werden  Dar-
win, Jesse, Oliver, Sander en 
Tom bijgestaan door Amroe, 
Luc, Niek en Taeke.
Het sterrenteam speelde 
Stormvogels helemaal van de 
mat. Met rust stond het al 8-0 
voor FCC. De eindstand werd 
18-0. Daarmee werd de E10 
van FCC meteen in het eerste 
seizoen al kampioen, een feit 
om trots op te zijn.  
Op de foto vanaf links: lei-
der Elise, Oliver, Darwin, Luc, 
Sander, Taeke, Amroe, Jesse, 
Tom, Niek en leider Rob. Af-
wezig: Abudusalamu, Murat, 
Ton en Victor.

le-maal weer goed gekomen, 
want mijn vader had leergeld 
betaald. De Red Giant heb ik 
gespon-sord als herinnering 
aan dat voorval en aan ons 
gezellige thuis van vroeger.’’
De Hortus is nog tot en met 
16 mei geopend. De toegang 
bedraat 5 euro. Kinderen on-
der be-geleiding tot 12 jaar 
gratis en 65+ 3,50 euro. Zie 
ook www.hortus-bulborum.
nl.

Springplank op de Koningsmarkt
Castricum – Tegen de voor-
spellingen in viel het weer 
op Koningsdag toch heel erg 
mee. Na een aantal korte 
(hagel)buien werd het zelfs 
warm. Daardoor kwam de 
vrijmarkt pas later op gang 
dit jaar. Op de Van Olden-
Barneveldweg stond het uit-
eindelijk aardig vol met ver-
kopers. Ook de Spring-
plank stond daar dit jaar bij 
om meer bekendheid te ge-
ven aan de vereniging en een 
nieuw project. De hele dag 
door was het druk rond het 
gratis eendjes vangen. Kin-
deren konden bij de party-
tent gratis een kleurplaat in-
kleuren. Met touwtjetrekken 

kon er een prijsje worden ge-
wonnen. Rond het middag-
uur werden er bijna 100 pan-
nenkoekjes verkocht. De op-
brengst komt ten goede aan 
de Springplank. 

Vereniging de Springplank 
verzorgt in Castricum al ruim 
42 jaar peuterspeelochten-
den met ouderparticipatie. 
De Springplank is voor peu-
ters een plek om te spelen 
en knutselen. Voor ouders 
een ontmoetingsplek én op-
pasmogelijkheid op de och-
tenden. Peuters van 2 tot 4 
jaar uit Castricum en om-
geving kunnen samen met 
hun (groot)ouder de eerste 

maand gratis meedraaien om 
kennis te maken, te wennen 
en te ervaren of het past bij 
de ouder en de peuter. Naar 
keus maximaal vier ochten-
den (maandag, dinsdag, don-
derdag en/of vrijdag), waar-
van de ouder een vaste och-
tend meedraait. Bij aanmel-
ding vóór 15 juni betaal je nu 
bovendien géén inschrijfkos-
ten. Bij voldoende aanmel-
dingen opent de Springplank 
ook op woensdag haar deu-
ren. 
Voor meer informatie zie de 
website www.Springplank-
Castricum.nl. Of bel ’s och-
tends 0251-654687 (tijdens 
de openingsuren).



SP motie openbaar vervoer
Castricum – SP Castricum 
vindt het belangrijk  dat goed 
openbaar vervoer in de regio 
gehandhaafd blijft en maakte 
hier tijdens de raadsvergade-
ring van donderdag 28 april 
werk van. Er werd een motie 
ingediend bij de raadsverga-
dering voor behoud en ver-
betering van openbaar ver-
voer in deze regio. Ook ande-
re gemeenten in Noord-Hol-
land-Noord die een SP-frac-
tie rijk zijn, hebben een ver-
gelijkbare motie ingediend.
Het belang hiervan werd ge-
lukkig door vele andere par-
tijen in Castricum onderkend. 
De motie werd met grote 
meerderheid aangenomen 
door de Raad van Castricum. 
Marjo Husslage en Marieke 
Kooter van SP Castricum vin-
den het belangrijk dat voor-
zieningen voor openbaar ver-
voer ook in de kleinere ker-
nen van de regio behouden 
blijven voor alle inwoners. 
Daarnaast is er een aantal 
verbeterpunten genoemd. 
Het college werd opgeroe-
pen om deze punten onder 
de aandacht te brengen van 
Provinciale Staten. Door in 
BUCH-verband op dit terrein 
samen te werken,  kunnen  
de gemeenten samen een 
krachtige stem richting Pro-
vinciale Staten vormen.
Juist nu is deze motie van be-
lang. De Brede Doeluitkering 
van de Rijksoverheid aan de 
provincie voor het openbaar 
vervoer is per 1 januari  om-
gezet in een niet-geoormerkt 
deel van het Provinciefonds.  

