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FC Castricum schrijft historie 
met kampioenschap 2e klasse!
Castricum - Het laatste fluitsig-
naal van de scheidsrechter klonk 
en alles wat FC Castricum was 

buitelde van vreugde over el-
kaar heen. Elftalleider Ralph van 
Eijk viel in de armen van Radjin 

de Haan en de champagnekur-
ken knalden. In Zandvoort werd 
voetbalgeschiedenis geschre-
ven. 5 mei 2012 is voor altijd een 
magische dag in de geschie-
denis van FC Castricum. “Dit is 
enorm knap wat hier gebeurt”, 
sprak Koos Glastra, doelman 
van het eerste elftal van 1966–
1971. “Trainer De Haan heeft er 
iets heel moois van gemaakt.” 
In het duel tegen sv Zandvoort 
moest het gebeuren. Vanaf het 
beginsignaal zette FC Castricum 
de toon. De ploeg van Radjin de 
Haan greep de tegenstander di-
rect bij de keel. Zandvoort nam 
na een kwartier wel onverwachts 
de leiding. 
Hierna gleed de linksbuiten van 
Castricum behendig langs zijn 
tegenstander en het was Duco 
de Koning, die scoorde en de 
FC Castricum aanhang in ex-
tase bracht. Na de rust schoot 
Maarten van Duivenvoorde een 
vrije trap van Tobias de Koning 
laag onder de Zandvoort doel-
man door. De begenadigde spits 
van FC Castricum plaatste de bal 
daarna met een subtiele voetbe-
weging in de verre hoek van het 
Zandvoort doel achter de ver-
twijfelde doelman: 1-3! Tobias de 
Koning, dolgelukkig na afloop: 
“Wie dit voor het seizoen voor-
speld had zou ik voor gek ver-
klaard hebben.” Hoofdtrainer Ra-
djin de Haan heeft er van begin 
af aan in geloofd. “Als je zoveel 
kansen creëert iedere wedstrijd 
weer en zoveel goals scoort als 
wij, dan ben je de terechte kam-
pioen. Deze ploeg gaat nog ver-
der groeien.” (Foto Ronald Snij-
ders). 

Vragen rond voortbestaan 
van sporthal d´Enterij
Limmen - Rob Schijf, fractie-
voorzitter van de lokale partij Ge-
meente- en DorpsBelang, heeft 
namens de partij vragen gesteld 
aan het college over het voort-
bestaan van sporthal d’Enterij. 
Want de overeenkomst tussen 
de gemeente en de Onderne-
mers Groep Limmen (OGL) voor 
het beheer van de sporthal loopt 
binnenkort af en er bestaat on-
duidelijkheid over het voortbe-
staan. Schijf vertelt: “De OGL en 
de beheerder kunnen ook geen 
informatie geven over de con-
tinuïteit in het gebruik voor het 
volgend seizoen en de volgen-
de jaren.” Op dit moment maakt 
een groot aantal sportverenigin-
gen gebruik van de sporthal. On-
der de gebruikers is een sponta-
ne handtekeningenactie gestart. 
Schijf: “Onze partij wil graag we-
ten wat de huidige stand van za-
ken is. Want wanneer loopt het 

Spinvis alsnog solo 
op Bakkum Vertelt
Bakkum - Hoe sluit je een fes-
tival af dat uit het niets opkwam, 
dat zeventig voorstellingen be-
vatte en in tien dagen de vertel-
kunst op de kaart zette, met zes-
honderd bezoekers bij de kamp-
vuurverhalen van Willem de Rid-
der? Bij de laatste klanken van 
Ricciotti had Spinvis zondag-
avond welgeteld één nummer 
met het orkest gezongen; het pu-
bliek vond het mooi en had een 
uur genoten, ondanks slechts 
dat ‘ene’ nummer. En toen ge-
beurde het; want terwijl de helft 
van het driehonderdkoppige pu-
bliek de weg huiswaarts alweer 
had aangevangen, kwam de 

held terug. Met gitaar en gou-
den stem. En zo eindigde de eer-
ste jaargang van Bakkum Vertelt, 
met Spinvis solo; een toegift van 
twintig minuten met zijn mooiste 
liedteksten als cadeautje. 

contract nu precies af en welke 
stappen zijn er ondernomen om 
het overleg tussen de gemeente 
en OGL op te starten? We willen 
ook weten of aangegeven kan 
worden hoe lang de gemeente 
de continuïteit in het gebruik van 
de sporthal kan garanderen en 
welke investeringen ten aanzien 
van het beheer en onderhoud 
noodzakelijk zijn om het gebruik 
voor de komende vijf à tien jaar 
te garanderen.”

En de hele familie geniet mee bij
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En nu ik!
“Het begrip kindersterfte kennen we 
allemaal, moedersterfte veel minder”
Zondag is het Moederdag. In 
het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin worden 
er dit weekend speciale koek-
jes geserveerd bij de koffie ten 
bate van de Stichting Adopteer 
een Vroedvrouw. In 1986 werk-
te Roos Ament een jaar als ver-
pleegkundige in Uganda voor 
Artsen Zonder Grenzen. Toen 
wist ze het zeker: ik word vroed-
vrouw. 

Na haar opleiding Verloskunde 
ging ze in Amsterdam aan het 
werk. Maar Afrika bleef trekken 
en in 1992 vertrok ze met haar 
man en de pasgeboren baby 
naar Ethiopië. 
“Na zeventien jaar communis-
tisch regime was daar helemaal 
niks op het gebied van gezond-
heidszorg en onderwijs. Samen 
met een Ethiopische verpleeg-
kundige heb ik programma’s 
voor moeder- en kindzorg opge-
zet in de sloppenwijken van de 
hoofdstad Addis Abeba. Op een 
gegeven moment kwamen ook 
Westerse vrouwen bij ons die 
normaal voor hun bevalling te-
ruggingen naar Europa. Het geld 
dat we hiervoor ontvingen be-

steedden we weer aan de moe-
ders en kinderen daar.” Na zes 
jaar kwam het gezin, inmiddels 
met drie kinderen, terug naar 
Nederland. “Voor de opa’s en 
oma’s, onze dochters waren hun 
enige kleinkinderen. Zelf was ik 
graag gebleven, Ethiopië is een 
land waar je niet meer weg wilt. 
De mensen zijn vrij gereser-
veerd, maar als je er eenmaal 
contact mee hebt komen ze heel 
dichtbij. Ik ben wel blij dat we 
die stap om terug te komen heb-
ben gezet. De grootouders leven 
niet meer maar ze hebben ge-
noten van onze drie meiden en 
eindeloos bij ons gelogeerd, ook 
op de camping in Bakkum. Toch 
bleef ik bezig met de moeders in 
Ethiopië, kon maar niet verdra-
gen dat het hier zo goed gere-
geld is en daar zoveel moeders 
sterven, 24.000 per jaar! Nie-
mand weet wie ze zijn, ze overlij-
den en worden begraven, het le-
ven gaat gewoon door. Het be-
grip kindersterfte kennen we al-
lemaal, moedersterfte veel min-
der. Wat kon ik als verloskundi-
ge in Nederland doen? Via een 
collega en vriendin kwam ik in 
aanraking met de opleiding Ver-

loskunde in Wolisso. Ze nodigde 
me uit en nadat ik er een week 
was geweest, wist ik: dit moet 
het worden! In 2009 heb ik de 
Stichting Adopteer een Vrouw-
vrouw opgericht met het idee 
dat vrouwen recht hebben op 
goede hulp bij de bevalling en 
dat moeders in leven blijven. Als 
een moeder overlijdt, is bewe-
zen dat de dochters in dat ge-
zin ook weer op alle gebied min-
dere kansen hebben. Ze worden 
van school gehaald, krijgen zelf 
jong en veel kinderen en heb-
ben zo weer een grotere kans 
om te sterven tijdens hun be-
valling. Dat er baby’s en kinde-
ren overlijden, dat is nu eenmaal 
zo, maar wij focussen op gezon-
de moeders. Als er meer verlos-
kundigen komen zal de moeder-
sterfte dalen, vooral op het plat-
teland. Het is belangrijk dat er 
in de dorpen zelf gezondheids-
centra komen waar de vrouwen 
kunnen bevallen. Daarvoor zijn 
veel vroedvrouwen nodig maar 
hoe kunnen zij hun studie beta-
len? Ik dacht: we beginnen klein. 
Als 350 mensen een tientje over-
maken, kunnen we een student 
adopteren. Inmiddels heeft de 

Roos Ament geeft les aan de opleiding Verloskunde in Wolisso.

stichting twintig studenten, dit 
jaar studeren de eersten af! Na 
hun diplomering gaan ze aan het 
werk in de kliniek van hun eigen 
dorp. Ze krijgen een verlostas 
mee en worden ook na hun op-
leiding gesteund met advies en 
nascholing. Overigens zijn het 
niet alleen vroedvrouwen, er zit-
ten ook mannen tussen, in het 
eerste studiejaar op dit moment 
zelfs acht. Drie keer per jaar ga 
ik ook zelf naar Wolisso om les 
te geven. Ik ben dan samen met 
de leerling-verloskundigen aan 
het werk op de verloskamer. 
Dat ik de taal spreek is natuur-
lijk een groot voordeel, ook voor 
de moeders. Dankzij Adopteer 
een Vroedvrouw heb ik, althans 

voor mezelf, het grote probleem 
moedersterfte om kunnen zetten 
naar iets positiefs: het opleiden 
van meer verloskundigen.”

Om flexibel te kunnen zijn werkt 
Roos als invalster bij onder an-
dere de Verloskundige Praktijk 
in Castricum. Daarnaast geeft ze 
les aan de opleiding voor Kraam-
verzorging op het NOVA-colle-
ge in Haarlem. Het liefst zou ze 
langer teruggaan naar Ethiopië 
maar haar jongste dochter vindt 
een maand wel ‘the limit’. “In au-
gustus gaan we gelukkig samen 
naar Wolisso”. Voor meer infor-
matie: www.adopteereenvroed-
vrouw.org.
Marie Kiebert. 

Akersloot - Hans Nauta, onder-
zoeker naar de achtergronden 
van de luchtoorlog boven Noord-
Holland, geeft op woensdag 30 
mei een lezing over verschillende 
facetten van deze oorlog. Tijdens 
deze lezing komen ook inciden-
ten rond Akersloot aan bod. Tij-
dens de oorlog werden diverse 
doelen gebombardeerd en be-
schoten. Dit ging lang niet altijd 
goed om achteraf verklaarbare 
redenen. 

Wie deze lezing wil bijwonen is 
welkom in de bibliotheek van 
Akersloot, Rembrandsingel 1. 
De toegangsprijs bedraagt 3 eu-
ro. Reserveren is aanbevolen. De 
aanvangstijd is 20.00 uur. Kaar-
ten zijn te koop bij de klanten-
service in de bibliotheek of via 
tel. 0251-312948.

