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AVC haalt vredesvuur op
Castricum - Enkele honder-
den bezoekers kwamen zondag-
middag naar het Bakkersplein-
tje waar burgemeester Mans het 
vredesvuur ontving uit handen 
van de hardlopers van Atletiek-
vereniging Castricum (AVC). 

AVC haalde het vredesvuur  op 
in Wageningen (165 km), waar 
in 1945 in Hotel De Wereld de 
vrede werd getekend. De acht-
tien lopers waren in vier groepen 
verdeeld. Steeds werd in koppels 
van twee een afstand van vier ki- Aangereden door trein 

Limmen - Vorige week woensdag omstreeks 1.50 uur vond er op 
de Zevenhuizerlaan-Westerweg in Heiloo bij de spoorwegover-
gang een ongeval plaats waarbij een 29-jarige vrouw uit Limmen 
ernstig gewond is geraakt. 
Volgens de verklaring van de machinist van de bij het ongeval be-
trokken trein, waren de bomen van de overweg gesloten. Nadat 
een trein was gepasseerd, bleven de bomen dicht, omdat er di-
rect in dezelfde richting nog een trein volgde.
Mogelijk heeft de vrouw dit over het hoofd gezien.

Bestuur van PvdA is 
nu defi nitief opgestapt
Castricum - Het afdelingsbe-
stuur van de PvdA is donderdag 
tijdens de ledenvergadering af-
getreden. Er is een interim be-
stuur samengesteld dat in ie-
der geval tot de ledenvergade-
ring van november in functie 
blijft en mogelijk tot de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart volgend jaar. 
Aanleiding van de breuk is het 
terugtreden en het weer aantre-
den van raadslid Peter Verduin 
die van mening is dat de com-
municatie met het bestuur faal-
de. Er zijn nu nieuwe afspra-
ken gemaakt. Er is bovendien 
een kandidaatstellingscommis-
sie voor de gemeenteraadsver-
kiezingen benoemd onder voor-
zitterschap van oud-burgemees-
ter Aaltje Emmens-Knol en er 
is een verkiezingsprogramma-

Meerderheid raad wil 
geen randweg of tunnel
Castricum - Een meerderheid 
van de gemeenteraad is tegen 
de aanleg van een randweg of 
tunnel om eventuele toekomsti-
ge problemen bij de spoorweg-
overgang Beverwijkerstraatweg 
op te vangen. 
De overweg bij de Beverwij-
kerstraatweg zou bij de invoe-
ring van een nieuwe dienstrege-
ling volgens de eerste signalen, 
drie kwartier per uur dicht zijn. 
Marcel Steeman (D66): ,,Meteen 
werd er gezocht naar een oplos-
sing voor het probleem en zijn 
verschillende varianten uitge-
werkt. Voor D66 bleek al snel dat 
eigenlijk niemand precies wist 
welk probleem er precies opge-
lost moest worden. En een pro-
bleem blijkt er eigenlijk nauwe-
lijks te zijn; iets langere wacht-
tijden op de drukste momenten 
van de dag en een kleine toena-
me van overlast door stationair 

lometer gerend, om vervolgens 
het stokje door te geven. Vanaf 
de atletiekbaan aan de Zeeweg 
kregen ze begeleiding van jon-
ge lopers, veteranen en militaire 
voertuigen Op het Bakkersplein-
tje was ondertussen mede dank-
zij het lokale veteranencomité en 
de winkeliers een feestje aan de 
gang. Emergo speelde muziek en 
er was een tentoonstelling van 
oude legervoertuigen. 
Burgemeester Mans stond stil bij 
de geschiedenis van de bevrij-
ding in Castricum. ,,Vrijheid lijkt  
vanzelfsprekend, maar is kwets-
baar en wij moeten er met zijn 
allen aan blijven werken.” (Fo-
to: AVC).

draaiende automotoren. Volgens 
D66 geen probleem om met mil-
joenenverslindende oplossingen 
aan te pakken.” 

De VVD zegt ook dat er geen 
maatschappelijk onaanvaard-
baar knelpunt is wat betreft de 
doorstroming of de bereikbaar-
heid bij de spoorwegovergang. 
,,Met onze keus voor de nul-va-
riant valt niet te ontkennen, dat 
de gemeente Castricum een mil-
joeneninvestering wordt be-
spaard. Elke andere variant zou 
een zware wissel voor de begro-
ting hebben opgeleverd en een 
grote aanslag op onze fi nancië-
le positie.” 
Ook de PvdA, het CDA, de Vrije-
Lijst en CKenG zijn voor de nul-
variant of komen met alternatie-
ve oplossingen. GroenLinks en 
GDB beraden zich nog over de 
kwestie.

commissie benoemd. Het inte-
rim bestuur bestaat uit Jan Post-
ma (voorzitter), Fiona Arens (se-
cretaris), Gerard Schreiner (pen-
ningmeester), Will Marechal en 
Leo Both. 
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Heerlijk Zuiglam
Bout 
100 gr.  € 3,55
Schouder 
100 gr. € 2,75

Vleeswarentrio
Grillworst

Gebr. casselerrib
Paprika gehakt

samen € 4,99
Tortilla’s

2 stuks € 5,95
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Een groet uit zuidoost Frankrijk
Castricum - ,,Het is alweer 
acht jaar geleden dat wij zijn 
vertrokken uit Castricum. Ca 
passe vite, zeggen de Fran-
sen en inderdaad het gaat al-
lemaal erg snel. Met ons gaat 
het nog steeds goed en de 
camping loopt als een trein.” 
Aan het woord is Ed van der 
Beek die samen met zijn 
vrouw Astrid 2005 camping 
Lou Passavous overnam in 
het zuidoosten van Frankrijk.

Ed, geboren in 1964 in Castricum 
heeft tot 2005 gewerkt als hond-
engeleider bij de politie NHN in 
Alkmaar. Astrid kwam een jaar 
later ter wereld in Heemskerk. Zij 
heeft gewerkt als managemen-
tassistente bij de Hoogovens. 
Ed: ,,Een wens om gezamenlijk 
een half jaar door het zuidoosten 
van Azië te fietsen, hebben we in 
2002 verwezenlijkt. Tijdens de-
ze reis besloten we te proberen 
ook onze andere wens in ver-
vulling te laten gaan; het behe-
ren van een camping in Frankijk.” 
Na anderhalf jaar zoeken vonden 
Ed en Astrid camping Lou Pas-
savous. ,,Het was liefde op het 

eerste gezicht”, vervolgt Astrid. 
,,Onze camping ligt 160 km bo-
ven de Middellandse zee en op 
1.200 meter hoogte in de ber-
gen. Hierdoor hebben we echte 
zomers én echte winters.” In de 
winter waren ze vaak te vinden 
op de pistes om te snowboarden. 

,,Maar er werd ook hard ge-
werkt”, aldus Ed. ,,Vorig jaar heb-
ben we extra buitensanitair aan-
gelegd en deze winter heb-
ben we alle douches vervan-
gen. De oude stenen muren er-
uit slopen gaf een enorme berg 
stof en puin. Ook Astrid heeft 
weer flink meegeholpen. Schil-
deren, betegelen; het is geen en-
kel probleem meer voor haar. We 
zijn met de gemeente in overleg 
om een parkeerplaats naast de 
camping te realiseren. De gasten 
kunnen dan hun auto daar par-
keren, zodat je bijna geen ver-
keer meer op de camping hebt. 
We hopen dat het voor dit hoog-
seizoen klaar is. Het gaat hier al-
lemaal wat langzamer dan in Ne-
derland.”
Afgelopen seizoen stond de 
camping weer helemaal vol. As-

trid: ,,Er werden door de gasten 
weer veel activiteiten onderno-
men zoals: raften, zweefvliegen, 
mountainbiken, een fietstocht 
door de kloof van Barles, zwem-
men of varen in het Lac de Ser-
re Poncon, parapenten, met de 
stoeltjesliften de bergen in, pony 
rijden en ga zo maar door. Maar 
de meeste gasten komen hier 
om te wandelen. De wekelijkse 
door Ed begeleide groepswan-
delingen zijn erg in trek. Er zijn 
hier zeer veel uitgezette wande-
lingen in de bergen. Ook hebben 
we zelf wandelingen vanaf de 
camping uitgezet. Elk jaar willen 
we het aantal uitbreiden en ook 
dit jaar is het gelukt er weer een-
tje aan toe te voegen.” 

Eind januari waren ze nog even 
in Nederland. ,,We stonden toen 
weer zes dagen op de Kampeer- 
en Caravanbeurs in Leeuwar-
den. Daarna hebben we fami-
lie en vrienden bezocht en ver-
volgens zijn we met een aanhan-
ger vol spullen weer naar huis 
gereden. Hagelslag, pindakaas 
en drop, een kippengril, voetbal-
doeltjes en een groot konijnen-

hok. Dit jaar hebben we dus voor 
het eerst konijnen op de cam-
ping. Ik ben benieuwd hoe dat 

bevalt”, besluit Ed lachend. Voor 
meer informatie: www.loupas-
savous.com. 

Weer mogelijkheden voor 
starters op de woningmarkt
Wilt u voor het eerst een eigen woning kopen? Dan bent u bij Hy-
potheek Visie aan het juiste adres om te berekenen wat u maxi-
maal kunt lenen. Als blijkt dat u tekort komt voor de aankoop 
van uw eerste woning dan kan de starterslening van de gemeen-
te Castricum uitkomst bieden. Castricum heeft weer budget voor 
een aantal startersleningen. Om in aanmerking te komen voor 
de starterslening van de gemeente Castricum gelden de volgen-
de voorwaarden:

- alleen voor inwoners van de gemeente Castricum.
minimaal 1 jaar zelfstandig een huurwoning bewoont hebben of - 
minimaal een jaar inwonend zijn en niet eerder een koopwoning 
in eigendom hebben (gehad).
- voor uitsluitend aankoop woning in Castricum.
- de totale hypotheek mag maximaal 320.000,- euro bedragen
- de maximale koopsom van een woning bedraagt 304.761,- euro.
- de maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van de 
totaal benodigde hypotheeksom met een maximum van  30.000,- 
euro.
- de eerste hypotheek moet afgesloten worden met Nationale Hy-
potheek Garantie.
- aflossen van de starterslening is op ieder moment mogelijk en 
altijd boetevrij.

De starterslening is een (tweede) hypothecaire lening, waarop u 
bij aanvang geen rente en aflossing betaalt. Dat scheelt behoorlijk 
in uw woonlasten. Pas na drie jaar gaat u rente en aflossing be-
talen. Tenminste, als uw inkomen intussen voldoende is gegroeid. 
Zo niet, dan betaalt u een maandlast die past bij het inkomen dat 
u op dat moment heeft. Wit u weten wat de starterslening bete-
kent voor uw persoonlijke situatie? Loop dan eens binnen voor 

een persoonlijk gesprek met uw Hy-
potheek Visie adviseur Bart Beentjes 
of bel voor een afspraak, tel.: (0251) 
254155. 