De Brede Doelenuitkering 
was een financieringspro-
gramma voor regionale ver-
keer- en vervoersprojecten 
met het openbaar vervoer als 
een van de grootste kosten-
posten. Het voorzieningenni-
veau is door de nieuwe rege-
ling op verschillende plekken 
in de regio al ernstig aange-
tast. De SP vreest dat  het 
niet verhogen van het aanbe-
stedingsbedrag zal leiden tot 
een nog verdere verschraling 
van de dienstregelingen.
Met deze motie heeft de SP 
samen met GL, CDA, Forza. 
VVD, Castricum Lokaal en 
PvdA  het college van B & W 
opgeroepen om  bij Gedepu-
teerde Staten  aan  te drin-
gen  op het behoud en, waar 
mogelijk, verbeteren van de 
kwaliteit van het openbaar 
vervoer in Noord-Holland-
Noord. 
Voor Castricum denken ze 
aan  de strandbus; een vlot-
tere busverbinding van de 
gemeente Castricum met 
Alkmaar; de buslijn Bakkum 
- Egmond-Binnen en aan-
sluiting van bussen op het 
treinvervoer. De maatrege-
len hiertoe moeten kenbaar 
worden gemaakt in het Pro-
gramma van Eisen voor de 
concessie openbaar vervoer 
Noord-Holland-Noord.
De provincie wordt verzocht 
om  het beschikbare budget 
uit te breiden met eigen pro-
vinciale middelen en, waar 
nodig, de kwaliteit van het 
openbaar vervoer te verbe-
teren. 

Opbrengst wijnavond 
naar Alpe d`Huzes

Castricum - Vrijdagavond 22 
april werd er door Bart van 
den Hauten en Hans Noort-
man een wijnavond geor-
ganiseerd bij FC Castricum. 
De avond stond in het te-
ken stond van Alpe d’HuZes, 
waar ook de opbrengst heen 
ging.
Met grote bevlogenheid werd 
eerst een korte introductie 
gegeven van hoe je wijn moet 
proeven, waarna er een heel 
arsenaal aan diverse wijnen 
voorbij kwam. Het thema van 
de wijnavond was ‘Klassiek 
versus Nieuwe wereld’. Be-
ginnend met een halfdroge 
witte wijn, via een droge en 
fruitige witte wijn naar zacht 
rood om te eindigen met een 
zwaardere rode wijn. Alle-
maal wijnen met een eigen 
karakter en heel duidelijk een 
andere smaak als die ervoor.
Aan menig tafel liep dan ook 
de favoriete wijnvoorkeur erg 
uiteen. Bij elke wijn vertel-
de Hans met grote bevlogen-
heid en passie over de ken-
merken van de wijn, de druif, 
de specificatie aangaande de 
bewerking van de druif en 
de omgeving waarin de druif 
groeit. Deze wijn liefhebben 
en importeur van juweeltjes  