Luchtoorlog 
boven N-H

Rustpunten recreanten niet 
voor Strandvondstenmuseum
Castricum - Maandag was de 
officiële opening van het eerste 
rustpunt in Castricum bij mini-
camping de Boekel in Akersloot. 
De opening werd verricht door 
wethouder Marianne Zonjee-
Zonneveld. Een rustpunt is een 
nieuwe voorziening voor recre-
anten op het platteland ver-
spreid over heel Laag Holland. 
Het rustpunt biedt een sanitaire 
gelegenheid, een plek om even 
uit te rusten, de meegebrach-
te boterham op te eten, op basis 
van zelfbediening koffie of thee 
te maken tegen een vergoeding  
of de elektrische fiets op te la-
den. Menno Twisk van het Stran-
vondstenmuseum had graag een 
rustpunt bij het museum gerea-
liseerd zien, maar deze locatie is 
hier niet voor in aanmerking ge-

komen. “Qua ligging zijn er be-
zwaren naar voren gekomen en 
er waren meerdere aanmeldin-
gen in de buurt waren waar we
uiteindelijk een keuze uit heb-
ben moeten maken”, aldus Fred 
Heemskerk van Stichting Rust-
punt. Menno reageert: ‘Het lijkt 
wel of wel helemaal niks mogen 
met het museum op de Zanderij.” 
Voor meer informatie zie www.
rustpunt.nu. 

Nieuwe namen voor  
Uit Je Bak Festival!
Castricum - De line-up van het 
Uit Je Bak Festival is uitgebreid. 
Kort geleden werden Cirque Va-
lentin en Kids With Guns al aan-
gekondigd en geïntroduceerd. 
Na deze eerste twee namen is er 
nu een hele lijst met nieuwe acts 
bekendgemaakt. Op de komen-
de editie van het Uit Je Bak Fes-
tival spelen Twice the Same, Mi-
lou Bakker, Insayno, John Coffey, 
Dearworld en Pretvormer. 
Het driekoppige Twice the Sa-
me is een energieke rockband 
uit Castricum. Onlangs wonnen 
zij de IJmond Popprijs 2012. De 
Beverwijkse singer-songwriter 

Milou Bakker speelt een mix van 
pop en jazz, en zingt liedjes over 
van alles en nog wat. Er wordt 
ook gezorgd voor een dosis hip-
hop: Rapper Insayno legt in zijn 
raps de focus op psychologie. 

Dan is er John Coffey uit Utrecht, 
met strakke rock-‘n-roll. Dear-
world speelt electrorock. Daar-
naast is er straattheater van 
Pretvormer, die kleurrijke post-
modernistische straatparades 
maakt. Het Uit Je Bak Festival is 
op zondag 29 juli in het Willem 
de Rijkepark tegenover winkel-
centrum Geesterduin. 

Ongevallen
Regio - Dinsdag een week gele-
den reed de bestuurder van een 
snorfiets rond 17.00 uur tegen 
een paaltje in het midden van 
het fietspad tussen de Boeke-
lermeerweg en de Kanaalweg in 
Akersloot. De bestuurder heeft 
hierbij zijn enkel gebroken en 
is per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis. De bijrijder 
had geen letsel.
Woensdag rond 11.30 uur raakte 

in Limmen een bestuurster van 
een personenauto afgeleid en 
kwam met de auto al rijdend op 
een parkeerstrook terecht. Hier-
bij botste zij tegen een aldaar 
geparkeerd staande auto. De-
ze auto gleed door de klap door 
het fietspad op en botste tegen 
een paar aldaar stilstaande fiet-
sers. Een van de fietssters raak-
te hierbij gewond en is overge-
bracht naar het ziekenhuis. Het 
slachtoffer heeft een dubbele 
beenbreuk en een paar gebro-
ken ribben. 

Castricum - Vrijdag 11 mei 
komt rapper Engel naar De Bak-
kerij met een lijst aan ondersteu-
nende acts. Stw en Bush bijvoor-
beeld, Defact en Overleef, Bor-
rie en B. Met zijn dj en gastrap-
pers staat Engel garant voor een 
energieke live-show voor  hip-

Engel, Tamara en 
Dené in De Bak

hopliefhebber Entree vijf eu-
ro, aanvang 21.00 uur. Zaterdag 
treden singer-songwriters Me-
vrouw Tamara en Dené Theron 
op. Zij komen met een band. De 
nummers van Tamara gaan over 
dagelijkse dingen, waar ze, vol-
gens eigen zeggen, meer over 
nadenkt dan ‘gewone’ mensen. 
Dené Theron komt uit Zuid-Afri-
ka. Haar muziek omschrijft ze als 
dromerig. Aanvang 21.00 uur.
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leemhuis/van der 
Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur 
op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Nog even genieten in 
de Hortus Bulborum
Limmen - De Limmense bol-
lentuin met zijn duizenden his-
torische soorten staat er dit jaar 
mooier bij dan ooit. Dat komt 
door het relatief koude weer met 
af en toe zon en niet te veel re-
gen. Daardoor staan nog steeds 
honderden verschillende soorten 
tulpen in volle pracht te bloeien 
en lopen de narcissen weliswaar 
op hun eind maar is ook op dat 

gebied nog wel het een en ander 
te bewonderen. Op 16 mei gaat 
de Hortus aan de Zuidkerken-
laan 23A in Limmen, naast het 
Hervormde Kerkje, weer dicht en 
is het wachten tot volgend jaar. 

De tuin is open op maandag tot 
en met zaterdag van 10.00-17.00 
uur, zondag van 12.00-17.00 uur. 
Foto: Peter van Renen.

Zwemseizoen van start
Regio - Op 1 mei gaat het zwem-
seizoen 2012 van start. Dit jaar is 
de publieksinformatie uitgebreid 
dankzij nieuwe informatiebor-
den.  Noord-Holland is de eerste 
provincie in Nederland waar vrij-
wel alle 121 zwemplekken al zijn 
voorzien van zo’n nieuw bord. 
Gedeputeerde Joke Geldhof (fo-
to): “We zijn klaar voor het nieu-
we zwemseizoen! Volgens de 
nieuwe Europese wetgeving 
moeten op alle officiële zwem-
plekken publieksinformatiebor-
den staan die voldoen aan de 
zwemwaterrichtlijn. Dat bete-
kent een bord nabij de zwem-
plek met daarop onder andere 
een kaartje, aanduiding van mo-
gelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de ver-
boden die gelden. Het geven van 
adequate publieksinformatie is 
een verantwoordelijkheid van de 
provincies. Noord-Holland heeft 
als eerste provincie in Nederland 
bijna alle 300 nieuwe publieksin-
formatieborden geplaatst.” 
Tussen 1 mei en 1 oktober con-
troleren de waterschappen en 
Rijkswaterstaat minimaal om de 
week de waterkwaliteit op de of-

ficiële zwemlocaties. De provin-
cie Noord-Holland houdt toe-
zicht op de hygiëne en veilig-
heid van de zwemlocaties, en 
geeft een waarschuwing, nega-
tief zwemadvies of zwemverbod 
af als de waterkwaliteitsmetin-
gen daar aanleiding toe geven. 
Tijdens de waterkwaliteitscon-
troles wordt gekeken naar de 
aanwezigheid van schadelijke 
blauwalgen, parasieten en bac-
teriën. Vooral blauwalgen kun-
nen in de zomermaanden voor-
komen in het oppervlaktewater.
Tijdens het zwemseizoen wordt 
de landelijke website zwem-
water.nl gelanceerd. Zwemwa-
ter.nl geeft straks een overzicht 
van de waterkwaliteit in heel Ne-
derland. Directe aanleiding voor 
het maken van de landelijke si-
te is dat de EU een landelijke da-
tabase met milieugegevens over 
waterkwaliteit verplicht stelt. Tot 
het zover is kan iedereen dage-
lijks de actuele informatie vinden 
op www.noord-holland.nl. Ook 
de zwemwatertelefoon (0800-
9986734) biedt gratis actuele in-
formatie over de kwaliteit van het 
zwemwater.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
25-04-2012: Ben, zoon van R. 
van den Bosch en M. Lute, ge-
boren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
29-04-2012: Antonius Petrus, 
zoon van P.J. van Duin en M.M. 
Weijers, geboren te Alkmaar. 01-
05-2012: Isa, dochter van R.R.C. 
Glorie en E. Emmering, geboren 
te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
26-04-2012: Stoop, Stefanus P. 
en van de Reep, Geertruida A., 
beiden wonende te Castricum. 
27-04-2012: Kramer, Theodorus 

J. en de Baat, Cornelia, beiden 
wonende te Bergen NH. 27-04-
2012: Bleyendaal, Engelbertus 
H. en van der Maas, Mariska C., 
beiden wonende te Bergen NH.
 
Overleden:
Wonende te Akersloot:
30-04-2012: Velthuis, Elisa-
beth J., oud 86 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met P.J. Bijman.
 
Wonende te Castricum:
23-04-2012: van de Kerkhof, Jo-
hannes B., oud 67 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd met M.H. 
Halter. 23-04-2012: de Boer, Paul 
T., oud 50 jaar, overleden te Be-
verwijk. 
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Kustwerken worden kunstwerken
Bijzondere expositie met 
acties bij André Weda
Castricum - Vrijdag 11 mei start 
bij Lijstenatelier André Weda een 
unieke expositie. Rond het the-
ma ‘Zee, strand en duinen’ zijn 
kunstwerken van zowel lokaal 
als landelijk bekende kunste-
naars te zien. De exposanten zijn 
Marcel Schellekens, Gezien van 
de Riet, Hans Buenk, Roos Schu-
ring, Jan van Loon en Hans Kan-
ters. Met de expositie viert het 
Lijstenatelier het vijftienjarig be-
staan. Een goede reden vonden 
André en zijn vrouw Hester om 
de expositie groter aan te pak-
ken dan gebruikelijk. Tijdens het 
startweekend 12 en 13 mei zijn 
er diverse activiteiten. Zaterdag 
12 mei komt Mark Sassen, fo-
tograaf uit IJmuiden, portretfo-

to’s maken van kinderen. We-
da koppelt hier een inlijstactie 
aan waarbij klanten de foto ca-
deau krijgen als zij deze laten in-
lijsten. De ingelijste foto is klaar 
voor vaderdag. Zondag 13 mei 
is er een schilderworkshop voor 
kinderen. Aanmelden hiervoor 
kan via de website. Genodigden 
ontvangen tijdens de openings-
avond een ‘goodiebag’, gevuld 
met mooie producten. 

De expositie loopt tot en met 30 
juni. Kijk voor actuele openings-
tijden en het aanmelden voor de 
schilderworkshop op andrewe-
da.nl. Lijstenatelier André Weda 
is gevestigd aan de Torenstraat 
38 in Castricum. 

Gypsy jazz met Swinc
Castricum - Op zaterdagmid-
dag 12 mei treedt Swinc van 
14.00 tot 16.00 uur op in Het Ou-
de Theehuys op het terrein van 
Dijk en Duin. Swinc ofwel Swing 
Incorporated, speelt swingende 
gypsy jazz uit de jaren ’30, ge-
combineerd met zigeunermuziek 
en uitstapjes naar Braziliaanse 
bossa nova. Enkele leden waren 

eerder dit jaar in het Theehuys te 
horen bij het optreden van Rino 
van Hooijdonk en Souvenirs de 
Samois. 

Nu komen ze in complete bezet-
ting met Stefan Koppenaal en 
Marc Alberding op gitaar,  Ro-
bert van Gemert op viool en Mi-
chiel van Engelen op contrabas. 