Ook buiten kantooruren en op za-
terdag kan een afspraak worden ge-
maakt. Hypotheek Visie vindt u in 
Heemskerk aan de Rijksstraatweg 
57, de doorgaande weg tussen Cas-
tricum en Beverwijk. Parkeren kunt u 
gratis voor de vestiging. 

Zoë, Femke en Julia 
verrassen ‘t Dierenduintje
Castricum - Willa en Fred Bak-
ker van kinderboerderij ‘t Dieren-
duintje werden afgelopen week 
aangenaam verrast toen er drie 
dames aanklopten met een grote 
versierde envelop met geld. Zoë 
Shepley (10), Femke Pet (10) en 
Julia Boogh (11) hadden op de 
Koninginnemarkt in Bakkum met 
het verkopen van speelgoed en 
popcorn 109,90 euro bij elkaar 
gesprokkeld voor de Castricum-
se kinderboerderij. ,,We hadden 
niet verwacht dat we zoveel zou-
den verdienen.’’ Terwijl de kip-
pen en geiten van ’t Dierenduin-
tje nieuwsgierig om de meiden 
heen banjerden, werd de enve-

lop overhandigd. ,,We zijn ont-
zettend blij met dit soort initiatie-
ven en we hebben al een goe-
de bestemming voor deze lie-
ve bijdrage. Volgende week krij-
gen we er een nieuw varken bij. 
Zijn naam is Pinky en dat is echt 
een heel groot beest. Die heeft 
heel wat voer nodig. We gaan het 
geld gebruiken om lekker eten 
voor hem te kopen.’’, lacht Bak-
ker. De meiden kregen als be-
dankje een paar bossen tulpen 
mee naar huis. ,,De volgende 
keer gaan we weer voor ‘t Die-
renduintje, want we houden erg 
veel van dieren’’, aldus de drie 
vriendinnen uit Castricum.

Nieuwe wandel- 
en fietskaarten

Castricum - PWN heeft nieuwe 
wandel- en fietskaarten van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land en het Noordhollands Duin-
reservaat gemaakt. Op verzoek 
van bezoekers zijn op de kaarten 
de lengtes van alle wandelrou-
tes aangegeven. Op de achterzij-
de van de nieuwe kaarten staat 
informatie over de duingebie-
den en zijn enkele wandelrou-
tes beschreven. Op de kaart van 
het Noordhollands Duinreser-
vaat staat ook de Schoorlse Dui-
nen en op de kaart van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland 
is een stuk van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen toegevoegd.  

Limmen - Er is een keramiekex-
positie bij Atelier Oezepoes tij-
dens de Bloemendagen. Te zien 
is werk van Renate Haanappel 
en werkstukken van cursisten. 
Het adres is Kerkweg 51 bij de 
ruim twee meter hoge pilaar van 
keramische kralen.

Expositie Oezepoes

Egmond-Binnen - In Het Wa-
pen van Egmond is op 17 mei 
een hardcore/stylefeest met 
Scrmrs. Kodiak komt, Cistron, 
Raffi en Hardnez. Het feest be-
gint om 21.00 uur. Kaarten kos-
ten in de voorverkoop zeven eu-
ro en aan de deur tien euro. Het 
adres is Herenweg 59.  

Scrmrs-feest in
Egmond-Binnen
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Ralph Tuijn vervolgt roeioversteek 
Castricum - Op 1 augustus 
2012 begon oceaanroeier Ral-
ph Tuijn aan de TriFinance Oce-
an Challenge, een recordpoging 
om als eerste soloroeier de In-
dische Oceaan over te steken 
van Australië naar het vasteland 
van Afrika. Hij moest toen voor-
tijdig stoppen vanwege tegen-
slag, maar nu is hij weer op weg. 
Op zondag 5 mei vond de start 
plaats van het vervolg over de 
Indische Oceaan richting Afrika. 
Een tocht van zo’n 7.000 kilome-
ter die vermoedelijk een 100 da-
gen gaat duren. De helft van de 
oversteek zal door het grootste 

piratengebied ter wereld gaan.
Door technische tegenslag en 
slechte weersomstandigheden 
was zijn vertrek vorig jaar al twee 
maanden uitgesteld, waardoor 
nog een nieuw gevaar dreig-
de: het orkaanseizoen. Toch ver-
trok Ralph en moest uiteinde-
lijk na 68 dagen wegens voed-
selgebrek en het orkaanseizoen 
zijn recordpoging onderbreken 
op de Cocoseilanden, een atol 
midden in de Indische Oceaan. 
In april van dit jaar keerde hij te-
rug naar Australië om als voor-
bereiding eerst het Australische 
continent door te steken op een 

Limmen –Tijdens de laatste tra-
ditionele Koninginnedag fiets-
tocht op 30 april stond daar op-
eens een enorme transparante 
zuil gevuld met kurken bij brou-
werij Dampegheest. De ruim 800 
deelnemers aan de Oranje fiets-
tocht in Limmen mochten alle-
maal een gokje wagen hoeveel 
kurken er in zouden kunnen zit-
ten. Deze ludieke actie was van 
Stichting Limmen Ludiek om 
aandacht te vragen voor hun 
kurkenproject in 2015. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-04-2013: Rufina, dochter van 
A. Tiwaldi en D. Nurmemet, ge-
boren te Alkmaar. 24-04-2013: 
Benjamin Darren, zoon van D.G. 
Ixer en K. Mooi, geboren te Cas-
tricum. 
24-04-2013: Ferran Benjamin, 
zoon van T.B. Loman en M. Hurk-
mans, geboren te Castricum. 24-
04-2013: Seth, zoon van E. van 
Aartsen en C. Boutestijn, gebo-
ren te Beverwijk. 26-04-2013: 
Gijs Pieter Bastiaan, zoon van 
P.B.P. Welboren en M.A. Ritze-
ma, geboren te Castricum. 27-
04-2013: Teun Douwe, zoon van 
R.D. Nota en A.P. van Dam, ge-
boren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
13-04-2013: Matias, zoon van 
M.A. Bernardos Aniceto en W.A. 
Krom, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-05-2013: de Wit, Gerbrand 
M., wonende te Castricum en 
Beemsterboer, Maria M., wonen-
de te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

Kurken tellen
26-04-2013: Zeegers, Marc en 
Klaver, Linde, beiden wonende 
te Haarlem.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
29-04-2013: Nieuwenhuis, Sip-
ke, oud 78 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J. Bokhorst. 
30-04-2013: Philips, Everdina J., 
oud 78 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.E. Hueting.

Wonende te Akersloot:
25-04-2013: Nijman, Corne-
lia M.M., oud 58 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met C.M. 
Kerssens. 26-04-2013: Korver, 
Jacobus, oud 86 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd geweest 
met E. Ebert. 26-04-2013: Tiebie, 
Jacobus E., oud 76 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met 
H.H. Dekker.

Wonende te Bakkum:
29-04-2013: Homburg, Peter J., 
oud 92 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met M.A. Smak-
man. 26-04-2013: Mac Donald, 
Alice T., oud 69 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met J. 
Wierstra. 26-04-2013: Cilgi, Bek-
tas, oud 54 jaar, overleden te Be-
verwijk. 

Limmen Ludiek is met de gehele 
regio kurken aan het sparen. In 
juni 2015 willen ze met duizen-
den vrijwilligers het grootste kur-
ken mozaïek van de wereld laten 
verschijnen. Hier hebben ze ruim 
500.000 kurken voor nodig. De 
echte kurken stromen in een rap 
tempo binnen bij Limmen Lu-
diek. Maar ze zijn de tel kwijt ge-
raakt en weten niet meer hoe-
veel kurken ze nu al hebben. Van 
de 800 deelnemers aan de fiets-
tocht waren er slechts 15 goe-
de inzendingen en dat had niets 
met het schatten te maken maar 
wel alles met ludiek doordenken. 
Het juiste aantal was namelijk 
2015, het jaar dat het allemaal 
moet gaan gebeuren. De prijs is 
gewonnen door Annelies Rep uit 
Limmen. Voor zaterdag 29 juni 
tussen 13.00 en 17.00 uur is Lim-
men Ludiek op zoek naar 25 vrij-
willigers die samen met de stich-
ting de huidige voorraad kurken 
zouden willen komen uitsorte-
ren, selecteren en tellen. Aan-
melden kan via info@limmenlu-
diek.nl o.v.v. kurken tellen. Wie 
van een voorraad kurken af wil 
kan contact opnemen met Lim-
men Ludiek. Iedere kurk is tot ju-
ni 2015 echt nodig.

Met kunst de markt op
Castricum - Onder het motto 
‘Met kunst de markt op’ orga-
niseert Toonbeeld een regionale 
kunstmarkt die bedoeld is voor 
kunstenaars en amateurkunste-
naars uit Castricum en omstre-
ken.
De kunstmarkt  vindt plaats op 
zondag 2  juni  op het terrein van 

Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. De markt is onderdeel van de 
jaarlijkse Kunstfietsroute, ge-
organiseerd door Toonbeeld en 
Perspectief.

Voor meer informatie en aan-
melding: Toonbeeld, tel. 0251-
659012 of www.toonbeeld.tv.