bleek een kenner in hart en 
nieren te zijn. Naast de wijn 
werden er passende Franse 
kazen en diverse worstsoor-
ten geserveerd welke goed 
pasten bij de verschillende 
wijnen.
Op 2 juni gaat Bart van den 
Hauten samen met zijn twee 
kinderen en vrouw de Alpe 
d’huez op om geld te in te 
zamelen voor de strijd tegen 
kanker. Bart: ,,Mijn schoon-
moeder heeft 25 jaar lang 
gevochten tegen kanker en 
het is echt een verschrikkelij-
ke ziekte. Ondanks alles bleef 
zij altijd positief en bleef zij 
vechten. Ik ben geen speci-
fieke fietser van huis uit, maar 
dit evenement is zo mooi dat 
ik me hier graag voor wil in 
zetten. Alle opbrengsten van 
vanavond gaan dan ook vol-
ledig naar dit goede doel. Ik 
wil graag de sponsoren van 
dit evenement - Gall & Gall 
Castricum, de Hema Scha-
gen, Slagerij van der Meer 
en Vinsselect - bedanken 
voor hun bijdrage aan deze 
mooie avond. Ik vond het een 
zeer geslaagde avond en wil 
graag FC Castricum en ieder-
een bedanken die er waren 
om te helpen.’’

Volop keuze op planten-
markt Clusius College
Castricum - De jaarlijkse 
plantenmarkt van het Clu-
sius College biedt weer veel 
moois. De plantenverkoop 
is op  woensdag 11 mei van 
9.30 tot 15.00 uur. 
De school is door de renova-
tie van de Oranjelaan op een 
andere manier te bereiken, 

namelijk via de Eerste Groe-
nelaan. Als vanouds worden 
de plantjes door de leerlin-
gen verkocht: eenjarige, krui-
den en meerjarige planten. 
En alles door de leerlingen 
zelf opgekweekt. Zelf een 
doosje of tas meenemen voor 
de aankopen.

Castricum - In het TT Ca-
fé van 6 mei worden ver-
schillende onderwerpen be-
handeld, de lekkerste voor-
tuin van Castricum, afval 
(100-100-100), Letsa, per-
macultuur en meer. De on-
derwerpen grijpen op el-
kaar in, versterken elkaar en 
de oplossingen zijn te com-
bineren. Slim en op kleine 
schaal. Maar bij elkaar op-
geteld wordt het groot. Van 
19.00 tot 21.00 uur in Club-
Mariz, Dorpsstraat 72 Castri-
cum. Gratis entree.

TT-Café

Castricum - Op 7 mei van 
10.00 tot 15.00 uur wordt de 
Groenbeurs gehouden in de 
Tuin van Kapitein Rommel 
samen met Groei en Bloei. 
Standhouders bieden die 
dag een verscheidenheid aan 
tuinplanten aan. De Tuin pro-
beert weer een aantal bijzon-
dere eenjarige te presente-
ren. Jaarlijks is het weer een 
echte verassing wat er door 
verschillende kwekerijen 
wordt aangeboden. Eenjari-
gen doen het bijzonder goed 
in potten, hangmanden, ven-
sterbakken. Wie een eigen 
pot, bloembak of hangmand-
je meeneemt, kan de tuinman 
vragen om tegen een geringe 
vergoeding de planten te 
planten. De organisatie 
vraagt om foto’s van tuin-
planten, bloembakken of 
hangmanden die op de 
Groenbeurs zijn gekocht. De 
mooiste foto¹s zullen na de 
zomer tentoongesteld wor-
den in de Ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein 
Rommel.

Groenbeurs in 
Tuin Kapitein 

Rommel

balsponsor:  Autobedrijf dirk v.d. steen
 sporthuis johAn jAnsen
 keurslAgerij snel

pupil v.d. week: stef beemsterboer (speler Limmen E5)

Zondag 8 mei 14.00 uur:

Limmen  -  H.S.V.
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DEEN Castricum is op zondag geopend van 9.00 tot 19.00 uur.

DEEN Castricum: Torenstraat 48 

ACTIES ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 4 MEI T/M ZONDAG 8 MEI

DEEN hartbroodjes
licht meergranen
zak 6 stuks
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Hertog Jan of Jupiler pils bilk 33 cl.  
6-pack
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Elandsberg Vonkellief 
Zuid-Afrikaans 

mousserende wijn  
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Het Beste van Deen 
baguette hete kip  
per stuk
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Ola viennetta vanille  
pak 650 ml.
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Aardbeien  
bak 500 gram

Half
Zoet

Om thuis af te bakken

Weekend

Genieters!
Weekend

Genieters!
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