Castricum - Op zaterdag 19 mei 
gaan de leden van Stapmaatjes, 
voor mensen tussen 30 en 55 

Stapmaatjes naar film en fietsen
jaar, naar de film Dark Shadows. 
Op zondag 3 juni gaat de groep 
met de stoomtram van Hoorn 

naar Medemblik en fietsen 37 
kilometer terug naar Hoorn. Lid 
worden van de club is vrijblij-
vend. Aanmelden op www.stap-
maatjes.nl. 

Castricum - Toneelgroep Foren-
to speelt in de week voor kerst 
het stuk ‘Moord in de kerststal’, 
een hilarisch toneelstuk dat een 

Toneelspelen? andere kant van het kerstverhaal 
belicht. Er is nog ruimte voor en-
thousiaste (mannelijke) leden. 
De repetities zijn op de dinsdag-
avond. Voor meer informatie: in-
fo@forento.nl. 

Jackie, humoristisch drama
Sofie en Daan (33) zijn een twee-
ling. Maar daarmee houdt al-
les ook op. Ze staan te verschil-
lend in het leven om goed met 
elkaar om te gaan. Dan komt er 
een telefoontje dat de levens van 
de zusjes volkomen op z’n kop 
zet. Hun biologische moeder is 
in Amerika opgenomen in een 
ziekenhuis. Sofie en Daan heb-
ben haar nooit ontmoet, omdat 
ze slechts hun draagmoeder is 
geweest. Daan, die altijd gefan-
taseerd heeft over haar biologi-
sche moeder, wil dolgraag naar 

Dertiger Brandon leidt in New 
York City een dubbelleven. Over-
dag is hij succesvol in zijn werk. 
Na kantoortijd gaat hij op vrou-
wenjacht en bevredigt zijn seks-
verslaving. Hij heeft zijn le-
ven onder controle. Tot zijn zus-
je komt logeren. Brandons afge-
schermde privéleven raakt ont-
regeld. Hij wordt geconfronteerd 
met zijn eenzaamheid, zijn verle-
den en zijn schaamte.

Shame; confrontatie met schaamte

Amerika. Sofie niet, ze heeft het 
veel te druk met haar blad en 
is niet geïnteresseerd in ‘de le-
verancier van eicellen’, zoals ze 
het zelf noemt. Maar toch laat ze 
zich overhalen en daarmee be-
gint een onverwachte reis. Jac-
kie is namelijk in geen enkel op-
zicht de moeder die ze zich voor-
stelden. Ze zullen door scha-
de en schande hun vastgeroes-
te zelfbeeld moeten loslaten en 
hun vertrouwde gewoontes op-
geven. Daardoor zullen hun le-
vens voorgoed veranderen.

11-05 : ijsheiligen druipen af
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 10 mei t/m 16 mei 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Jackie
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag & woensdag 18.30 uur 

The Vow
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 15.45 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 21.00 uur 

Intouchables
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

Shame
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.45 uur 
De Piraten (NL) 3D

zaterdag 13.00 & 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 & 15.45 uur 
The Lorax (NL) 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 13.30 uur 

Sneeuwwitje (NL)
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Grutto met jong. Fotograaf Onno Steendam.

De natuur bij Akersloot 
hoort bij de wereldtop
Akersloot - Bij de liefhebbers 
van weidevogels is het algemeen 
bekend: De Hempolder is een 
van de beste plekken voor wei-
devogels in de hele wereld. Theo 
de Wit van Landschap Noord-

Holland laat belangstellenden 
dat op dinsdag 15 mei van 19.00-
21.00 uur tijdens een wandeling 
graag zien. 
De waterstand in de sloten is 
hoog. Daardoor zitten regen-

De EHBO vereniging 
Castricum komt langs 
Castricum - De EHBO vereni-
ging Castricum is al meer dan 
80 jaar een vertrouwd gezicht in 
Castricum. De vrijwilligers zijn op 
veel manieren actief. Ze zijn ie-
der strandseizoen aanwezig op 
de EHBO strandpost en men kan 
ze tegenkomen bij evenementen, 
sporttoernooien of concerten.
Deze vrijwilligers zijn goed opge-
leide Eerste Hulpverleners die de 
beschikking hebben over diver-
se hulpmiddelen waaronder de 
AED. Om ervoor te zorgen dat 
ze in noodgevallen snel en vak-
kundig kunnen handelen, wor-
den zij jaarlijks getraind. Daar-
naast worden er ieder jaar nieu-
we hulpverleners opgeleid.

Scholing en oefening is daarom 
een belangrijk onderdeel van de 
EHBO vereniging. Er wordt ie-
der jaar een breed scala aan op-
leidingen aangeboden zoals de 
cursus Eerste Hulpverlener (het 
EHBO diploma), een cursus Eer-
ste Hulp aan Kinderen en reani-
matie/AED trainingen. Verder 
wordt er voor kinderen op di-
verse basisscholen een cursus 
Jeugd EHBO verzorgd.
De lesmethode en lesmiddelen 
worden steeds aan de nieuwste 
ontwikkelingen in de hulpverle-
ning aangepast.
Om zoveel mogelijk personen 
voor de cursussen te interesse-
ren, worden de kosten daarvan 

wormen en ander voedsel voor 
de weidevogels dicht aan de op-
pervlakte. Er wordt weinig be-
mest waardoor de weilanden vol 
staan met kruiden zoals boter- 
en koekoeksbloemen en veldzu-
ring. Dat zorgt voor veel insecten 
en daar profiteren de jonge grut-
to’s van. Ook maaien de boeren 
laat in het voorjaar zodat jonge 
weidevogels veilig kunnen op-
groeien. De laatste jaren zorgt de 
vos voor problemen. Landschap 
Noord-Holland heeft daarom als 
experiment een schrikdraad om 
een groot deel van de Hempol-
der geplaatst. De eerste ervarin-
gen zijn hoopgevend.
Tijdens de excursie wordt er een 
wandeling door de weilanden en 
over een grasdijk gemaakt.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in of tele-
fonisch door te bellen met 088-
0064455. 

Verzamelen bij de werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dorre-
geest, achter Motel Akersloot. 

laag gehouden zodat de prijs 
geen drempel is om een cursus 
te volgen. Dit is alleen mogelijk 
met steun van inwoners. Dank-
zij deze bijdragen beschikt de 
EHBO vereniging Castricum ook 
over de nieuwste les- en hulp-
middelen.
Daarom doet de vereniging weer 
een beroep op de inwoners voor 
een donatie. De bekende gele 
brief valt een dezer dagen weer 
in de bus. Wie deze brief ge-
mist heeft kan een bijdrage ook 
overmaken op bankrekening 
4499411 t.n.v. EHBO Vereniging 
Castricum.
Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
van de actie 11.970,40 euro. 
Dankzij de bijdragen zijn onder 
andere nieuwe lesboeken aan-
geschaft en is er onderhoud aan 
het lesgebouw gepleegd.
Voor meer informatie zie ook 
www.ehbocastricum.nl.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Fietsexcursie Castricum - Op zondag 13 mei 
organiseert IVN Midden-Kenne-
merland in samenwerking met 
Duincamping Geversduin een 
fietsexcursie voor volwassenen 
door het Noordhollands Duinre-
servaat. 

Ruud Assendelft brengt de deel-
nemers via een mooie fietstocht 
naar een locatie in het duinge-
bied en vertelt over de wilde flo-
ra die het gebied kent. In mei 
staat het gebied in volle pracht 
de meidoorn, walstro bremraap, 
hondstong en dergelijke. 
Aanmelden kan bij de receptie 
van Duincamping Geversduin. 
Vertrek is om 13.00 uur vanaf de 
receptie. De kosten bedragen 
3,75 euro. Walstro bremraap.

Ballon modelleren bij Conquista
Limmen - Zaterdagochtend 12 
mei organiseert Conquista voor 
de Kids (4 t/m 9 jaar) ballon mo-

delleren in de Albert Heijn. De 
kinderen kunnen van een gewo-
ne ballon leren hoe een grappi-

Regio - Zaterdag 12 mei is het 
Nationale Molen- en Gemalen-
dag. Iedereen is van harte wel-
kom op de molens en gema-
len die in heel Nederland zijn 
opengesteld. Van Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier – in Noord-Holland bo-
ven het Noordzeekanaal – doen 
twaalf molens en een bijzonder 
gemaal mee. Op zaterdag draai-
en in Akersloot de Noordermo-
len op de Hoogegeest 47 en in 
Uitgeest De Dog op de Geester-
weg 18. Deze molens zijn niet te 
bezichtigen. 

Open molen- 
en gemalendag

ge giraf of mooie bloem gemaakt 
wordt. 

Conquista kids is van 10.30 tot 
12.00 uur.

Op zondag 10 juni het 
Korenfestival Akersloot
Akersloot- Zondag 10 juni is 
het feest in Akersloot, een mu-
ziekfeest. Ruim 200 leden van 
zeven pop/musicalkoren bren-
gen vanaf 14.30 uur op het Wil-
helminaplein hun muzikale kun-
nen ten gehore.  Een half open-
podium zorgt ervoor dat men 
vanaf de aanwezige terrassen 
kan genieten van een heel divers 
genre van koormuziek. Soms zelf 
gearrangeerde nummers of een 
meerstemmige uitvoering van 
het origineel. 
Het Akersloter Aquariuskoor is 
een van de koren welke deel-
neemt aan het festival. Met als 
thuisbasis de RK Kerk op een 
kleine 100 meter van het plein is 
dit ook voor hun een leuke ma-
nier om aan de inwoners van 
Akersloot en andere belangstel-
lenden te laten zien dat zij naast 

hun ‘kerkrepertoire’ ook een fes-
tivalrepertoire hebben.  De ko-
ren die optreden zijn Take it Ea-
sy uit Heemskerk, De Limbeats 
uit Limmen, Notebook uit Heiloo, 
Het Enkerhuizerkoor uit Enkhui-
zen, en Cheezzz uit Alkmaar. Er 
wordt nog overlegd met de ze-
vende deelnemer, maar mochten 
er koren zijn die willen deelne-
men, dan kunnen zij via de web-
site contact opnemen. 

Ondernemers Henk Levering van 
De Vriendschap, Jan Sander van 
’t Hoorntje en Rob Dekker van 
Novy Velzeboer zijn naast spon-
sor ook organisatoren van deze 
dag. Voor het volledige program-
ma en de verschillende aan-
vangstijden kan men kijken op 
de website www.korenfestivala-
kersloot.nl 
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Van Haersma Buma 
bij CDA-bijeenkomst
Heemskerk - Het CDA houdt 
op maandag 14 mei een discus-
sieavond over actuele politie-
ke onderwerpen in sociaal-cul-
tureel centrum de Jansheeren 
in Heemskerk. Fractievoorzit-
ter en kandidaat lijsttrekker Sy-
brand van Haersma Buma zal op 
die avond aanwezig zijn en mee 
discussiëren. Ook een aantal an-
dere kandidaten voor het lijst-
trekkerschap waaronder minis-
ter Liesbeth Spies en staatsse-
cretaris Henk Bleker zijn uitge-
nodigd. Later deze week wordt 
bekend of ook zij gehoor kun-
nen geven aan de uitnodiging. 
De avond wordt georganiseerd 

door de gezamenlijke afdelin-
gen van het CDA in de IJmond. 
De mensen in de zaal bepalen 
voor een belangrijk deel welke 
thema’s worden besproken met 
van Haersma Buma en de ande-
re kandidaat lijsttrekkers. In ie-
der geval wordt er gesproken 
over de economische crisis, de 
voorgenomen “hervormingen” 
op de woning -en arbeidsmarkt 
en de effecten daarvan voor ou-
deren en jongeren. De bijeen-
komst is gratis toegankelijk voor 
alle belangstellenden, dus ook 
voor niet-leden van het CDA. Het 
begint om 19.30 uur. Er is plaats 
voor maximaal 200 deelnemers.