Hanging baskets 
in dorpshart

Castricum - Afgelopen vrijdag 
zijn in het dorpscentrum 60 han-
ging baskets opgehangen. Er is 
met man en macht gewerkt om 
het op één dag voor elkaar te krij-
gen. De bakken zijn direct door 
de gemeente voorzien van water. 
Nu zijn de bloemen nog wat aan 
de bescheiden kant maar over 
een paar weken kan het win-
kelend publiek rekenen op een 
weelde van bloemen.

roeifiets (www.rowingbike.com). 
Niemand eerder doorkruiste 
een continent op deze wijze. Na 
4.518 kilometer kwam hij na 26 
dagen aan in Perth en vloog ver-
der naar de Cocoseilanden om 
zijn roeiboot te prepareren voor 
zijn vervolgtocht richting Afrika. 
Ralph Tuijn bedwong eerder de 
Atlantische Oceaan en de Gro-
te Oceaan, waarbij hij tijdens die 
laatste tocht maar liefst 281 da-
gen achtereen op zee zat. De In-
dische Oceaan moet de bekro-
ning worden van deze unieke tri-
logie. Vorig jaar waren het voor-
al de ongunstige stromingen die 

zijn reis van Australië naar Afri-
ka tot een helse en frustreren-
de opgave maakten. Negen keer 
kwam hij in een zogeheten ‘eddy’ 
terecht, een soort draaikolk op 
zee. Ralph: ,,Je roeit twaalf uur 
met moeite tegen de stroom in 
en dan ga je slapen en ben je de 
volgende dag weer op hetzelf-
de punt als 24 uur daarvoor. Heel 
lastig om je dan weer te motive-
ren om door te gaan.” Maar Ral-
ph gaat door. “Want je weet ook 
dat als je niet roeit dat je dan nog 
verder terug was geworpen.”
Op de Cocoseilanden hoorde hij 
dat er hevige orkanen aan dreig-
den te komen op het traject waar 
hij nog overheen moet. Hij neemt 
daarom de beslissing om zijn reis 
tijdelijk te onderbreken en in mei 
2013 weer voort te zetten. Een 
verstandige keuze zo blijkt, want 
niet veel later trekt de tropische 
storm Boldwin over de Indische 
Oceaan. ,,Zo’n storm overleef je 
gewoon niet. Als ik door had ge-
roeid, had ik het waarschijnlijk 
niet na kunnen vertellen.”  
Gedurende deze expeditie is Ral-
ph te volgen op www.trifinance-
oceanchallenge.com, via Twitter 
op @ralphtuijn en op zijn Face-
bookpagina. 
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Expositie vijf keer kunst
Limmen - Bij Tineke’s Atelier op 
de Rijksweg 176 wordt een ex-
positie gehouden met werk van 
vijf kunstenaars in het atelier én 
in de tuin. Afra Glorie-Pijnappel 
toont haar kleurrijke en ook in 
aardetinten en raku gestookt ke-
ramiek. Lex van Strien is goud-
smid en diamantzetter. Hij toont 
werk en geeft een demonstra-
tie  op 11 en 12 mei waarbij hij 
laat zien hoe een sieraad door 
middel van microscopisch dia-
mantzetten een juweel wordt. 
Zijn vrouw Reina ontwerpt zil-
veren sieraden en biedt deze te 
koop aan. 
Eline van Strien is fotografe in 
opleiding. Zij exposeert foto’s 
van de sieraden die te zien zijn 
in een vitrine. Tineke Kramer-
Pijnappel tot slot laat kunst in 
verschillende vormen zien, zo-
als etsen, fijnschilderijen, bota-

nische afbeeldingen en objecten 
met wol en brons, kleurrijk kera-
miek en gracieuze bronzen beel-
den. De expositie loopt van 11 tot 
en met 16 mei en is geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Castricum - Tijdens het Pink-
sterweekeinde op 18, 19 en 20 
mei is van 11.00 tot 17.00 uur 
werk te zien van Aly van der 
Woude uit Castricum in het kerk-
je van Marken-Binnen. Aly legt 
zich sinds enige jaren toe op ab-
stract werk en dan in het bijzon-
der acryl op doek. 

Expo in kerkje

Duurzaam met Groene Bak
Van alles wat in Bakkerij 
Castricum - De Bakkerij is be-
gonnen met een project over 
duurzaamheid met steun van 
het Europese jongerenfonds 
Youth in Action. Dit project, 
De Groene Bak, is gericht op 
het duurzaam aankleden van 
het poppodium en op het cre-
eren van bewustwording om-
trent het thema duurzaam-
heid door middel van diverse 
activiteiten. 

Bovendien worden workshops 
op het programma gezet waar-
bij het creëren van nieuwe din-
gen met gerecycled materiaal 
centraal staan, het item natuur-
lijke cosmetica en er worden le-
zingen gehouden over lokale en 
duurzame voeding. Zelf papier 
maken kan op woensdag 8 mei 
vanaf 20.00 uur. 
Afkomstig uit de rockscene in 

De Onverschilligheid van Rozen; 
muziek en poëzie.

Castricum - Zaterdag 4 mei 
heeft de koe van boer Arnold 
Res haar best gedaan en kavel 
1176 van een prachtige koeien-
vlaai voorzien. De winnares was 
niet aanwezig, maar zij is gebeld 

Koe deed haar best voor kinderen in Ethiopië
en de hoofdprijs van zeshon-
derd euro is ondertussen over-
handigd. De troostprijzen van 
75 euro zijn gevallen op kavel-
nummers 858-645-164-1012 en 
de troostprijzen van 25 euro op 

468-933-843-1027. Na aftrek van 
het prijzengeld, is 2.775 euro op-
gehaald. Dit bedrag wordt be-
steed aan lunchpakketten voor 
de allerarmste schoolkinderen in 
Ethiopië.

Lezing over vaste planten
Castricum - Wim Willemsen 
verzorgt op donderdag 23 mei 
een lezing in de bibliotheek over 
de toepassing van vaste plan-
ten in de tuin en het openbaar 
groen. De lezing begint om 20.00 
uur, is georganiseerd in samen-

werking met Groei & Bloei. Wim 
Willemsen neemt een paar plan-
ten mee voor een verloting. De 
toegang bedraagt drie euro. 
Aanmelden via tel.: 0251–655678 
of castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 

Met Verve
Castricum - Schilderclub Met 
Verve, een aantal dames uit Cas-
tricum dat samen schildert, ex-
poseert van 22 mei tot 7 juli in de 
bibliotheek. In deze expositie is 
een grote rol weggelegd voor de 
omgeving van Castricum, de zee 
en de duinen. 

The Big Wedding
Wanneer Alejandro Griffin be-
sluit in het huwelijksbootje te 
treden met zijn knappe verloofde 
Missy O’Connor hadden ze één 
ding niet voorzien; de aanwezig-
heid van zijn strenggelovige bio-
logische moeder. 
Alejandro is opgegroeid bij Don 
en Ellie Griffi), die inmiddels al 
jaren zijn gescheiden. De twee 
voormalige liefdespartners spre-
ken geen woord meer met elkaar 
sinds Don weer gelukkig is met 

Ellie’s voormalige vriendin Be-
be McBride. Om de lieve vrede 
te bewaren voor de biologische 
moeder van Alejandro, besluiten 
Don en Ellie tijdens het huwe-
lijk te doen alsof ze nog steeds 
zielsgelukkig getrouwd zijn. Als-
of dat niet lastig genoeg is, heeft 
het aanstaande bruidspaar ook 
nog te maken met een woeden-
de Bebe, onuitgevochten fami-
lieruzies en een eigenaardige 
priester.

Lore is een drama waarin Lore 
hulp krijgt van de mysterieuze 
Thomas als ze met haar zusje en 
broertjes naar oma vlucht in het 
naoorlogse Duitsland van 1945. 

Lore is aan haar lot overgela-

Drama Lore ten nadat haar SS-ouders door 
de geallieerden zijn opgepakt. 
Samen met haar zusje en drie 
broertjes moet Lore te voet door 
het verwoeste naoorlogse Duits-
land op zoek naar veiligheid. Tij-
dens deze odyssee vol ontberin-
gen ontmoet zij de joodse vluch-
teling Thomas. 

Bakkum  - In Johannis Hof is 
een tentoonstelling te zien met 
werk van Marion de Jonge, Hu-
go, Maxime, Tenzin en Sylvester 
van 13 mei tot 1 juli.  

Kunst te kijk

donderdag, vrijdag & zaterdag 
18.30 & 21.00 uur 
zondag 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Big Wedding

zondag 19.30 uur  
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Lore
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 15.45 uur  
dinsdag 20.00 uur  

Iron Man 3 - 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 uur  
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Daglicht

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Yoko
donderdag, vrijdag & 

zaterdag 13.30 & 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur 
Prinses Lillifee

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 9 mei t/m 15 mei 2013

Ook met 
Moederdag

zondag 12 mei 
eten kinderen 

gratis* mee
* Voor elke volwassene 
die een hoofdgerecht 
bestelt mag één kind

(tot 12 jaar) een gratis 
kindermenu.

        Dorpsstraat 66a  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Telefoon: 0251-659722
www.corso-etenendrinken.nl

Boston, heeft Christine Zuffe-
rey het nieuwe folk-rock project 
Mary Zoo gelanceerd. Gewa-
pend met een gitaar staat zij vrij-
dag 10 mei met Franse en Engel-
se songs op het podium. Zij heeft 
als supportact Inneke 23 meege-
nomen. De volgende avond is er 
een Electronic Night vanaf 21.00 
uur. 

De Onverschilligheid van Ro-
zen
De Onverschilligheid van Rozen 
is een muziekpoëzievoorstel-
ling naar het poëziedebuut van 
Luuk Imhann. Op zondag 12 mei 
is de voorstelling te zien vanaf 
20.00 uur. Met verhalen en lied-
jes brengen drie jonge kunste-
naars zo een voorstelling, die het 
midden houdt tussen jazzimpro-
visaties, minimalisme, kleinkunst 
en poëzie. Entree vier euro. Maar 

eerst wordt zondag vanaf 14.00 
uur gejamd. Aanmelden is niet 
nodig voor muzikanten. Toegang 
is gratis. Het adres is Dorpsstraat 
30 in Castricum. 
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Nog altijd actief echtpaar
viert 60-jarig huwelijksfeest

Limmen - De 85-jarige Kees 
Pepping is een amusant verteller, 
Gerarda Pepping-Schermer (82) 
is bescheiden en kan goed luis-
teren. Het echtpaar vierde maan-
dag 6 mei het feit, dat zij zestig 
jaar geleden waren getrouwd. 
’s Ochtends werden zij gefelici-
teerd door wethouder Hilbrand 
Klijnstra namens de gemeente 
Castricum. Eerder kregen zij een 
brief van de Dienst van het Ko-
ninklijk Huis met daarin een fe-
licitatie van de nieuwe koning 
Willem Alexander en koningin 
Maxima. 

Om 12.00 uur gingen Kees en 
Gerarda naar restaurant ‘Zee-
zicht’ in Castricum aan Zee om 
er te gaan borrelen en lunchen 
met familie, hun dochter, drie 
zoons en vier kleinzoons. 
Gerarda, geboren in Castricum is 
een dochter van boer Schermer, 
die destijds op de Brakersweg 
een boerderij had.  Al heel jong 
hielp zij mee. Melken op zondag 
was iets, dat zij niet altijd leuk 
vond. ,,Ik wil nooit met een boer 
trouwen” zei zij. Kees, geboren in 
Limmen hielp al op jonge leeftijd 
zijn vader mee. Die had een bol-

lenbedrijf. In de oorlogstijd had 
zijn vader zes varkens en Kees 
hielp als jonge jongen mee met 
het slachten. In die tijd - hij was 
toen vijftien -  zei hij tegen zijn 
ouders: ,,Ik wil slager worden”. 
Zijn moeder die alles voor hem 
overhad, belde meteen scha-
penslager v.d. Kamer in de Huig-
brouwerstraat in Alkmaar. Kees 
kon meteen beginnen. Later ging 
hij er ook in de kost. Hij werkte er 
vijf jaar. Daarna werkte hij twee-
enhalf jaar bij een Amsterdamse 
slager terwijl hij ondertussen zijn 
middenstandsdiploma, slagers-

vakdiploma en een slachtdiplo-
ma behaalde. 
Kees wilde een eigen zaak, maar 
zijn ouders vonden Amsterdam 
geen goede stad en wilden per-
sé, dat hij in Haarlem met een 
slagerij zou beginnen. Hij start-
te op het Van Kingsbergenplein 
in Haarlem. Toen hij twintig jaar 
was ontmoette hij Gerarda, des-
tijds zeventien jaar oud. ,,Zij is 
het”, dacht hij meteen.  Maar Ge-
rarda’s moeder vond haar nog te 
jong en zei Kees maar een jaar te 
wachten. Maar het verliefde stel 
ontmoette elkaar toch stiekem 
op de ijsbaan in Bakkum. Kees 
(25) en Gerarda (22) trouwden in 
1953 en gingen boven de slagerij 
wonen. Gerarda hielp vanaf het 
begin van haar trouwen mee in 
de winkel. Zij vond het heerlijk. 
,,Ik deed het liever dan het huis-
houden”, zegt zij. Na drie jaar in 
Haarlem verkocht Kees de good-
will en het interieur voor hetzelf-
de bedrag, dat hij voor de win-
kel gegeven had: 17.000 gulden. 
Daarna deed hij wat hij altijd al 
had gewild: hij kocht een slagerij 
in Amsterdam en wel in de Java-
straat in Amsterdam-Oost voor 
11.500 gulden. Het gezin woon-
de boven de winkel. Gerarda: 
,,Onze vier kinderen zijn hier op-
gegroeid. Het was een pijpenlaar 
en echt royaal was het allemaal 
niet.” Het is wel een tegenstelling 
met hun huidige mooie huis aan 
de Kerkweg te Limmen waar zij 
vanaf 1975 wonen: een vroege-
re bollenschuur van Kees’ vader, 
die gesloopt is en waar op de 
grond een woning is gezet. Het 
echtpaar is nog steeds bijzon-
der actief. Gerarda, die mooi kan 
schilderen – het hele huis hangt 
vol met haar schilderijen – heeft 
nu andere drukke bezigheden. 
Zij bridget veel, heeft vier kip-
pen en onderhoudt de tuin. In de 
grote moestuin is Kees elke dag 
actief. Hij heeft bovendien drie 
geiten, een pony en een volière 
vol met vogels. (Marga Wiersma) 

Castricum - Op zaterdagmor-
gen ontdekte een boswach-
ter dat er brand was gesticht 
in het bos, ter hoogte van het 
onverharde gedeelte van de 
Oude Schulpweg in Castri-
cum. 
Aangezien er bij de vuurplaats 

Kampvuur kan leiden tot bosbrand
ook afval lag met flesjes en der-
gelijke, lijkt het er op dat een 
groep jongeren hier een kamp-
vuurtje heeft gemaakt. 
Gezien de droogte bestaat het 
gevaar van bosbrand. Op vrij-
dagavond is door een getuige 
een groep van ongeveer tien jon-

‘Werknemers na 
uitje vermist’

Castricum - ‘Enkele dagen ge-
leden zijn alle werknemers van 
tafelzurenbedrijf Koelbeke op 
bedrijfsuitje gegaan. Getuigen 
hebben hen op een boot zien 
stappen. Sindsdien zijn ze al-
lemaal spoorloos verdwenen. 
Vrienden en familie zijn radeloos, 
en roept iedereen die iets gezien 
heeft op om contact op te nemen 
via www.c-squad.nl.’ 
Benieuwd hoe dit afloopt? Ga 
dan op 14, 15 of 16 juni naar 
Het Zilveren Uitje, gespeeld 
door theatervereniging C-Squad 
in Theater De Beun. Kaarten 
en meer informatie via www.c-
squad.nl. 

Op 11 en 12 mei in Sporthal De Enterij Limmen

‘Duurzaamheyd in Heerlykhyd’ 
Limmen - Ondernemers, 
ZZP’ers en bezoekers komen 
bij elkaar tijdens een twee-
daagse  beurs die is georga-
niseerd door de Businessclub 
CAL en Limmer Onderne-
mersvereniging. Duurzaam-
heid is het thema. 

Want: ,,Heerlykhyd staat onder 
andere voor kwaliteit van het le-
ven. En om deze kwaliteit te be-
houden is het van groot belang 

om duurzaamheid als kernge-
dachte uit te rollen op het land 
tussen zee en meer!”
Er is een grote verscheidenheid 
aan ondernemers en ZZP’ers uit 
‘De Heerlykhyd’ en omgeving die 
zich presenteren aan het grote 
publiek. Zo is er een bierbrou-
werij, timmerwerkplaats, instal-
lateur van zonnepanelen, ver-
lichtingswinkel, maar bijvoor-
beeld ook een webdesigner, ad-
vocaat en architect. 

Limmen Ludiek doet een record-
poging met kurken, er is een ge-
zondheidsplein met alles op het 
gebied van fitness, voeding en 
sportdrank en is er ook aan de 
kinderen gedacht die zich op 
een springkussen kunnen uitle-
ven. Gratis entree. Op 11 mei is 
Sporthal De Enterij geopend van 
11.00 tot 18.00, op 12 mei van 
11.00 tot 16.00 uur. De officië-
le opening en een netwerkborrel 
vinden plaats om 16.00 uur. Het circus is in aantocht

Limmen - Het Freiwalds Mena-
gerie Circus komt naar Limmen 
met vrijheidsdressuur met gro-
te diva en ster uit de jeugdfilm 
Knetter: Buba, de bekendste oli-
fant van Nederland. 

Het programma heeft verder on-
der andere een hogeschool-
dressuur, acrobatiek, lama’s en 
kamelen, en wat gevleugelde ar-

tiesten die de chef-kok ontlopen. 
Het circus staat op De Vuurbaak. 
Vrijdag 17 mei om 16.15 uur, za-
terdag om 15.00 en 19.00 uur, 
zondag om 17.00 en 19.00 uur en 
maandag g om 15.00 uur. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.
menagerie-circus.nl of tussen 
9 en 12 uur telefonisch op 06 
42029659, bij reservering vooraf 
ontvangt men 25% korting.

gens en meisjes gezien die de 
duinen inliepen. De jongeren, in 
de leeftijd van 16 a 17 jaar, had-
den tassen bij zich. 

De politie is op zoek naar getui-
gen die iets weten over de iden-
titeit van deze jongeren. De po-
litie is bereikbaar op tel.: 0900-
8844 (lokaal tarief). 

Castricum - Voor de korte 
jeugdfilm Salam voor de KRO 
is IJswater Films op zoek naar 
figuranten in de omgeving 
Castricum. De film wordt uit-
gezonden op Nederland 3 op 
jeugdomroep Z@PP. 

De draaidagen zijn op  vrijdag 17 
mei tot en met zaterdag 25 mei 
mei in de omgeving van Castri-
cum. Op zondag 19 mei wordt 
een scène opgenomen met een 
groot feest waarbij we veel figu-
ranten zijn. 

Er wordt gezocht naar mannen, 
vrouwen en een aantal kinderen 
met een buitenlandse nationali-
teit en/of een buitenlands uiter-
lijk die niet cameraschuw zijn. 

Mail naam, leeftijd, geslacht af-
komst, lengte, woonplaats, tele-
foonnummer en een foto naar 
floor@ijswater.nl bellen kan: 
020-4421760 en vraag naar Floor.

Ook filmster 
worden? 











Afscheid van boegbeeld
Castricum – Zaterdag 4 mei 
nam FC Castricum met wee-
moed afscheid van een rasvoet-
baller. Aanvoerder Louis Jansen 
speelde zijn laatste thuiswed-
strijd op sportpark Noord End, 
waar hij zoveel triomfen vierde. 
Drie kampioenschappen maak-
te hij mee. Twee in de 3e Klasse 
(2004 en 2009) en één in de 2e 
Klasse (2012). 

De afgestudeerde arts kan zijn 
drukke werkzaamheden als 
artsonderzoeker niet meer com-
bineren met driemaal per week 
voetballen in Castricum. Sport-
park Noord End neemt afscheid 
van een voetballer pur sang. 
Het vertrek van de aanvoerder 
is een grote aderlating voor de 
ploeg van Ron van der Velde. 
Als speler en als mens. De trou-
we fans bezorgden Louis zater-
dag een onvergetelijk afscheid. 
Het was zaterdag overigens ook 

Louis Jansen als Voetballer van 
het Jaar, de trofee, die hij twee-
maal achtereen ontving. 

Yanne Dorenbos wint 
Oranjeronde Breda

Castricum - Op 30 april werd 
in Breda de traditionele Oranje-
ronde gehouden. Er stonden 40 
jongens en meisjes aan de start 

van dit bochtige parcours. Na 
het startsignaal werd een ner-
veuze koers in gang gezet. De 
Castricumse Bataaf renner Yan-

ne Dorenbos nestelde zich mid-
den in het peloton. Hierin reden 
de huidige Nederlands kampioe-
nen Perry Frijters bij de jongens 
en Amber van de Hulst bij de da-
mes. 
Met nog een paar sterke renners 
uit Brabant en Utrecht werd het 
vooral kijken en aftasten van de-
ze toppers. Yanne had het ver-
mogen om in de laatste ron-
de van achteraf het hele pelo-
ton voorbij te rijden over start 
en finish en te demarreren. Na 
het klimmetje over de brug was 
het peloton nog steeds niet op 
gang en waande Yanne zich al 
gewonnen. Met luide toeroepin-
gen door het massale publiek 
voor een voor  Brabant onbeken-
de renner, kon hij moe maar zeer 
gelukkig een gebalde vuist op-
steken op de streep. Het bena-
drukt de uitstekende vorm waar 
hij nu in verkeert en biedt per-
spectieven voor het NK dat op 9 
juni in Hoorn wordt verreden.

het afscheid van Roberto Ortega, 
nog zo’n speler met een fluwe-
len techniek. Ortega keert terug 
naar Haarlem, waar hij woont en 
eerder actief was als voetballer.

FC Castricum bij 
Voetbal International

Castricum – Maandag 13 mei 
is het FC Castricum lid Ton Kla-
ver te gast in het TV program-
ma Voetbal International van 
RTL7. Vanwege Ton’s grote ver-
diensten voor FC Castricum is hij 
uitgenodigd om in deze uitzen-
ding als gastheer achter de bar 
op te treden. In het programma 
dat om 20.30 uur live wordt uit-
gezonden, krijgt Ton de gelegen-
heid zijn uitverkiezing voor deze 
uitzending toe te lichten. 
Bij FC Castricum is Ton één van 

de vele vrijwilligers die zich we-
kelijks inzet voor zijn club.

,,Ik zit niet op complimentjes te 
wachten, maar vind het een gro-
te eer dat ik voor dit programma 
geselecteerd ben. Het is een live-
uitzending, dus je kunt van alles 
verwachten. Best een beetje eng, 
maar ik weet me gesteund door 
het derde zaterdagteam van on-
ze vereniging die met me mee 
afreizen naar Hilversum”, aldus 
de zeer vereerde Ton Klaver. 