Cirkel om je hoofd? Gratis meter bier!
Talentenjacht in Café de Buona
Castricum - Met nog twee we-
ken te gaan voor de examens 
wordt bij café de Buona hard ge-
werkt om het zomerprogramma 
rond te krijgen. 
De primeur is Buona’s Got Ta-
lent! Een talentenjacht waar ie-
dereen aan mee mag doen die 
ergens goed in is. Of het nou zin-
gen, dansen, paaldansen of een 

dj-optreden is; alles kan en alles 
mag. Ook als groep kan er mee-
gestreden worden om de hoofd-
prijs van de eerste editie van Bu-
ona’s Got Talent. De winnaar(s) 
zullen beloond worden met de 
opname van een single en/of 
een eigen videoclip. 

Maar er is meer. Elke week 

Genieten van Reflexx en 
Botoxhead in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 12 mei heeft 
Live-café De Balken de band Re-
flexx op het podium staan. Re-
flexx heeft met drie zangeressen 
en een zanger een unieke bezet-
ting voor een coverband. Daar-
door klinkt hun muziek goed uit-
gewerkt, mooi vol, heel dyna-
misch en bovendien is Reflexx 
leuk om naar te kijken door de 
afwisseling in zang en het en-
thousiasme van de muzikanten. 

Hun repertoire is herkenbaar, 
dansbaar en allround waardoor 
de vonken er vanaf zullen spat-
ten. De deur gaat open om 22.00 
uur. 

Op 17 mei is het Hemelvaartsdag 
en omdat bijna iedereen de dag 
erna vrij neemt heeft live-café 
de Balken besloten iets moois 
te programmeren. De band Bo-
toxhead is voor de Balken een 

nieuwkomer in de program-
mering, maar deze ouwe rot-
ten staan al tijden op de bühne. 
Maar dat rock en de muzikan-
ten nog springlevend zijn, bewij-
zen ze graag. Ze spelen Glam-
rock, bombastische, melodieuze 
hardrock met lekkere gitaarpar-
tijen. Op Hemelvaartsdag opent 
De Balken de deuren om 20.00 
uur en Botoxhead speelt vanaf 
21.00 uur. 

plaatst de Buona een foto in de-
ze krant en wie zijn eigen gezicht 
omcirkeld aantreft kan gratis een 
bier bestellen in het café.
Voor meer informatie biedt de 
website www.debuona.nl uit-
komst of mail naar basbuona-
castricum@hotmail.com. Buo-
na zoekt overigens ook naar per-
soneel.

Boris v.d. Ham komt op 
11 juni naar Castricum
Castricum - D66 Castricum or-
ganiseert opnieuw een politiek 
café. Dit keer in Geesterhage en 
er wordt gesproken over de toe-
komst van het onderwijs. Gast-
sprekers zijn Boris van der Ham 
(Tweede Kamer, fractie D66) en 
Johne Gaemers (bestuursvoor-
zittter scholengroep Tabijn). 
Er speelt veel op het gebied van 
onderwijs, landelijk maar ook lo-

kaal. Denk dan aan kwaliteit, 
verlies van diversiteit en keuze-
vrijheid, bezuinigingen in het al-
gemeen en bij begeleiding en in 
het speciaal onderwijs in het bij-
zonder. En er wordt gesproken 
over de nieuw ontstane coali-
tiesamenwerking en het wandel-
gangenakkoord. Aanvang 20.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.d66castricum.nl.

Castricum - In de bibliotheken 
van Castricum en Akersloot wor-
den vanaf dinsdag 29 mei afge-
schreven boeken verkocht. De 
opruiming duurt tot en met za-

Boeken en boeken

Bezoek en oppas bij dementie 
Castricum - Als dementie 
voortschrijdt en de dementeren-
de steeds meer hulp nodig heeft, 
komt er een moment waarop de 
partner/verzorger de zorg wil 
gaan delen met anderen. Met 
vrijwilligers van de Bezoek-  en 
Oppasservice Dementie bijvoor-
beeld, een ondersteuningspro-
ject dat onlangs van start is ge-
gaan. De Bezoekservice heeft 

terdag 2 juni. Het is bovendien 
mogelijk een vakantietas met zes 
boeken te vullen, ook wie geen 
lid is. Wie wel lid is kan deze zes 
boeken extra lenen naast het 
normale aantal van het abon-
nement. Een formulier hiervoor 
is bij het informatiebureau in al-
le vestigingen van de bibliotheek 
verkrijgbaar of via de website 
www.bibliotheekijmondnoord.nl 
te downloaden. Geef tien boek-
titels op tenminste vier weken 
voor vertrek bij de bibliotheek. 
Het kost voor leden zeven euro 
en voor niet-leden tien euro. 

“Beste dj van de wereld”
Feest mee met dj Ben Lie-
brand en Radio Veronica 
Heiloo - Na twee succesvolle 
dance-evenementen verbreedt 
de organisatie van Heilectroo 
haar horizon met een 80’s/90’s 
feest. Zo reist voor zaterdag 26 
mei Ben Liebrand vanuit Cana-
da af naar Heiloo en warmt Ra-
dio Veronica de avond op. Het 
feest kreeg als naam Walkman 
vs Discman mee. 
Dj Silvan Stoet, bekend van zijn 
programma Stoet in de Avond 
draait de eerste twee uur van 
de avond. Daarna is het tijd voor 

vuurwerk want de organisa-
tie heeft het voor elkaar gekre-
gen om Ben Liebrand naar Hei-
loo te halen. Ben Liebrand is be-
kend van al zijn grandmixen en 
meer dan vijftig albums. Armin 
van Buuren, drie keer de num-
mer één dj van de wereld, noemt 
Ben Liebrand de beste dj van de 
wereld. 
Het feest wordt gehouden in ho-
tel Fletcher, de entree is tien eu-
ro. Kaarten zijn te koop via de 
website www.heilectroo.nl.  

speciaal getrainde vrijwilligers 
die eenmaal per week mensen 
met dementie bezoeken of er sa-
men met hen op uit gaan. De Be-
zoek-  en Oppasservice Demen-
tie is een project dat wordt uit-
gevoerd door: MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg, Stichting Wel-
zijn Castricum en Dijk & Duin. 
Voor aanvragen of meer infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met MaatjeZ, tel.: 088-
9957788. Het  e-mail adres is: in-
fo@maatjez.nl. 

Saab-liefhebbers vanuit 
het dorp naar Schotland
Castricum - Nog even het 
noodzakelijke onderhoud aan de 
Saab, de banden op spanning, 
olie peilen, nog even een testrit 
en dan...
Ze ontmoeten elkaar in Hotel 
Het Oude Raadhuis en daarna 

vertrekken ze naar Schotland; de 
veertig Saab-liefhebbers die met 
twintig auto’s in colonne de reis 
maken. 

Dinsdag rond het middaguur 
komen de leden van de  Saab-

club regio Noord-Holland aan bij 
het hotel op de Dorpsstraat, ze 
gebruiken er een lunch en dan 
gaan ze op pad richting IJmui-
den waar de boot op hen wacht. 

Wie wil zien in welke auto’s de 
hobbyisten rijden, doet er goed 
aan rond half drie bij de uitgang 
van de parkeergarage te staan, 
op de hoek van de Dorpsstraat 
en Schoolstraat of op de Over-
toom aanwezig te zijn 
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Nederlands kampioen!
Castricum - Afgelopen week 
hebben de zes districten van 
Nederland in Wezep gestreden 
om het Nederlands kampioen-
schap voetbal voor meisjes on-
der de veertien jaar. Drie leerlin-
gen van het Jac. P. Thijsse Col-

lege zijn hier Nederlands kampi-
oen geworden. Sanne, Amber en 
Jent spelen samen in het KNVB 
team district West I. De meiden 
van West I bleken uiteindelijk het 
sterkste team van het toernooi 
en zijn Nederlands kampioen.

V.l.n.r.: Sanne v.d. Velden (De Forresters), Amber Wuring (Vitesse’22) 
en Jent Bakker (V.V. Limmen).

Wim Schermer kampioen bij 
Biljartvereniging Onder Ons
Castricum - In biljartcentrum 
Castricum is Wim Schermer van 
twee gespeelde roosters als eer-
ste geëindigd. Wim speelde een 
goed seizoen met veel goe-
de partijen en hoge series. Arie 
Liefting speelde play offs te-
gen Sander Gosselink en won 

de partij in 13 beurten 160 ka-
der. Sander veroverde een derde 
plaats met de hoogste serie van 
het rooster van 190. Frans Pe-
perkamp had de hoogste partij 
moyenne van 180 met een par-
tij in een beurt uit en bezette de 
vierde plaats.

Zevenklappertoernooi TV Castricum

Castricum - Het tennisseizoen 
is weer in volle gang en de com-
petitie is al een flink eind ge-
vorderd. TV Castricum bestaat 
deze zomer 35 jaar en wil de-
ze verjaardag niet zomaar voor-
bij laten gaan. De lustrumcom-
missie van TV Castricum orga-
niseert daarom na zeven lus-
trums, het Zevenklapper ten-
nistoernooi van 2-7 juli met als 
sluitstuk een groot opgezet Pira-

tenfeest op zaterdagavond 7 juli. 
De inschrijving van dit toernooi 
staat niet alleen open voor alle 
leden en oud-leden van TV Cas-
tricum, maar de lustrumcommis-
sie nodigt ook alle inwoners van 
de gemeente Castricum die het 
tennis een warm hart toedragen 
van harte uit. 
Er wordt gespeeld in dubbels en 
gemengd dubbels van maan-
dagavond 2 tot vrijdagavond 6 

juli op tien banen van TV Castri-
cum op het tennispark van Berg 
en Bal. Iedereen die inschrijft 
wordt ingedeeld naar speel-
sterkte variërend van catego-
rie 4 tot 9. Op zaterdagmiddag 7 
juli worden de finales gespeeld. 
Tijdens het toernooi worden lo-
ten verkocht voor een grote lo-
terij waarbij fraaie prijzen te win-
nen zijn.
Het afsluitende Piratenfeest 
op zaterdagavond 7 juli be-
looft spectaculair te worden. Het 
clubhuis van TVC wordt voor de 
avond omgetoverd in een pi-
ratennest. De voorbereidingen 
hiervoor zijn in volle gang. Pos-
ters voor het tennistoernooi en 
het feest zijn inmiddels op di-
verse plaatsen in het dorp op-
gehangen. De artiesten zijn ge-
boekt.
Inschrijven voor het Zevenklap-
per toernooi kan via de website 
van TV Castricum, www.tvcastri-
cum.nl. De inschrijvingen zijn in-
middels binnen. Het wordt aan-
geraden om niet tot het laatste 
moment te wachten met inschrij-
ven. Marquette en TVC in evenwicht

Castricum - In de vierde speel-
ronde van de landelijke tennis-
competitie hebben Marquette en 
TV Castricum elkaar in de vierde 
klasse in evenwicht gehouden: 
4-4. Caroline Terstal pakte het 
eerste punt door vasthoudend 
te zijn en de tweede set in een 
tiebreak te winnen. Roy Boon-
tje gunde zijn tegenstander geen 
enkele game en won zeer over-
tuigend. Uiteindelijk werd het 
na de singles 2-2 doordat Joy-
ce Koster en Jean Ziedses des 
Plantes de voorbeelden van hun 
ploeggenoten niet konden vol-
gen. Laatstgenoemde sleepte er 

nog wel een tiebreak uit maar 
het mocht niet baten. De dames 
Koster en Terstal wonnen over-
tuigend hun dubbelspel maar 
helaas konden Stefan de Goe-
de en Jean Ziedses dat niet na-
doen en leden zij een nederlaag 
in drie sets. 
De gemengd dubbels werden 
verdeeld waardoor het eind-
resultaat tot stand kwam. Wel 
heeft TVC één set meer behaald 
wat in de eindschikking van be-
lang kan zijn. TVC wacht nu nog 
confrontaties met de top drie, te 
beginnen komende zondag het 
uitduel tegen Juliana.

Mull Mode sponsort kleding
Castricum - Aankomend week-
end viert Vitesse’22 haar 90-ja-
rig bestaan. Het bedienend per-
soneel ziet er dan prima ver-
zorgd uit dankzij Mull Mode. Van 
vrijdag 11 tot en met zondag 13 
mei vinden er op de Puikman tal 
van activiteiten plaats en staat 
er op het terrein een grote tent 
opgesteld waarin ondermeer La 
Stampa, Tour de Funk en de Cas-

tricumse band Royal Flush te ho-
ren zijn. Op zondagmiddag 13 
mei staat er een reünie op het 
programma waar Shantykoor 
‘De Skulpers’ optreedt. Voor het 
hele weekend geldt dat iedereen 
welkom is om samen met Vites-
se’22 het 90-jarig bestaan te vie-
ren. Meer informatie en het vol-
ledige programma zijn te vinden 
op www.vitesse22-90jaar.com.

Rebel is gevierde 
man bij Red Stars
Castricum - Met een over-
winning op het nippertje, heeft 
Red Stars Vitesse zich weer ge-
schaard in de top van de rang-
lijst. Kinheim werd zondag met 
10-6 naar huis gestuurd.
In een wedstrijd waarin Kin-
heim voortdurend op voorsprong 
stond, gaf Red Star Jeroen Groe-
nendal de genadeklap met een 
tweehonkslag in de achtste in-
ning. Maar het was aan uitblin-
ker Bart Rebel te danken dat de 
Castricumse honkballers nog in 
de wedstrijd zaten. Rebel sloeg 
vier van de in totaal tien honk-
slagen en had in de score pre-
cies hetzelfde aandeel. 
Daardoor kwam Red Stars ach-
terstanden van 2-4 en 5-6 te bo-
ven. Bij een stand van 6-6 in de 
achtste inning zorgden Koen 
Glorie en Sander van Lubeck 
voor de voorsprong (8-6), waar-
na Jeroen Karreman en Rebel 
binnenliepen op de tweepitter 
van Groenendal. 
Ondanks de zege en de spurt op 
de ranglijst, was coach Jasper 
van Schoor niet helemaal tevre-
den. In zijn ogen had Red Stars 
eerder afstand moeten nemen. 
Van Schoor was na afloop erg 
te spreken over werper Martijn 
Zondervan. “We leken door de 
afwezigheid van een aantal spe-
lers met een pitcherstekort te zit-
ten, maar Martijn heeft zeven in-
nings perfect op zich genomen. 
Daarin gooide hij acht keer drie 
slag. De werpersheuvel was wel 
het laatste waar ik me tijdens de 
wedstrijd zorgen over hoefde te 
maken.”
Zaterdag speelt zaterdag uit te-
gen Sparks Haarlem 3 en zondag 
20 mei thuis om 14.00 uur tegen 
Urbanus.

Marco Mull overhandigt officieel het tenue aan Marco Blom van de 
sponsorcommissie Vitesse’22.

Van Sikkelerus komt 
hard ten val in Boekel
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden is zon-
dag tijdens de derde wedstrijd 
om het Open Nederlands Kam-
pioenschap Supermoto in Boe-
kel hard ten val gekomen. In de 
tweede ronde gleed hij onderuit 
en viel hierbij met zijn lichaam 
tegen keiharde strobalen aan. 
Omdat zijn rug al eens eerder 
gebroken is geweest, werd hij 
afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis van Nijmegen 
hebben ze hem helemaal door 
de scan gehaald en gelukkig 
werden er geen breuken gecon-
stateerd. Wel heeft Jaimie ve-
le zware kneuzingen in rug en 
heup en heeft een zeer pijnlijke 
bilspier. 
De rijder uit Akersloot zal het 
voorlopig rustig aan moeten 
doen maar hoopt toch snel weer 
hersteld te zijn.
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Team Fietsshop Uitgeest winnaar 
van de eerste én de tweede plaats

Uitgeest - De dames van het 
Team Fietsshop Uitgeest hebben 
twee podiumplaatsen binnen-
gehaald tijdens de tweede En-

duro mountainbikewedstrijd in 
Sart Tilman, België. Aan de start 
stonden Eline, Tanja, Ruud, Ni-
gen en Hans. Er moesten zeven 

Tuincentrum Frits Janssen 
is klaar voor Moederdag!
Akersloot - Bij het alweer der-
tig jaar bestaande Tuincentrum-
Tuinaanleg  Frits Janssen, aan 
het mooie Klein Dorregeest in 
Akersloot, treffen bezoekers een 
grote bloemenzee aan. Zondag 
13 mei worden de moeders van 
Nederland weer in het zonne-
tje gezet. Een van de meest fa-
voriete cadeautjes om haar blij 
te maken zijn bloeiende planten 
voor in de tuin of op het balkon. 
Hiervoor is men bij Tuincentrum-
tuinaanleg Frits Janssen aan het 
juiste adres. 
Tuincentrum-Tuinaanleg Frits 
Janssen heeft weer een mooie 
en uitgebreide sortering bloe-
menpracht samen gesteld. Een-
jarige planten, van boerengera-
niums tot kuipplanten en han-
gingbaskets; ze zijn in grote ge-
tale aanwezig. Voor elk budget 

is er volop te kiezen. Zo staan 
er ook leuke opgemaakte pot-
jes klaar voor een kindvriendelijk 
prijsje. Maar dat is nog niet alles. 
Tuincentrum-tuinaanleg  Frits 
Janssen heeft ook een specia-
le cadeauafdeling ingericht waar 
alles te koop is om het huis en de 
tuin op te fleuren. 

Van mooie manden en potten tot 
originele woonaccessoires. Wie 
niet kan kiezen, laat het over aan 
moeder en schenkt een fraai ver-
pakte cadeaubon. Uiteraard kan 
men hier ook terecht voor aller-
lei hovenierswerkzaamheden, 
gereedschappen, vijverartike-
len, waterornamenten, hout, aar-
de, sierbestrating, verlichting en 
dierenvoer en –benodigdheden.  
Kijk ook eens op www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl.

proeven op tijd worden afgelegd. 
Eline vertelt: “Proef een was over 
een ATB sloopstylebaan met 
hobbels en sprongen. er was 
een lange snelle afdaling, een 
technische behendige afdaling 
en een stijle afdaling met rot-
sen en technische behendighe-
den onderweg. De laatste proef 
maakte veel slachtoffers, zowel 
materiaal als lichamelijk.” Team 
Fietsshop Uitgeest doorstond de 
proeven zonder grote schade, al-
leen Ruud had een lekke band, 
later een kleine glijder van Hans 
en een buiteling van Eline. “De 
rest ging perfect.” 

Voor de heren was er geen po-
diumplaats, maar voor de da-
mes was er een eerste en twee-
de plaats op het podium. Het 
was voor Elina haar eerste Endu-
ro wedstrijd en zij behaalde de 
eerste plaats. Tanja behaalde de 
tweede plaats en staat hierdoor 
als eerste in het algemeen klas-
sement.

Talenta helpt en houdt 
mensen aan het werk
IJmond - Werk vinden en hou-
den is voor veel mensen een 
probleem. Door een lichamelijke 
beperking, psychische proble-
matiek, een periode van werk-
loosheid of zelfs hun leeftijd ko-
men ze niet aan het werk. Ge-
lukkig kan hun probleem opge-
lost worden en staan ze er niet 
alleen voor. Talenta helpt hen 
verder.
Talenta is een organisatie die 
mensen helpt bij het vinden en 
behouden van passend werk. 
Dat doet Talenta voor gemeen-
ten, het UWV en particulieren. 
Daarnaast bemiddelt ze voor 
werkgevers hun langdurig zieke 
medewerkers naar ander werk. 
De stichting werkt landelijk en 
is ook in de noordelijke regio’s 
actief. Een voortvarende aanpak, 
praktische insteek en betrok-
kenheid zijn tekenend voor de 
werkwijze van Talenta.

Nieuw perspectief
Richard Dorstijn is adviseur bij 
Talenta. Hij ziet dagelijks hoe 
mensen tot bloei komen op de 
juiste plek en onder de juiste be-
geleiding. ,,Wij werken nauw sa-
men met ondernemers. Zij stel-
len een werkplek beschikbaar in 
hun bedrijf of creëren zelfs een 
werkplek. Wij begeleiden on-
ze cliënt bij het werk, tot hij of 
zij zelfstandig kan functioneren. 
Een proces dat altijd iets bijzon-
ders oplevert’’, weet Dorstijn. 
,,De werkgever krijgt een bijzon-
der loyale medewerker, die nooit 
meer vergeet wat hij voor hem 
deed. En de medewerker heeft 
nieuw perspectief in z’n leven en 
kan weer vooruit kijken.”

Leerwerkbanen
,,Gerichte scholing en oplei-
ding dragen bij aan een goed 
toekomstperspectief’’, bena-
drukt Dorstijn. ,,Daarom werken 
wij veel samen met werkgevers 
waar onze cliënten leerwerktra-
jecten kunnen volgen. Of het nu 
gaat om een heftruckcertificaat 
of het diploma Helpende voor de 
zorg, je krijgt iets mee voor je le-
ven. Het brengt je verder. Dat is 
precies waar het ons en de on-
dernemers waar we mee samen-
werken, om gaat.’’

Meer weten? Kijk op www.ta-
lentawerkt.nl of bel met: Richard 
Dorstijn, Adviseur outplace-
ment en re-integratie, tel. 06-
22215053. Pita Versluis, Regio-
coördinator 06-53 56 09 74.

Castricum - In de nacht van 
maandag op dinsdag een week 
geleden vond een korte vecht-
partij plaats op de Dorpsstraat. 
Een betrokkene liep daarbij een 
gebroken tand op. De veroorza-
ker is aangehouden en verhoord. 