Castricum - Afgelopen zater-
dag mochten de ‘renpaardjes 
van het luchtruim’ om 9.45 uur 
vanuit het Belgische Wolver-
tem (180 km) vertrekken. Cir-
ca 18.000  wedstrijdvliegers uit 
Noord-Holland begonnen, onder 
prachtige weersomstandighe-
den en een zuidwestenwind, een 
imponerend vlieggevecht. 
Voor de Castricumse compe-
titie stonden 216 duiven inge-
schreven. Na een uur en 55 mi-
nuten kon de tweejarige dof-
fer van Arie Hageman als win-
naar worden afgevlagd. Achter-
eenvolgend waren het de duiven 
van Cees de Wildt en Jaap Kaan-
dorp die tweede en derde wer-
den bij vereniging de Gouden 
Wieken. Verder waren er vroe-
ge duiven bij Sander de Graaf 
en Gerhard Tromp. De midden-
moot werd gevormd door de dui-
ven van John Kool, Nico de Graaf 
en Anton Tromp. 

Inschrijven 
avondvierdaagse

Castricum - Van maandag 10 
tot en met donderdag 13 juni 
is de avondvierdaagse in Cas-
tricum. De wandelaars kunnen 
kiezen tussen vijf, tien en vijf-
tien kilometer. De vijftien kilome-
ter wandelaars vertrekken dage-
lijks vanaf 18.00 uur. De tien- en 
vijf kilometerwandelaars vertrek-
ken dagelijks tussen 18.00 uur 
en 19.00 uur. Startpunt is dorps-
huis De Kern, Overtoom 15. De 
voorinschrijving is op dinsdag 
14 mei van 19.00 tot 20.30 uur. 
Deelnamekosten voor leden 3,00 
euro, niet-leden 4,00 euro, in 
dorpshuis De Kern. Inschrijving 
bij de start is mogelijk op de eer-
ste avond na 17.00 uur, eveneens 
in het dorpshuis. De kosten zijn 
dan 4,00/5,00 euro. Inlichtingen: 
tel. 072-5053859 of wandelcom-
missie.castricum@gmail.com. 

Winnende duif 
van Hageman

Start inschrijven voor 
Bakkum Beach Volleybal

Bakkum - Op 29 en 30 juni is het 
zachte zand voor strandpaviljoen 
Bad Noord weer het toneel voor 
de vele beachvolleyballers tij-
dens het Bakkum Beach Volley-
baltoernooi. Niet alleen voor top-
volleyballers maar juist ook voor 
vriendenteams en families is dit 
toernooi juist een gezellig eve-
nement. Op het strand worden 
35 volleybalvelden opgezet en 
na afloop is het nagenieten met 
muziek, zon en een koel drankje.
Op zondag 30 juni wordt er een 
apart toernooi voor de jeugd van 

12-18 jaar georganiseerd. Vol-
leybalvereniging Croonenburg 
is met de jeugdafdeling bijzon-
der actief en zeker met de nieu-
we beachvelden bij de atletiek-
baan heeft Croonenburg de per-
fecte beach-trainingsfacilitei-
ten in eigen beheer. En vlak voor 
de zomervakantie is het Bakkum 
Beach Volleybal toernooi natuur-
lijk een passend  evenement. 
Kijk op de site voor meer infor-
matie en inschrijven: www.bak-
kumbeachvolleybal.nl of bel met 
Rob Liefting, tel. 0251-657411. 

15 mei open dag bij de 
jeugd van Vitesse’22

Castricum - Op woensdag 15 
mei zet de jeugdafdeling van Vi-
tesse’22 de deuren op De Puik-
man open voor alle jongens en 
meisjes van 4 t/m 11 jaar. Tussen 
16.00 en 17.00 uur staat hoofd 
jeugdopleidingen Jeroen Smit 

met zijn trainers klaar om de 
jongens en meisjes te begelei-
den op misschien wel hun eerste 
stapjes op een voetbalveld. Van 
17.00 tot 18.00 uur wordt dezelf-
de mogelijkheid geboden aan de 
kinderen van 9 t/m 11 jaar. 

Nieuwenhuizen winnaar 
van ‘Oussoren Toernooi’ 

Castricum - Afgelopen week-
end is Piet Nieuwenhuizen win-
naar geworden van het ‘Verner 
Oussoren Toernooi’, het jaarlijks 
terugkerend evenement dat door 
biljartvereniging ’t Stetje wordt 
georganiseerd ter ere van hun 
oud voorzitter en mede oprichter 
Verner Oussoren. 
In de finalewedstrijd om de der-
de en vierde plaats ging het tus-
sen Theo Klaver en gastspeler 
Myriam Kranendonk van biljart-
vereniging ‘De Bevers’ uit Be-
verwijk. Myriam die vorig jaar in 
de finalestond en tweede werd, 

pakte dit jaar een derde plaats 
en versloeg Theo Klaver die vier-
de werd.
De finale ging tussen Piet Nieu-
wenhuizen en Joop van de Wijst. 
Joop die een fantastische wed-
strijd speelde en een hoop pun-
ten behaalde werd in de aller-
laatste, alles beslissende af-
stoot van Piet Nieuwenhuizen 
van de troon gestoten. Piet had 
in de nabeurt nog een punt no-
dig voor de zege die hij van kit af 
ook benutte en er zo met de ‘Ver-
ner Oussoren’ wisseltrofee van-
door ging. 
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Keukenrenovatie: nieuw 
bij Smitskeukens!

Uitgeest - Smitskeukens loopt 
weer voorop bij de ontwikkelin-
gen in de keukenmarkt. Want 
wie een keuken heeft die tech-
nisch nog prima is, maar niet 
meer eigentijds, dan biedt dit 
bedrijf een oplossing. Smitskeu-
kens de keuken een totaal nieu-
we uitstraling geven door middel 
van nieuwe fronten en grepen, 
een nieuw werkblad of nieuwe 
en zuiniger inbouwapparatuur. 
Men kan eindeloos spelen met 
kleuren, materialen, dessins en 
grepen. Kies uit vlakke of paneel 
deuren, voor warm hout of strak 
hoogglans.
Wensen, voorkeuren en ge-
mak staan voorop bij de reno-
vaties. Men geeft de kaders aan 
en bepaalt zelf aan welke eisen 
en wensen de ‘nieuwe’ keuken 
moet voldoen. Samen met de re-
novatiespecialist kijkt men ver-
volgens wat er mogelijk is en 

hoe de renovatie het beste aan-
gepakt kan worden, ook in rela-
tie tot het budget. De oude kast-
deurtjes en het oude werkblad 
worden afgevoerd, net als alle 
verpakkingen en restmaterialen. 
De prijzen zijn inclusief trans-
portkosten, montage en aan-
sluiting, technische controle, het 
afvoeren van de oude appara-
tuur én de garantie. Ook na de 
renovatie kan men een beroep 
op Smitskeukens blijven doen. 
Eventuele problemen worden 
snel en vakkundig opgelost, jaar 
in, jaar uit. Die garantie wordt 
geboden. De meest uitgebreide 
service, voor één totaalprijs.
Smitskeukens is opgericht in 
1963 en heeft inmiddels een ge-
vestigde naam in de regio. Het is 
een keukenzaak met passie voor 
het ontwerpen en leveren van de 
mooiste keuken. ,,Daarbij gaan 
we bijna altijd net even een stap-

je verder dan anderen. De keu-
ken moet perfect bij u passen en 
perfect functioneren. Niet voor 
niets is Smitskeukens uitgeroe-
pen tot beste keukenzaak van 
Noord-Holland (Elservier-retail).”
Liever een nieuwe keuken? 
Smitskeukens ontwerpen eerst 
op papier, later in 3D fotorealis-
tisch op de computer. Op basis 
van alle wensen en eisen. Toch 
maar geel als accentkleur? Geen 
bovenkasten? Liever lades in 
plaats van onderkastjes? Alles 
kan. En tegen een aantrekkelijke 
en concurrerende prijs.
Ga vrijblijvend langs. Het be-
drijf is gevestigd op de Geester-
weg 10 in Uitgeest (Bad & Keu-
ken Plaza ). Een afspraak maken 
is ook mogelijk via tel.: 0251-
311880. Kijk voor meer informa-
tie op: www.smitskeukens.nl.
Smitskeukens is aangesloten bij 
CBW keurmerk wonen.

Gestolen fiets bij station
Op woensdag 1 mei tussen 9.00 en 22.30 uur is mijn fiets gestolen bij 
station Castricum. Dit is al de derde keer. De fiets van mijn man en mijn 
fiets stonden naast elkaar, beiden op slot en met een ketting vastge-
maakt aan het fietsenrek. Ze stonden aan de voorkant van het station. ‘s 
Avonds stond de fiets van mijn man er nog, maar mijn fiets, een blauwe 
Gazelle, was weg. Dat moet professioneel werk zijn, de fiets is in een 
busje geladen. Ik vraag mij af of iemand dat gezien heeft. Ik wil alle 
dorpsgenoten vragen extra op te letten en het te melden als gezien 
wordt dat iemand een fiets in een busje stopt. Het is toch te gek voor 
woorden dat je in ons dorp niet meer met je fiets naar het station durft 
te gaan! Margreet van Riel, tel.: 0251 655778.

Limmens trots in volle pracht
Limmen - Wat was het grootste 
exportsucces toen Limmen nog 
een bollendorp was? De mees-
ten zullen als eerste denken aan 
hyacinten. Daarvan worden im-
mers elk jaar de prachtigste mo-
zaïeken voor de Limmer bloe-
mendagen gemaakt. Van 8 tot en 
met 16 mei is het zover.
Toch zijn het niet de hyacin-
ten die vroeger bijdroegen aan 
de faam van de Limmense bol-
lencultuur. De show stalen de 
vroeg bloeiende dubbele tul-
pen. Nu zijn ze op hun mooist in 

de Hortus Bulborum. Aanstaand 
weekeinde kan dat nog eens ex-
tra voordelig. Op zaterdag 11 en 
zondag 12 mei worden de en-
treeprijzen verlaagd. De toe-
gang bedraagt dan slechts 1 eu-
ro. Dinsdagavond 14 mei geeft 
Harmonie Excelsior een con-
cert vanaf 19.45 uur. Dan gelden 
weer de gebruikelijke entreeprij-
zen, maar de koffie is gratis. Op 
16 mei is de Hortus voor dit jaar  
weer voor het laatst geopend. De 
Hortus bevindt zich aan de Zuid-
kerkenlaan 23A in Limmen.

Nacht van de Vluchteling voor ruimen landmijnen

Biedt op kunst of sponsor Annelies 
Castricum - In de nacht van 9 
op 10 mei wandelt Annelies Ver-
beek uit Castricum mee met de 
Nacht van de Vluchteling. De op-
brengst wordt gebruikt voor het 
ruimen van landmijnen in Zuid-
Soedan. De Nacht van de Vluch-
teling is een nachtelijke wandel-
tocht van 40 kilometer die begint 
in Rotterdam en eindigt in Den 
Haag. Annelies wandelt met het 
team van Sander de Heer, be-
kend van het radioprogramma 
De Heer Ontwaakt op Radio 2 .

Zij zoekt nog (één euro) spon-
sors voor dit goede doel. Ook is 
het mogelijk te bieden op kunst, 
een rvs beeldje en het drieluik 
De Paardenbloem. Het beeldje, 
speciaal voor dit doel gemaakt 
door RVS kunstenaar Leo Per-
don, stelt een gezin voor dat te-
rugkeert naar veilige grond. Het 
drieluik is beschikbaar gesteld 
door fijnschilder Frans Brommer.
Voor meer informatie http://
nachtvandevluchteling.nl/anne-
liesverbeek. 

Kinderen kunnen moederdag-
cadeau kopen voor een euro

Castricum - Muttathara krijgt 
al dertig jaar van alle kanten 
goederen aangeboden, om te 
verkopen voor projecten in de 
Derde Wereld. En wie jarig is, 
trakteert. 

Daarom wordt zaterdag 11 mei 
speciaal voor kinderen een 
kraam opgezet met cadeautjes 
voor Moederdag voor één euro.
Maandenlang zijn de vrijwilligers 
bezig geweest met het verzame-

len van spulletjes die voor deze 
speciale actie in aanmerking ko-
men. Het is een bonte mengeling 
geworden van theepotten, sfeer-
lichtjes, sierglazen, mooie sjaals, 
beeldjes, bekers en nog veel 
meer. En om iedereen een kans 
te bieden, geldt de regel dat al-
le kinderen maar één cadeau-
tje uit de stand mogen kopen. 
De stand staat er tussen 10.00 
en 14.00 uur. Voor de ouders die 
meekomen, is er ook een verras-
sing: gratis koffie met koek, ge-
sponsord door De Roset. Wordt 
de actie een succes, dan zou het 
best eens het begin van een tra-
ditie kunnen zijn.

Gratis cadeautje en clown van de partij

Feest bij ijssalon De Roset
Castricum - Aankomende za-
terdag is het groot feest bij de 
nieuw geopende ijssalon van 
De Roset op de Burgemeester 
Mooijstraat. Alle kinderen die 
een ijsje kopen krijgen er gratis 
een cadeautje bij! En dat is nog 

niet alles; clown Alfredo is van 
de partij om iedereen lekker aan 
het lachen te krijgen. 

IJssalon De Roset verkoopt 
schepijs in heel veel verschillen-
de smaken en romig soft ijs. 





8 mei 201316

Cock Graas en Erik Stolk 
nemen deel aan de Homeride
Castricum - Forbo gaat als eni-
ge team van Noord-Holland 
deelnemen aan de Homeride 
2013. Homeride is een uitdagen-
de wielertocht waarbij een team 
van 10 renners volledig of in es-
tafette, langs zes Ronald McDo-
naldhuizen en twee Ronald Mc-
Donald vakantielocaties fietst. 
Non-stop, binnen 24 uur, 500 
km, dag en nacht. De tocht be-
gint in Groningen, richting Har-
lingen, over de afsluitdijk rich-
ting Hoorn, vervolgens via Am-
sterdam, Utrecht, Rosmalen, 
Veldhoven, Sittard en Valken-
burg naar Maastricht.
Cock Graas en Erik Stolk uit Cas-
tricum rijden mee. Beide werk-
zaam bij Forbo Flooring, hebben 

Immink Bikes overhandigt race-
fiets Immink aan Cock Graas.

Estafette- en trimloop
Akersloot - Le Champion en 
de Akersloter Marathon Klub 
(AMAK) organiseren op zater-
dag 25 mei de estafette- en trim-
loop. De estafetteloop staat open 
voor iedereen. Teams van atle-
tiekverenigingen, bedrijfsteams, 
gelegenheidsteams, familie-
teams, als ook gemengde teams 
mogen meedoen. Individuele lo-
pers kunnen meedoen aan de 

trimloop. De voorinschrijving is 
inmiddels geopend.

Voor de snelste estafetteteams 
per categorie zijn er prijzen be-
schikbaar. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Zij leg-
gen na elkaar een parcours af 
van 5,4 km. Na aankomst van de 
vierde loper, loopt het hele team 
nog een extra ronde van 3,5 km. 

De finishtijd van de derde loper 
geldt vervolgens als de totaaltijd 
van het team.
Als er niet voldoende lopers ge-
vonden kunnen worden om een 
estafetteteam compleet te ma-
ken, neem dan contact op via 
trimloopcommissie@lechampi-
on.nl. De organisatie gaat dan 
proberen om deze lopers met 
andere trimlopers in contact te 
brengen om zo alsnog een team 
te kunnen vormen voor de esta-
fetteloop.
Het is ook mogelijk om als indivi-
duele loper mee te doen aan het 
evenement. Deze lopers kunnen 
maximaal zes keer een ronde 
van 3,5 km lopen. De start voor 
de teams is om 14.00 uur, voor 
de individuele lopers is dit 14.05 
uur. Start en finishlocatie: hand-
balvereniging Meervogels (t.o.v. 
Boschweg 26) in Akersloot.
Inschrijven kan vooraf via www.
amak.nu. De kosten zijn 12 euro 
per team en 3 euro voor deelna-
me aan de individuele loop. Op 
de dag van het evenement is in-
schrijven aan de start ook mo-
gelijk.

Inschrijving Dubbele 
Lus sluit op 11 mei 

Castricum - Op zondag 26 mei 
gaat de 33e Dubbele Lus van 
start in de Castricumse Dorps-
straat. Voor de loop zelf kan nog 
een paar weken worden ge-
traind, maar belangrijker is nu 
dat er vóór 11 mei wordt inge-

schreven. Na-inschrijving op de 
dag zelf is niet mogelijk! 

Zowel individuele lopers als es-
tafetteteams kunnen zich in-
schrijven via de website, www.
dubbelelus.nl. 

zij besloten deze uitdaging aan 
te gaan. Dit jaar fietst meervou-
dig Olympisch Kampioen Leon-
tien van Moorsel mee.

Het is mogelijk om beide heren 
persoonlijk te steunen en een 
windje in de rug te geven door 
een bijdrage te sponsoren. Alle 
bijdragen gaan naar het Ronald 
McDonald Kinderfonds. http://
www.homeride.nl/lid/cgraas/
profiel/ of http://www.homeride.
nl/lid/stolk81/profiel/.

De 24-uurs rit van 500 km is 
een nieuw evenement die onge-
twijfeld de komende jaren gaat 
groeien, mede omdat deze rit in 
Nederland plaatsvindt. Bijzonder 

is te vermelden dat Immink Bikes 
uit Egmond een racefiets ter be-
schikking stelde aan Cock Graas 
voor dit evenement.

TC Bakkum 1 boekt belangrijke zege 
Bakkum - TC Bakkum stond in 
deze sterke en zeer spannen-
de 1e klasse poule, slechts drie 
punten voor op Dash. Een over-
winning was derhalve zeer wel-
kom.
Dash had met het oog op de-
ze ontmoeting hun sterkste da-
me op twee geplaatst. Kim van 
der Horst, die als eerste dame 
uitkwam, won met zeer goed 
tennis eenvoudig met de set-
standen 6-0/6-1. Gaby Beelen 
kreeg de zware opgave om de 
goed spelende en ervaren Deb-
bie Haak te verslaan. Met risico-
vol maar zeer goed spel wist Ga-
by in de eerste set een mooie 5-0 
voorsprong op te bouwen. Van-
af dat moment ging de tegen-
standster beter en gevarieerder 
spelen en vocht zich knap terug 
naar 5-5. De mentaal zeer sterke 
Gaby hield vast aan haar strijd-
plan. Met korte rally’s en scher-

pe baseline slagen te spelen wist 
ze de eerste set toch met 7-5 
binnen te slepen. De 2e set bleef 
Gaby haar strijdplan vasthouden 
en boekte dan een ook knappe 
overwinning 7-5/6-2.

Met een 2-0 voorsprong gingen 
de heren de baan op. De in goe-
de vorm verkerende Ruud Vis 
moest in zijn eerste set nog zoe-
ken naar het juiste strijdplan en 
verloor deze nipt met 4-6. In de 
tweede en derde set veranderde 
Ruud zijn strategie en ging met 
nog meer energie spelen. Dit re-
sulteerde in een mooie overwin-
ning: 4-6/ 6-2/6-2.
Viktor Rotteveel verloor de eer-
ste set doordat zijn tegenstan-
der hem bestookte met afwisseld 
harde baseline slagen en geraf-
fineerde volley’s. De tweede set 
knokte Viktor zich goed terug 
van een 0-3 achterstand naar 

3-3, met kans naar een 4-3 voor-
sprong. Helaas ging de tweede 
set toch met 6-3 naar Dash35.
De dubbels werden gedeeld. De 
damesdubbel was van een bij-
zonder hoog niveau en werd 
snel met 6-0/61 gewonnen. De 
herendubbel van Ralph Knol 
en Viktor Rotteveel kon niet de 
winst pakken. De druk van de 
zeer lange tegenstanders was te 
groot en zo ging de herendubbel 
naar Dash met 6-3/6-0. 
De gemengd dubbels werden 
ook gedeeld. Kim en Ralph won-
nen met 6-2/6-4 door de gehele 
wedstrijd samen naar het net toe 
te spelen. De eerste gemengd 
dubbel van Ruud Vis en Gaby 
ging in een tweesetter verloren.

Voor het komende weekend 
staat de ontmoeting met hek-
kensluiter, Meerenwijk uit Lei-
den, op het programma. 

Castricum - Afgelopen maandag had de Castricumse hockeyclub, 
na de eerste clubveiling en een avond met AZ-trainer Gert-Jan Ver-
beek, alweer een uniek evenement op haar agenda: de keepster van 
het Nederlands hockeyelftal Joyce Sombroek kwam aanrijden in 
haar NOC-NSF autootje. Deze wereldkeepster gaf naast twee clinics 
ook een fotopresentatie over de weg naar Olympisch Goud in Lon-
den aan een vol clubhuis met keepers, ouders en belangstellenden. 
De gouden medaille zelf had ze ook mee: een uitzonderlijk zwaar en 
groot ‘ding’ waar veel aanwezigen mee op de foto wilden. Ook Joyce 
liet zich met alle fans, jong en oud, uitgebreid fotograferen. 
Dat Joyce een zeer gedreven topsporter is had de organisatie van te-
voren zeker voorspeld maar dat ze zo betrokken en belangstellend 
tijdens de twee clinics aan alle keepers tips en trics gaf, overtrof de 
verwachtingen. 
 