Woensdag is er een inbraak ge-
pleegd in het gebouwtje van de 
zweefvliegclub in de duinen. Er 
werden planken uit de muur ge-
haald. Een geldkistje met wat 
geld werd ontvreemd. De scha-
de is groot. 

Zaterdag omstreeks 18.30 uur 
liep een jongeman op het speel-
veld van de Gobatstraat met eni-
ge snelheid tegen een dwars-
stang van een klimrek aan. Hier-
door was hij erg duizelig gewor-
den en gaf aan erg veel pijn aan 
zijn nek te hebben. Een ambu-
lance heeft hem naar het MCA 
vervoerd. 

Zondagochtend kwamen in het 
duingebied nabij de Gevers-
weg twee fietsers met elkaar in 
aanraking waardoor ze kwamen 
te vallen. Een van de fietsers is 
hierdoor even buiten westen ge-
weest. Deze is door ambulance-
personeel nagekeken, maar het 
bleek allemaal te vallen. 

Rond 13.50 uur zondag was in 
Bakkum een man in een steeg 
aan het werk. Hij stond hierbij 
op een zelfgemaakte steiger van 
3-3,5 m hoog. Hij viel van de stei-
ger op de trottoirtegels waardoor 
hij pijn in de rug en pijn in de zij 
opliep. De man werd door een 
ambulance naar het ziekenhuis 
overgebracht. 

Zondag Blues of Zo in 
’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Als afsluiter van het 
bluesseizoen bij ’t Mirakel van 
Bakkum heeft Jos Zonneveld 
voor zondag 13 mei de IJmui-
dense bluesband Blues of Zo 
weten te contracteren. Zij zullen 
hun nieuwe album ‘Bullets keep 
knocking me down’ presenteren 
en spelen een combinatie van 
eigen werk en inspirerende be-
werkingen van hun gitaarhelden.
Blues of Zo is een power-blues 
trio, opgericht in 1999 door 
twee leden van de legendari-

sche bluesband John the Reve-
lator: Cor Dijkhuizen (drums) en 
Tom Huissen (zang-basgitaar). 
De band werd bij toeval gefor-
meerd waar Cor en Tom tijdens 
een bluesjam samenspeelden 
met gitarist Henk Schippers. De 
chemie die tijdens de bluesjam 
ontstond was zo inspirerend dat 
direct besloten werd een nieuwe 
band op te richten. Het gebeurt 
allemaal op de Heereweg 36 in 
Bakkum. De aanvang is 15.30 
uur en de toegang is vrij. 
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Piet Paulusma presenteert NK Autotrek
Uitgeest - Wie trekt het snelst 
een Citroën C1 over een afstand 
van 25 meter en wint 500 euro?
Op donderdag 10 mei vindt in 
Uitgeest het NK Autotrek plaats. 
Er wordt gestreden in twee klas-
sen: mannen en vrouwen. Tus-
sen 17.00 uur en 18.30 uur mag 
iedereen een tijd neerzetten. De 
drie snelste deelnemers strij-
den tijdens de opnames van 
Piets Weerbericht om de hoofd-
prijs: een tankpas ter waarde 

van 500 euro. Het NK Autotrek 
vindt plaats op het Firezonesta-
tion aan de Populierenlaan 55 in 
Uitgeest. Het NK Autotrek is een 
initiatief van Firezone, een lande-
lijke keten van onbemande tank-
stations. ‘We staan bekend om 
onze lage prijzen,’ vertelt Peter 
Groen, directeur van Firezone. 
‘Maar naast het geven van ho-
ge kortingen houden we ook re-
gelmatig ludieke acties. Het NK 
Autotrek is daar een goed voor-

Dankzij Abaraka en Muttathara! 

Groenten op tafel in Gambia

Castricum - Groene kool, au-
bergine, uien en tomaten; voort-
aan eet de bevolking van Gam-
bia gevarieerder en gezonder. En 
dat dankzij de initiatiefnemer van 
Stichting Abaraka, Anita de Rooij 
uit Castricum, haar man Bertus 
en de financiële steun van Mut-
tathara. De volgende stap is het 
realiseren van een tweede in-
ternetcafé waarvoor Muttathara 
weer de kosten van de inrichting 
op zich neemt. GasNed betaalt 
de bouw. “De tranen sprongen 
in mijn ogen toen ik de groenten 
de grond uit zag schieten”, ver-
telt Anita. “Het heeft wat energie 
en doorzettingsvermogen gekost 
voor het zover was. Toen ik die 

enorme groene kolen op de ak-
kertjes zag, gaf dat ontzettend 
veel voldoening!” Het was echt-
genoot Bertus die ervoor ge-
zorgd heeft dat de bewoners 
de kennis en vaardigheden on-
der knie kregen om een bewate-
ringssysteem op te zetten en te 
onderhouden. 

Het heeft zo’n vier jaar geduurd 
voor het zover was. In die tus-
sentijd zijn zowel Anita als Bert 
op eigen kosten naar Gambia 
gereisd om het project draai-
ende te houden. Er is een wa-
terput van achttien meter diep 
met een pomp gerealiseerd, 
een watervoorraadtank waar-

in 12.000 liter water opgesla-
gen kan worden, er kwam een 
omheining, tappunten en sprin-
klers. “De vrouwen uit het dorp 
en de nabij gelegen dorpen kun-
nen hier een stukje grond krij-
gen om hun groenten te verbou-
wen. Voor eigen gebruik en om 
te verkopen.” De stichting Aba-
raka werd in 2007 opgericht 
met als doel kleinschalige hulp 
te bieden in Gambia waar de 
nood het hoogst is. Muttathara, 
die een winkel heeft in gebruik-
te goederen en kleding op de 
Castricummerwerf, ondersteunt 
veertig ontwikkelingsprojecten 
van vooral Indiase organisaties. 
Daarnaast worden lokale initia-
tieven omarmt en andere projec-
ten in Afrika en Midden en Zuid-
Amerika. Ondertussen zijn Anita 
en Bert weer thuis, maar zij heb-
ben hun hart in Afrika achter-
gelaten. “We denken er nu over 
om ons later in Gambia te ves-
tigen. Bertus zou de bevolking 
kunnen helpen met het aanleren 

beeld van.’ De bekende weerman 
Piet Paulusma presenteert vanaf 
18.30 uur zijn weerbericht tijdens 
het NK Autotrek. Hij reikt de prij-
zen uit en zal verschillende deel-
nemers en toeschouwers inter-
viewen. 
Ga donderdag 10 mei naar het 
Firezonestation aan de Popu-
lierenlaan 55 in Uitgeest. Kom 
kijken, doe mee en kom op tv! 
Meer informatie: www.nkauto-
trek.nl.

Akersloot - Op donderdag 10 
mei organiseert de provincie 
Noord-Holland in De Lelie een 
werkbezoek en een informatie-
bijeenkomst over het thema Col-
lectief Particulier Opdrachtge-
verschap (CPO). 
In de Woonvisie van de provin-
cie ‘Goed wonen in Noord-Hol-
land’, is speerpunt het verbe-
teren van de afstemming van 
vraag en aanbod. De wooncon-
sument moet weer centraal ko-

Woonconsument weer centraal

van praktische zaken zoals lood-
gieterwerk. Ik zou mijn steentje 
bij kunnen dragen door te pro-
beren de zorg rond psychiatrie te 
verbeteren. Het klimaat doet de 
gezondheid van Bertus boven-
dien heel goed en voor mij voelt 
elk bezoek aan het land weer 
als thuiskomen.” Er is ondertus-
sen ook een internetcafé opge-
start en een tweede kan binnen-
kort worden geopend. Muttatha-
ra betaalt de inrichting van beide 
cafés die in de buurt van scho-
len te vinden zijn. “De leerlingen 
komen naar dit internetcafé om 
te leren om te gaan met de com-
puter. Twee jongens, die via Aba-
raka een computercursus heb-
ben gevolgd, verzorgen de bege-
leiding. Omdat er meerdere uren 
per dag geen stroom is, hebben 
we besloten het al bestaande in-
ternetcafé te voorzien van een 
zonnepaneel met accu’s zodat 
er toch gewerkt kan worden als 
er geen stroom is. Het zijn niet 
alleen scholieren die achter de 
computer te vinden zijn; zelfs 
vrouwen surfen hier vrolijk rond 
op het world wide web.” Kijk voor 
meer informatie op www.aba-
raka.nl of bel 06-42289357. Een 
gift kan gestort worden op giro-
rekening 4943064. 

Castricum - Op maandagavond 
14 mei vindt er een nieuwe editie 
plaats van het Ondernemerscafé 
in De Bakkerij. 

Dit keer zal Tjaard Horlings een 
interactieve workshop geven 
over ondernemerschap met een 
focus op marketing. Gratis toe-
gang, aanvang 20.00 uur, Dorps-
straat 30 Castricum. 

Marketing in 
De Bakkerij 

Castricum - Woensdag 2 mei 
omstreeks 6.00 uur hield de poli-
tie een 43-jarige man uit Amster-
dam aan op verdenking van in-
braak in een winkel aan de C.F. 
Smeetslaan. De politie kreeg om 
4.00 uur een melding van getui-
gen dat er een steen door de ruit 
van de winkel was gegooid. De 
politie trof een gat in de ruit aan, 
dat te klein was om doorheen te 
kruipen. Een zoektocht naar de 
gevluchte man leverde in eerste 
instantie niks op. 

De eigenaar van de winkel was 
onbereikbaar, waarop de politie 
besloot een verzoek tot aangif-
te achter te laten bij de winkel. 
Eenmaal weer bij de winkel aan-
gekomen bleek het gat in de ruit 
een stuk groter te zijn gemaakt 
en was er iemand in de zaak ge-
weest. Bij een nieuwe zoekac-
tie werd de verdachte aangetrof-
fen op de Korte Cieweg, waar hij 
zich probeerde te verstoppen. In 
zijn tassen werden verschillende 
goederen aangetroffen die ver-
moedelijk van de inbraak afkom-
stig zijn.

Aangehouden 
na diefstal

Voorproefje op de Kunstfietsroute
Bakkum - Op 2 en 3 juni vindt 
de Kunstfietsroute Castricum/
Limmen plaats en Het Oude 
Theehuys laat nu al zien wat er 
tijdens dat weekend te zien is. 
Van de meeste deelnemende 
kunstenaars exposeert Het Ou-
de Theehuys van 9 mei tot 10 ju-
ni schilderijen, foto’s, beelden 
en andere kunstwerken. Negen-
tien stops kent de Kustfietsrou-
te, waar ruim dertig kunstenaars 
hun werk laten zien. Zo biedt ga-

lerie Sopit werk van twee foto-
grafen. Lijstenmakerij Ida Bakker 
toont werk van de vijf schilders 
die samen de kunstenaarsgroep 
K=me vormen. Ook werk van 
onder anderen Diny Dijkman, 
Henk-Willem Klaassen, Mineke 
de Geest en Pé Zonneveld is te 
zien. Keramiek, beelden en ob-
jecten zijn er onder andere van 
Marion Albers, Renate Haanap-
pel, Tonna Lucassen, Truus Zon-
neveld en Saskia Wurpel. En sie-

raden en kleding van onder an-
deren Annemieke Broenink, Ans 
Martens en Ingrid Oosterbeek. 
Ook het aantal fotografen op de-
ze expositie is opvallend. Mari-
na Pronk werkte, geïnspireerd 
door bomen, aan een serie fo-
to’s Klaas Weidema fotografeer-
de in en rondom zijn huis. Henk 
van der Leeden gaat terug in de 
tijd. Daarnaast zijn er foto’s van 
Ingeborg Deppe, Frieda Verbree 
en Peter van den Berg.
 

men te staan. Een bewezen ont-
wikkelmethode om de keuzevrij-
heid van de bewoners te vergro-
ten is Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO). 