Mede dankzij de sponsoring door ‘Edzes en Bos Notariaat’ uit Wor-
merveer en de soepele organisatie onder leiding van ‘professional 
organiser’ Hester Zonjee, liet Joyce Sombroek een onvergetelijke in-
druk achter op de Castricumse hockeyvelden. Ook hoofdtrainers van 
de keepers en organisatoren van de clinic Harry Kleuver en Eva van 
Bergen Henegouw lieten zich samen met de jongste keepers met 
Joyce fotograferen (foto Willem van Gils). 

Start inschrijving Lelie Open
Akersloot - Van 17 tot en met 
23 juni organiseert T.V. Akersloot 
voor de 16e keer het Lelie Open 
op tennispark de Kijf. Tijdens dit 
dubbeltoernooi wordt er in 15 
verschillende categorieën ge-
speeld. Naast de gangbare cate-
gorieën (HD 5 t/m 8, DD 5 t/m 8 
en GD 5 t/m 7) is er in de heren- 
en damesdubbel tevens een spe-
ciale 35+ categorie voor speel-
sterktes 6 en 7. Naast de hoofd-
ronde is er ook een verliezers-

ronde, waardoor men minimaal 
twee wedstrijden speelt. Traditi-
oneel wordt op vrijdagavond een 
feestavond georganiseerd.  
De kosten voor dit toernooi be-
dragen 9,00 euro per onderdeel 
en de inschrijving sluit op 27 mei 
om 23.59 uur. Inschrijven kan via 
www.toernooi.nl. Voor meer in-
formatie zie www.tvakersloot.nl 
of de speciale Lelie Open Face-
book pagina voor meer informa-
tie. 

Akersloot - Zondag 12 mei 
wandelt de Amak de 31e mo-
len- en merentocht in Kromme-
nie van de NHWB. De tocht is 
20 km lang. Vertrek om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/

hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Belangstellenden zijn welkom. 

Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel.  0251-310715. 

Molen- en merentocht bij Amak

MHCC ontmoet Oranje 
keepster Joyce Sombroek
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OFC maatje te groot voor Vitesse

Castricum - In theorie kon Vi-
tesse nog meedoen in de strijd 
om de derde periode. Maar dan 
had de ploeg van trainer Patrick 
van der Fits moeten winnen van 
dé kampioenskandidaat OFC. 
Vanaf het begin van het duel op 

de Puikman was duidelijk dat Vi-
tesse weinig kon inbrengen te-
gen de fysieke en technische 
overmacht van de tegenstander. 

Het eerste halfuur wist Vitesse 
de schade met kunst en vlieg-
werk te beperken, maar na ruim 
een half uur naam OFC dan toch 
eindelijk afstand toen een ver-
woestende uithaal via de han-
den van keeper Tom Laan in de 
kruising verdween: 0-1. 

Tegenover diverse grote kansen 
van OFC wist Vitesse slechts en-
kele mogelijkheden te creëren, 
maar een gelukkige tegentreffer 
bleef uit. Vlak voor rust volgde na 
een afgeslagen aanval van Vi-
tesse na een snelle counter over 
links, waarna uit een voorzet de 
bal eerst nog op de lat werd ge-

kopt, maar in de rebound was 
een van de spitsen alerter van de 
verdediging van Vitesse: 0-2.
Ook na rust bleef OFC het spel 
dicteren en het wachten was op 
het opvoeren van de score. Na-
dat eerst nog een doelpunt we-
gens buitenspel werd afgekeurd, 
was het zo’n kwartier voor tijd 
alsnog raak. Na een snelle com-
binatie over rechts werd de spits 
van OFC vrij voor het doel ge-
speeld zodat die de bal simpel 
kon binnentikken. Vlak voor tijd 
verscheen Luuk ten Broek nog 
vrij voor de keeper maar die wist 
zijn inzet te keren. Uit de daar-
opvolgende tegenaanval volgde 
de vierde tegentreffer toen een 
voorzet van rechts door een van 
de verdedigers van Vitesse in ei-
gen doel werd geschoten: 0-4. 
Dat werd ook de eindstand. 

FC Castricum in laatste 
thuisduel niet naar winst
Castricum - FC Castricum heeft 
ook in het laatste thuisduel te-
gen Zuidvogels geen drie pun-
ten kunnen bemachtigen. Zuid-
vogels, dat nog niet helemaal 
veilig was, kwam tweemaal terug 
van een achterstand en won uit-
eindelijk met 3-2. 
FC Castricum had bij zijn eer-
ste kans meteen succes. Na een 

knappe voorzet van Niels Pop-
ping kreeg Maarten van Duiven-
voorde een duwtje in de rug van 
Boyd de Graaf: strafschop. Niels 
Popping schoot de bal koelbloe-
dig in het doel, buiten bereik 
van doelman Pascal Doest, 1-0. 
Na de goal hield Zuidvogels het 
beste van het spel, maar de tref-
fer van de bezoekers daarna had 

Louis Jansen met een technisch hoogstandje. De aanvoerder van FC 
Castricum speelde zijn laatste thuiswedstrijd op sportpark Noord End.

alles te maken met een ongeluk-
kig moment van doelman Franz 
Groen. De 25-jarige stand-in van 
Marius Jansen verkeek zich op 
de vrije trap van Sebastian Meek 
en geholpen door een verrader-
lijke stuit op het hobbelige veld 
verdween de bal via de handen 
van de doelman in het net. Di-
rect na het beginsignaal van de 
tweede helft kwam FC Castricum 
weer op voorsprong. Een afge-
meten voorzet van Maarten van 
Duivenvoorde werd door Tobias 
de Koning in de loop knap bin-
nen geschoten, 2-1. Tobias de 
Koning lobte de bal over doel-
man Doest na een knappe steek-
bal van Niels Popping, maar de-
ze goal werd afgekeurd voor bui-
tenspel. Kort nadat Zuidvogels 
een strafschop werd onthouden, 
kwamen de bezoekers op gelijke 
hoogte. De bal werd strak inge-
speeld op de spits van Zuidvo-
gels, waarna Tim Horsmeier, de 
beste man van het veld, de bal 
laag in de verre hoek schoot, 2-2. 
Nadat Donovan Weide een gro-
te kans miste voor Zuidvogels 
scoorde de ploeg uit Huizen hal-
verwege een derde treffer, 2-3. 

FC Castricum heet Remko Hoek 
welkom. De 31-jarige spits komt 
over van ODIN 59 en geldt als 
een grote versterking voor de 
bewoners van sportpark Noord 
End. (Foto: Leone Hamaker). 

Maximale score voor 
Jaimie van Sikkelerus

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus scoort maximaal in het Duits 
Kampioenschap in Stendal
In de eerste manche reed Jai-
mie een hele sterke wedstrijd 
en reed tot in de laatste ronde 
aan de leiding. Helaas ging het 
in deze ronde mis met Jaimie. In 
het offroad gedeelte kwam hij in 
aanraking met een achterblijver 
en kwam ten val. Dit kostte Jai-
mie de overwinning en hij kwam 

op een tweede plaats over de fi-
nish. Omdat de overwinning ging 
naar een gastrijder, scoorde Jai-
mie wel het meeste aantal pun-
ten voor het C1 klassement.

Nadat Jaimie in de eerste man-
che op een tweede plaats over 
de finish was gekomen, kwam hij 
bij de start van de tweede man-
che goed weg en kon op een 
tweede plaats aan de wedstrijd 

Dubbele Lus training 
voor jeugd bij AVC

Castricum - Om goed voorbe-
reid te zijn op de Dubbele Lus 
biedt Atletiekvereniging Castri-
cum traditioneel de gelegenheid 
om alvast te oefenen. Op dins-
dag 14 mei, van 18.00 tot 19.00 
uur, kunnen kinderen tussen de 

5 en 14 jaar gratis een extra spe-
ciale Dubbele Lus training krij-
gen bij AV Castricum. 

De start is op de atletiekbaan 
aan de Zeeweg. Van tevoren 
aanmelden is niet nodig.

beginnen. Hij zat gelijk aan het 
achterwiel van de kopman en 
samen reden ze in de beginfa-
se weg bij hun achtervolgers. In 
de zevende ronde nam Jaimie na 
een mooie inhaalmanoeuvre de 
leiding in de wedstrijd in handen. 
Echter in de achtste ronde werd 
de wedstrijd afgevlagd omdat er 
een coureur hard ten val was ge-
komen. De wedstrijd werd stil-
gelegd en de organisatie nam de 
uitslag van de voorlaatste ronde. 
Dit betekende voor Jaimie dat hij 
tweede werd in de tweede man-
che en dus ook in het dagklasse-
ment op een tweede plaats ein-
digde. 

Rugbyclub sluit seizoen af
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zaterdag het 
vijftiende 15 a side-seizoen afge-
sloten. De laatste wedstrijd werd 
gespeeld in Den Bosch tegen 
the Dukes en ging met 31-8 ver-
loren. Na het eerste fluitsignaal 
van referee Gert Visser, gingen 
de Castricummers vol in de aan-
val, maar het ontbrak aan afron-
ding. De score werd nog wel ge-
opend door de Duinranders via 
Marnix van Balgooi, maar daar-
na waren het the Dukes die ge-
nadeloos fouten in de opvolging 
afstraften en de score snel naar 
een comfortabele voorsprong 
uitbouwden. De ruststand van 
21-3 was ietwat geflatteerd, het 
veldspel in ogenschouw ne-
mend. Ook na de rust gingen de 

mannen van Rodney Hermans 
in de aanval, maar het lukte net 
niet. Na geruime tijd in de 22 van 
de Dukes gebivakkeerd te heb-
ben, lukte het Rico Hoogenboom 
eindelijk een Castricumse try te 
drukken. 

Op slag van full time scoorde the 
Dukes de laatste try van de wed-
strijd en werd de eindstand 31-
8. Er werd afscheid genomen van 
Alex Chang en man of the match 
was Caine Elisara. Op zondag 12 
mei starten de voorronden voor 
de Nationale Sevens. De forma-
tie uit Castricum werkt deze af in 
Almere bij the Bulldogs. Ook de 
jeugd gaat het Sevens-seizoen in 
op Wouterland; de Junioren op 
zaterdag en de Colts op zondag.

International Bram Rood wint
Limmen - Bram Rood heeft donderdagavond op overtuigende wijze 
de winst gepakt in de wekelijkse mountainbikewedstrijd op het se-
lectieve parcours aan de Pagenlaan in Limmen. 