Hierbij verschijnen de toekomsti-
ge bewoners niet aan het einde 
van het proces als koper, maar 
aan het begin als opdrachtge-
ver. Voorafgaand vindt een be-
zoek plaats aan het gerealiseer-
de project De Vrijegeest. 

Bakkum - Zondag 13 mei is de 
opening van het strandseizoen 
van de Castricumse Reddings-
brigade. Burgemeester T. Mans 
verricht de handeling. Daarnaast 
wordt een roeiwedstrijd gehou-
den tussen leden van de CRB en 
strandexploitanten. Tot slot wor-
den medailles uitgereikt aan le-
den die zich geruime tijd inzet-
ten voor de club. 

Opening van 
strandseizoen

Modelboetseren
Castricum - In het weekend van 
18, 19 en 20 mei kunnen belang-

stellenden bij Toonbeeld een in-
tensief weekend aan de slag met 
boetseren naar model.

De workshop start op vrijdag-
avond. De workshop wordt be-
geleid door kunstenaar-docent 
Anja Vosdingh Bessem. Voor 
meer informatie en aanmelding: 
www.toonbeeld.tv. 

Op de foto werk van Anja Vos-
dingh Bessem tijdens een do-
centententoonstelling bij Toon-
beeld.
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Het jeugdtoernooi van FC 
Uitgeest op 12 en 13 mei

Uitgeest - Door complete re-
novatie van het sportcomplex is 
het inmiddels een paar jaar gele-
den dat FC Uitgeest een voetbal-
toernooi voor de jeugd heeft ge-
organiseerd. Maar nu is het bij-

na weer zover. Het FC Uitgeest 
jeugdtoernooi wordt gespeeld 
op 12 en 13 mei op het sportpark 
De Koog in Uitgeest.
Veel verenigingen uit de regio 
en daarbuiten hebben weer en-

thousiast gereageerd en komen 
met één of meerdere teams, zo-
als KSV, ODIN, DEM, RKVV Vel-
sen, SVW’27, FC Castricum, de 
Blokkers en vele anderen. He-
laas heeft men door te weinig 
inschrijvingen het geplande G-
toernooi moeten schrappen. 
Het jeugdtoernooi is, als van-
ouds, breed van opzet: zowel pu-
pillen (DEF), junioren (ABC), als 
meisjesteams (A,C,D) gaan de 
strijd aan. Zaterdag 12 mei om 
9.00 uur wordt de aftrap verricht.   
En niet te vergeten: dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers 
(scheidsrechters, EHBO, kanti-
ne, et cetra) én de bijdrage van 
de sponsors is men in staat om 
er ook dit jaar weer een mooi, 
gezellig en bovenal sportief toer-
nooi van te maken.  
Rest voor de leden van de orga-
nisatie nog maar één belangrij-
ke activiteit: duimen voor gunstig 
gezinde weergoden!
Voor meer informatie cuitgeest-
jeugdtoernooi.blogspot.com.

Het FC Uitgeest Jeugdtoernooi organisatieteam met van links naar 
rechts Pieter Weeland, Piet de Jong, Henk Ursem, Nathalie v.d. Wal, 
Mariska Huising. Onder: Jeroen Weeren, Stefan Cnossen en Jos van 
Rossum.

FC Castricum F3 kampioen
Castricum - Het heeft even ge-
duurd, maar de jongens van FC 
Castricum F3 zijn kampioen van 
de derde klasse geworden. Al 
drie weken stonden de ouders 
met bloemen en gebak langs de 
kant om het kampioenschap te 
vieren, maar de laatste weken 

werden er wedstrijden onnodig 
verloren. De beslissende wed-
strijd tegen de nummer twee liep 
weer als vanouds. Met strijd en 
passie werd voor iedere meter 
gevochten en het goede voetbal 
resulteerde in een verdiende 4-2 
overwinning op DEM.

Vitesse A1 kampioen!
Castricum - De A1 van Vitesse 
’22 heeft op de laatste speeldag 
verdiend het kampioenschap in 
de hoofdklasse C behaald.
Het team van trainer/coach Ernst 
Ranzijn en assistent Peter Kla-
ver hield concurrent Roda ’23 
uit Amstelveen na een spannen-
de wedstrijd op 1-1 en hiermee 
behield Vitesse ’22 haar voor-
sprong van twee punten.
Slechts eenmaal werd verloren 
dit seizoen en met 81 doelpun-
ten vóór en 30 tegen uit 24 wed-
strijden is zij tevens het meest 
productieve en minst gepasseer-

de team van de competitie. Na 
afloop van de wedstrijd toog de 
selectie naar kantine De Treffer 
op de Puikman om feest te vie-
ren en als klap op de vuurpeil 
werd nog een rondrit gemaakt 
op de ‘platte kar’ door het cen-
trum van Castricum
Vier jaar geleden behaalde dit 
team ook al het kampioenschap 
als C1 in de hoofdklasse en met 
dit kampioenschap sluit een zeer 
talentvolle lichting het tijdperk in 
de jeugd van Vitesse af.
Foto: Anneke Schakenraad, Fo-
toschool Statief.

Peter van der Heijdt wint 
op de Nauernasche vaart
Limmen - Zondag 6 mei werd 
de vierde wedstrijd in de Limmer 
witviscompetitie gevist. Viswater 
was de Nauernasche vaart nabij 
de Forbo. 
Zestien deelnemers vonden een 
stekje en maakten zich op voor 
de strijd. Na een uur vissen wa-
ren er pas twee vissers die en-
kele vissen in het net hadden: 
Mandy Schouws en Peter van 
der Heijdt. Hoewel er later ook 

door anderen enkele vissen wer-
den geland waren het deze vis-
sers die de top van het klasse-
ment bepaalden. Marcel Acquoy 
wist de derde plek te beleggen, 
ruim voor Co Bakker en Co Duin-
meijer, die gelijk eindigden.

In de B-groep was Nico Schouws 
op stek twee de enige die op dat 
stuk van het parcours vis wist te 
vangen. Hij werd winnaar in zijn 

klasse maar moest het tegen zijn 
dochter afleggen. Dick Pekel 
viste een verdienstelijke twee-
de plek in de B-groep en is hard 
op weg om te gaan promoveren. 
Karl Nuijens wist net voor tijd 
een vis te vangen om niet visloos 
derde te worden. In totaal werd 
er 28 kilo gevangen en bleven 
vijf vissers zonder vis.

Zondag 20 mei is de volgende 
wedstrijd, een stukswedstrijd in 
het water achter de golfbaan bij 
Heiloo. Verzamelen om 7.00 uur 
bij AH, de wedstrijd duurt 2,5 
uur, gebruik van wormen is niet 
toegestaan. Kosten 3,00 euro.

Kay Pronk overtuigt als sterkste
Limmen - Kay Pronk heeft don-
derdagavond 3 mei op het par-
cours aan de Eikepage in Lim-
men de winst gepakt om de 
Kroone/Liefting Trofee zonder 
dat daar iets op af te dingen viel. 
Kon Pronk zich de vorige rit nog 
verontschuldigen voor zijn val-
partij in de eerste ronde en zo-
doende de plekken 1 en 2 op een 
presenteerblad kon aanbieden 
aan Michel Agterberg en Michel 
Pannekeet; dit keer legden bei-
de renners hem geen strobreed 
in de weg omdat ze niet aan de 
start konden verschijnen. Kay 
Pronk kon daarom de andere te-

genstanders inpakken en regel-
recht naar de bloemen rijden. 

Opzienbarend was het optreden 
van Dennis Bruin die de twee-
de plek voor zich opeiste en 
nog wel in dezelfde ronde als 
Pronk. Bruin, meestal actief op 
het strand, was zeer enthousiast 
over het parcours en de sportie-
ve sfeer tijdens en na de wed-
strijd. Ook Dennis van Dalen, 
de motorcrosser uit Assendelft, 
voelde zich in zijn element en 
wist zich samen met Egmonder 
Henk Jan Verdonk in de frontli-
nie te handhaven.

Knappe zege Bakkum 1 
op Heerhugowaard 3
Bakkum - Afgelopen zondag 
behaalde het eerst team van 
Tennisclub Bakkum een knappe 
zege op Heerhugowaard 3.  Het 
werd een welverdiende 5-3 over-
winning. Dat de spelers aan el-
kaar gewaagd waren blijkt uit 
het feit dat zes van de acht par-
tijen in een drie setter moes-
ten worden uitgevochten. Coach 
Geert Koeman prees zijn spelers 
om het goede en solide tennis 
en niet in het minst om de vecht-
lust die zij toonden. Kim van der 
Horst trad in het strijdperk tegen 
Renée Reinhard. Een sterke te-
genstandster, die 4 jaar geleden 
nog Nederlands Kampioen was. 
Kim was goed op dreef en ver-
sloeg Renée in twee sets, 6-0, 
6-4. Michelle Broersen trof oud 
profspeelster Kim ter Weile, die 
nog niet zo lang geleden op de 
wereldranglijst de top-100 dicht 

naderde. Na een kansloos verlo-
ren eerste set herpakte Michelle 
zich, kwam terug in de wedstrijd 
en won de tweede set. De der-
de set ging lang gelijk op, maar 
uiteindelijk moest Michelle zich 
neerleggen bij een 4-6 zege voor 
Kim. Beide heren enkelspelen 
waren bloedstollend spannend. 
Ruud Vis trof in oud hoofdklasse 
speler Arjan Pondman een ge-
duchte tegenstander. Met harde 
slagenwisselingen en lange ral-
ly’s ging de strijd  gelijk op. Ruud 
verloor de eerste set, maar trok 
in de volgende twee sets aan 
het langste eind. Ook de tegen-
stander van Ralph Knol was een 
hardhitter, zestigste op de Ne-
derlandse ranglijst. Ralph won 
de eerste set met 6-4. De tweede 
set ging met 6-4 naar zijn tegen-
stander. De derde set ging lan-
ge tijd gelijk op, maar werd uit-

eindelijk door Ralph verloren. De 
damesdubbel Kim en Michel-
le boekte een knappe drie sets 
overwinning op Renée. De heren 
volgden het goede voorbeeld en 
wonnen hun partij met 6-4, 7-5. 
Met een 4-2 voorsprong werd 
aan de gemengde dubbels be-
gonnen. Dat de krachtsverschil-
len uiterst klein waren blijkt wel 
uit het feit dat beide dubbels met 
een super tie break in de derde 
set moesten worden beslecht. 
Kim en Ralph wisten de zege 
met 10-8 naar zich toe te ha-
len. Bij Michelle en Ruud viel het 
dubbeltje net de andere kant op. 
Het werd 9-11 voor hun tegen-
standers. Eindstand: 5-3 voor TC 
Bakkum 1. Na vier competitieda-
gen staat het team op de derde 
plaats in de poule. Een top drie 
klassering blijft het uitgangs-
punt, aldus coach Koeman.
Aanstaande zondag speelt Bak-
kum 1 een thuiswedstrijd tegen 
Strokel 1 uit Harderwijk. Op de 
TC Bakkum banen treedt ver-
der het tweede team aan tegen 
Leeuwenberg 1 uit Den Haag. 
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Afzwemmers in april
Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolvakan-
ties om, wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Wit-
te Brug. Deze maand hebben 57 
kandidaten hun zwemdiploma 
behaald.

Op 4 april is er door vier kandida-
ten afgezwommen voor het C-di-
ploma. Anjali van den Berg, Tho-
mas de Jong, Natasja Tromp en 
Jelle Vogelvang lieten hun goe-
de prestaties van de eisen voor 
het C-diploma, als uitbreiding 
op het B-diploma en ook nieuwe 
vaardigheden aan hun suppor-
ters zien. Naast hen, in een an-
der gedeelte van het zwembad, 
werd tegelijkertijd door zes an-
dere kandidaten voor Snorkelen 
afgezwommen. De basisvaar-
digheden voor Snorkelen 1 wer-
den goed gedaan door: Fee Lu-
te, Flip van Marle en Amber Sou-
wer. De iets moeilijkere en uitge-
breidere snorkelonderdelen voor 
Snorkelen 2 konden Milan Been-
tjes, Steef de Groot en Ilse Zwart 
goed.
Voor het A-diploma is er op 18 
april door een groep van 21 jon-
ge kandidaten afgezwommen.  
Isa Bakker, Sara van Dijk, Sop-
hia Dings, Nick de Forest, Daan 
Gischler, Patrick IJpelaan, Dou-
we Kiebert, Ivan Kordic, Cor Mel-
ker, Lou Michels, Dylan Opten, 

Katinka Röttgering,  Bart Schoon, 
Thijs Schoon, Lauren Tervoort, 
Rosa van der Veer, Tess Verhulst, 
Djoya de Vries, Sven van Wes-
tering, Ton Wormann en Esmée 
van Zelst hebben hun zwemkun-
sten aan een groot publiek laten 
zien. En een aantal supporters 
was aan het einde zo enthousi-
ast dat zij tijdens de laatste tien 
tellen van het watertrappen ook 
het water indoken. Eigenlijk om 
alvast te feliciteren en dat deden 
de zwemjuffen tijdens de diplo-
ma-uitreiking, die daarop volgde.
Op woensdag 25 april heeft 
een groep van 26 kandidaten 
voor het B-diploma afgezwom-
men. In vergelijking met het A-
diploma moet voor het B-diplo-
ma een langere afstand van alle 
zwemslagen afgelegd worden en 
meer en andere vaardigheden in 
het water gedaan worden. En 
dat werd allemaal goed gedaan 
door: Ben Beijer, Lotta Boonstra, 
Thomas Dekker, Anna Dijkman 
Dulkes, Emma Dijkman Dulkes, 
Emma Elsinga, Janneke Grim-
minck, Niek Groenewold, Bon-
no de Hoogh, Pam Houtenbos, 
Merijn Klut, Amber Krom, Fleur 
Moolenaar, Yenthe Overbeek, 
Awesta Rahimi, Jesse Reiling, 
Justin Smit, Kees Smit, Susanne 
Smit, David Snelder, Puck Starre-
veld, Yindee Tik, Stijn Twisk, Jet 
de Vries, Noa van Waveren Ho-
gervorst en Romy Wempe.

Lezing paardvriendelijk rijden

Castricum - De Dierenbescher-
ming Noord-Holland Noord or-
ganiseert 22 mei een lezing over 
het natuurlijk houden en berij-
den van paarden, ook wel Na-
tural Horsemanship genoemd. 
De lezing wordt gegeven door 
Equi-unity in gasterij het Rui-
terhuys. Deze is gelegen op het 
landgoed van paardenstal Sur-

prise Stables, bekend van Hen-
ny Huisman.
De Dierenbescherming NHN or-
ganiseert in het kader van voor-
lichting jaarlijks een aantal lezin-
gen om positieve communica-
tie en een goede omgang tussen 
mens en dier te bevorderen. Dit 
keer staan paarden centraal. Een 
zweep, een bit en sporen. Op 

veel stallen worden paarden be-
reden met behulp van deze hulp-
middelen. Maar het kan ook an-
ders. Zonder dwang. Equi-unity 
vertelt tijdens de lezing over een 
andere manier van het trainen 
van paarden. Hierbij gaat het 
om een diervriendelijke omgang 
en wordt het paard niet gezien 
als gebruiksvoorwerp maar als 
evenwaardige partner. De eni-
ge manier om dat voor elkaar te 
krijgen is door gebruik te maken 
van communicatie die voor een 
paard natuurlijk en te begrijpen 
is. Door de lichaamstaal en de 
reacties van het paard te lezen, 
kan de trainer zich aanpassen 
aan verschillende typen paarden.
Het Ruiterhuys is gelegen op de 
Heereweg 83 in Castricum. De le-
zing start om 19.30 uur en duurt 
circa 2,5 uur. Aanmelden kan tot 
vrijdag 18 mei via het aanmeld-
formulier op website van de Die-
renbescherming NHN: www.die-
renbeschermingnhn.nl.

Vriendentoernooi Cas-
tricumse Rugby Club
Castricum – Iedereen die met 
een groepje een keer rugby wil 
proeven, kan dat doen op zater-
dag 2 juni. Dan houdt Cas RC 
weer het Vriendentoernooi. Ie-
der vriendenteam bestaat uit ze-
ven personen, waaronder maxi-
maal twee ervaren rugbyers die 
niet mogen scoren.

Het toernooi begint om 16.00 uur 
en de wedstrijden van twee keer 
zeven minuten worden op klei-

ne veldjes gespeeld. Dj Miatch 
en Myrtem zorgen voor de mu-
ziek. Wie wel een groepje spor-
tieve vrienden heeft, maar geen 
rugbyers kent, kan dat rege-
len via Pim Touber 06-49942786. 
Ook is er gelegenheid om vooraf 
enkele trainingen te volgen. Na 
het toernooi is er gelegenheid 
deel te nemen aan een barbecue 
en feest met Trio Tjoe en Jeroen. 
Voor meer informatie: www.cas-
rc.nl.

Negentien overwinningen, twee 
tegenslagen; Limmen D1 kampioen
Limmen - Na een geweldige 
reeks van negentien overwinnin-
gen en slechts twee nederlagen 
is Limmen D1 afgelopen zater-
dag kampioen geworden in de 
eerste klasse poule 1. De kam-
pioenswedstrijd werd in stijl af-

gesloten. Het arme Schagen D1 
werd met 13-1 van het veld ge-
blazen.
Op de foto staand: Maarten Ad-
miraal (trainer/coach), Quen-
tin Aker, Marnix Groot, Joeri Ad-
miraal, Paul Kerssens (vlagger), 

Cody Kerssens, Stan Liefting, 
Ron de Nijs, Jaap Menick, Den-
nis Krook, Roland Duin (trainer/
coach).
Hurkend: Dirk Hollenberg, We-
sley Borst, Boris de Boer, Jos 
Hollenberg, Wester Kuijpers.

Akersloot - Op zondag 3 ju-
ni wordt voor de zestiende  keer 
het Rabo beach-event gehou-
den op het beachveld van hand-
balvereniging Meervogels. Vol-
leybalteams en voetvolleyteams 
strijden om de hoogste eer. 

Het Rabo beach-event
Er zijn al vele aanmeldingen van 
teams binnengekomen, maar 
er is nog plaats voor meerde-
re teams. Een volleybalteam be-
staat uit minimaal zes personen 
en een voetvolleyteam heeft al 
aan drie personen genoeg. 

Net als alle voorgaande jaren 
zorgt de handbalvereniging voor 
een sportieve entourage. 

Wie zich als team wil opgeven, 
kan het inschrijfformulier down-
loaden via www.meervogels60.nl 
of zich opgeven bij Marco Buur, 
Rembrandtsingel 28a, tel: 0251-
310718.
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Nacompetitie voor Vitesse na 
2-3 verlies tegen Hellas Sport

Castricum - Vitesse startte 
goed en de eerste kleine kan-
sen waren ook voor de thuisclub. 
Maar de ploeg verzuimde het 
overwicht in de score uit te druk-
ken. Achterin verdedigde Vites-
se meestal op één lijn, en dat is 
gevaarlijk tegen een ploeg met 
veel snelle spitsen. Dat bleek in 
de 27e minuut, toen een van de 

spitsen net over de middenlijn 
maar wel in buitenspelpositie de 
diepte werd ingestuurd. Die pro-
fiteerde perfect van het feit dat 
de scheidsrechter het vlagsig-
naal van zijn ‘hulpscheidsrech-
ter’ ten onrechte geheel negeer-
de. Die 0-1 werd ook de rust-
stand. Direct na rust ging Vites-
se opnieuw op zoek naar de dik 

verdiende gelijkmaker. Maar het 
tweede doelpunt viel weer aan 
de andere kant. De aansluitings-
treffer werd daarna gescoord 
door Robert Poel die een door 
Lennert Beentjes teruggekopte 
bal snoeihard inschoot: 1-2. 
Daarna ging de thuisploeg furi-
eus op zoek naar de gelijkmaker, 
maar wederom was het Hellas 
Sport dat na een snelle counter 
de 1-3 liet aantekenen. Zo’n vijf 
minuten voor tijd knokte Vites-
se zich opnieuw in de wedstrijd 
toen Lennert Beentjes met een 
fraaie kopbal de Zaanse keeper 
wist te verschalken: 2-3. Vervol-
gens ontstonden er nog wel een 
paar hectische momenten voor 
het Zaanse doel maar gescoord 
werd er niet meer. Door deze ne-
derlaag en de winst van de con-
currenten is Vitesse met nog één 
duel te gaan veroordeeld tot de 
nacompetitie. 

Castricum - Zaterdag om 15.00 
uur verricht burgemeester Mans 
persoonlijk de opening van de 
2Beachvelden aan de Zeeweg, 
waarna een demonstratie gege-
ven wordt door de eigen topta-
lenten. Na jarenlange voorberei-
ding is het dan zover. Castricum 
beschikt over een unieke beach-
volleybal locatie. Beachvolley-
bal kent zijn eigen regels en ook 
de techniek verschilt. Maar het is 
vooral een sport voor bikkels.
Door het zand is de sport enorm 

zwaar en dat zijn de trainingen 
ook. Jeugd en volwassenen die 
ook in de zomermaanden een 
teambalsport willen bedrijven 
worden uitgenodigd kennis te 
maken met beachvolleybal tij-
dens het instuiftoernooi, dat van-
af 16.00 uur plaatsvindt. 
Ook vanuit de omringende ge-
meenten Heiloo, Bergen en Uit-
geest is er veel belangstelling, 
omdat in die gemeentes een 
dergelijke accommodatie ont-
breekt.

Burgemeester Mans opent 
de 2Beach volleybalvelden