Na enkele ronden defensief gestart te zijn, na een in de afgelopen 
weken succesvolle reeks nationale en buitenlandse wedstrijden, 
pakte Bram Rood het initiatief van Milosj van Renesse en Ben Visser 
over. Visser en Van Renesse leken volgens de toeschouwers in staat 
topper Bram Rood enige tegenstand te kunnen bieden. Na drie van 
de tien ronden durende koers gaf Rood gas en zijn directe tegen-
standers hadden het nakijken. 
Achter de podiumrijders, respectievelijk Bram Rood, Milosj van Re-
nesse en Ben Visser was de strijd nog spannender wat resulteer-
de in de volgende uitslag. 1. Bram Rood, 2. Milosj van Renesse en 
3. Ben Visser. 

Akersloot - Op zondag 29 sep-
tember houdt de Akersloter Ma-
rathon Klub de jaarlijkse loop 
met afstanden van 5, 10 en 15 
km voor senioren en een hal-
ve of hele mijl voor de jeugd. Op 
donderdag 6 juni vanaf 19.00 uur 

Amak wandelt start Amak op de eigen schel-
penbaan met een beginner-
groep. Deze atleten worden op-
geleid en getraind om op 29 sep-
tember aan de 5 km van de loop 
te kunnen deelnemen. 

Aanmelden via jsw.vastenouw@
quicknet.nl.
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De EHBO komt langs
Castricum - De EHBO vereni-
ging Castricum is al meer dan 
tachtig jaar een vertrouwd ge-
zicht in Castricum. 

De vrijwilligers zijn goedopgelei-
de Eerste Hulpverleners die de 
beschikking hebben over diver-
se hulpmiddelen waaronder de 
AED De vrijwilligers zijn op veel 
manieren actief. Dit is alleen mo-
gelijk met steun. 

De bekende gele brief valt een 
dezer dagen in de bus. Geld 
overmaken kan ook via bank-
rekening 4499411 t.n.v. EHBO 
Vereniging Castricum. Bel voor 
meer informatie 0251-651060 
of mail naar info@ehbocastri-
cum.nl. 

Op de website www.ehbocastri-
cum.nl is meer informatie te vin-
den.

Cursus Peuter in Zicht
Castricum - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Castricum or-
ganiseert de gratis oudercursus 
’Peuter in Zicht’. Dit is een cursus 
over het opvoeden van peuters 
en is bedoeld voor ouders/op-
voeders van kinderen in de leef-
tijd van anderhalf tot vier jaar. De 
cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten en start op 6 juni.

De cursus wordt gegeven op 
donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 
van 19.30 tot 21.30 uur in ont-
moetingscentrum Geesterhage 
op de Geesterduinweg 3.
Aanmelden door middel van het 
inschrijfformulier op www.gg-
dhn.nl/Cursussen. Voor meer in-
formatie: groepsvoorlichting@
ggdhn.nl of 088-0100557. 

Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd, dat 
zijn de kenmerken van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen-
bond). Men is op zoek naar jongere senioren die graag wat willen 
doen voor een kleine organisatie. De taken van penningmeester 
en secretaris zijn vacant. Functies voor mensen met administratie-
ve ervaring zonder dat er een zware wissel getrokken wordt op de 
nodige tijdsbesteding.
De PCOB vormt een actief netwerk van en voor senioren. Als plaat-
selijke afdeling is men een samenwerkingsovereenkomst aange-
gaan met de andere lokale ouderenbonden, te weten de KBO en de 
ANBO, onder de naam LSBO gem. Castricum (Lokaal samenwer-
kende bonden voor ouderen). Vanuit deze LSBO is men ook verte-
genwoordigd in de WMO-raad van de gemeente Castricum.
Wie interesse heeft in dit werk of ander vrijwilligerswerk wil doen, 
kan langsgaan, of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vacature-
bank (onderdeel van Stichting Welzijn Castricum) Geesterduinweg 5 
in Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62.

VRIJWILLIGERS GEZOCHTActiviteiten 
Stapmaatjes
Castricum - Activiteiten-
club Stapmaatjes (voor gezel-
lige mensen tussen 30 en 55 
jaar)  gaat op donderdag 9 mei, 
Hemelvaartsdag, naar het Zui-
derzeemuseum in Enkhuizen. Op 
zondag 12 mei staat er een be-
zoek aan de Keukenhof op het 
programma. Op zaterdag 18 mei 
gaan de leden eten in Wijk aan 
zee. Na de maaltijd kan er ge-
danst worden op disco en soul 
klassiekers.
Voor meer informatie: www.stap-
maatjes.nl. 

Castricum - Op zaterdag 18 
mei van 10.00 tot 16.00 uur is de 
dagworkshop papier maken op 
camping Geversduin. Inspelend 
op de nieuwe ‘groentehuisjes’ op 
de camping is het thema herge-
bruiken van planten- en groen-
teafval. 
Op maandag 20 mei, 2e Pink-
sterdag, van 11.00 tot 17.00 uur 
leert de workshop ebru en sumi 
belangstellenden hoe op water 
‘getekend’ kan worden en hoe 
dit op papier afgedrukt wordt. 
Voor meer informatie en aanmel-
den: info@papiermakerijdehoop.
nl of telefonisch: 0624601045. 
Meer informatie op de website: 
www.papiermakerijdehoop.nl.

Papier maken 
van groente

Workshop 
Leren luisteren
Castricum - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Castricum or-
ganiseert op 17 juni de gratis 
workshop ‘Leren luisteren’. Tij-
dens deze workshop komen di-
verse onderwerpen rondom on-
gehoorzaamheid van kinderen 
aan bod. 
De workshop wordt gegeven in 
ontmoetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3 van 19.30 
tot 21.30 uur. Ouders/opvoeders 
kunnen zich aanmelden bij het 
cursusbureau van GGD Hollands 
Noorden via het inschrijfformu-
lier op www.ggdhollandsnoor-
den.nl/cursussen. 
Bij vragen kan contact opgeno-
men worden met het cursusbu-
reau via groepsvoorlichting@gg-
dhn.nl. 

FC Castricum E5 kampioen
Castricum - FC Castricum E5 is 
kampioen geworden.  Op woens-
dagavond 1 mei wisten de man-
nen van de E5 op overtuigende 
wijze concurrent Sint Adelbert 
E2 met 2 – 1 aan de kant te zet-
ten. Eerder werd de uitwedstrijd 
ook al gewonnen zodat de E5 
zich de terechte kampioen mag 
noemen. Met nog een uitwed-
strijd voor de boeg zijn de talen-

ten niet meer te achterhalen voor 
de concurrentie. 
De matadoren die verantwoor-
delijk zijn voor dit succes: Ruben 
Kolkman, Richard de Nijs, Julian 
van der Kraan, Jens Meerman, 
Bram Vijzelaar, Kai de Rooij, Luc 
Damen, Jasper van Domburg, 
Caine Lammers en Kevin Kaan-
dorp.
(Foto: Patrick Vijzelaar)

Voetbaltalententoernooi
Castricum - Op zondag 26 mei 
wordt bij FC Castricum het Ne-
derlands Kampioenschap Voet-
bal Talenten Toernooi (VTT) ge-
houden voor F-pupillen. Van al-
le KNVB-districten komen de 
beste zestien teams naar Cas-
tricum, die op de zes districts-
toernooien van het VTT kampi-
oen of vice-kampioen werden. 
Ook reist de sportiefste nummer 
drie, sportiefste schaduwkampi-

oen en beste sportiviteitkampi-
oen af naar het NK. 
Als gastheer is ook het F1 team 
van FC Castricum geplaatst voor 
dit toernooi. 
Frituur, snoep en frisdrank wor-
den tijdens het NK vervangen 
door gezondere producten om 
de pupillen betere brandstof te 
geven. Het NK VTT wordt om 
9.30 uur geopend, de finale is 
om 16.30 uur.  

Red Stars vergeet te winnen
Castricum – Red Stars Vites-
se heeft de mooie zege van 
vorige week geen vervolg ge-
geven. In Haarlem was zon-
dag Onze Gezellen met 10-5 
te sterk. 

Daarmee bewees de Castricum-
se honkbalploeg zichzelf een 
slechte dienst: in plaats van goe-
de subtopper te worden, staat 
het na vier wedstrijden onder-
aan. 
De Haarlemmers namen een 
3-0 voorsprong. Toen het Red 
Stars niet lukte om dat met slag-
werk om te buigen, ging het sto-
ten en kwam het in de vierde in-
ning terug tot 2-3. Hierna bleef 

de pot gelijkop gaan. Onze Ge-
zellen scoorde nog twee keer, 
maar dankzij punten van Jon 
Brakenhoff, Van Schoor en Bart 
Rebel was de stand in de zeven-
de inning gelijk: 5-5. Van Schoor: 
“Toen kreeg ik het idee dat ze rijp 
waren voor de slacht. Maar in de 
laatste innings kwamen ze op-
eens met verre tikken, terwijl ze 
eerder in de wedstrijd nauwelijks 
sloegen. En ze hadden een ster-
ke closer op de heuvel.” Die sloot 
de twee slotinnings af met drie 
keer drie slag, zodat het kruit bij 
Red Stars verschoten was. 
Zondag komt het sterke Olympia 
Haarlem op bezoek bij Red Stars. 
De wedstrijd is om 13.00 uur. 

Dames Limmen lopen met 
hoofd in kampioenswolken
Limmen - De laatste wed-
strijd van het seizoen was 
zondag tegen Hercules Zaan-
dam voor de damesteam van 
voetvalvereniging Limmen. 
Ook was het de laatste wed-
strijd van keepster Monique 
die stopt.

Binnen een paar minuten kreeg 
Limmen een kans, maar de bal 
ging er net niet in. Hercules 
Zaandam wist hierna te counte-
ren en de bal ging via de vingers 
van Monique op de paal. Hercu-
les was sneller bij de rebound 
dan Limmen: 1-0. Na een over-
treding van Limmen kreeg Her-
cules een vrije trap vlakbij de 
cornervlag. De bal kwam voor de 

voeten van een Hercules speel-
ster terecht: 2-0. Vlak voor rust 
wist Leah via de rechterkant 
door te breken en beheerst de 
bal langs de keepster te schie-
ten. 2-1 is de ruststand.
In de tweede helft was de stand 
al snel 6-1 in het nadeel voor 
Limmen. Nathalie werd aan haar 
arm naar beneden getrokken in 
het strafschopgebied. Uit de pe-
nalty die hieruit volgde maakte 
Leah de 6-2. Hercules wist nog 
een keer te scoren. 7-2 was de 
eindstand.
 
De wedstrijd was de afsluiting 
van het kampioensseizoen. Op 
naar het Arie Bonkenburg toer-
nooi op 19 mei.

Castricum - Voor mensen die 
gehoorproblemen hebben wordt  
er één keer per maand een ont-
moetingsochtend georganiseerd 
in het Rode Kruisgebouw aan 
het Kooiplein 24a in Castricum. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
op donderdag 16  mei van 10.00 
tot 12.00 uur. Toegang 2,50 euro. 

Slechthorend?
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