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PvdD wil gifvrije fietsroute
Castricum - De Partij voor de 
Dieren voerde donderdag ac-
tie tegen het grootschalig gifge-
bruik op vier plaatsen in Neder-
land, waaronder Castricum. Ka-
merlid Esther Ouwehand en Co-
rinne Cornelisse, nummer twee 
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Laagjes Moskovische cake 
afgewisseld met zwitserse 

room en frambozen confi ture.
     Verpakt in ’n kleurig 
      marsepeinen tasje.
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● Airconditioning
● Ventilatie
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Er komt haalbaarheidsonderzoek Landal
Coalitieakkoord: bezuinigen 
is nog steeds noodzakelijk

Castricum - Het was een 
kwestie van water bij de wijn 
doen, al moest de een wat 
meer inleveren dan een an-
der.  De partijen CKenG, VVD, 
D66 en PvdA zijn tot een co-
alitieakkoord gekomen. Het  
akkoord is sterk beïnvloed 
door de nieuwe taken die 
vanaf 2015 op de gemeen-
te afkomen en de financiële 
positie die nog steeds nood-
zaakt tot bezuinigen. 

Er wordt een groter beroep ge-
daan op de eigen kracht van 
mensen en daarom komt er 
meer ruimte voor lokale initiatie-
ven en innovatief ondernemer-
schap. Extra aandacht wordt be-
steed aan het stimuleren van een 
meer evenwichtige bevolkings-
opbouw, de actualisering van 

de voorzieningen én de gren-
zen tussen bebouwd en open 
gebied. 

Landal GreenParks
Wat betreft recreatiepark Landal 
op de Zanderij wil het colle-
ge een haalbaarheidsonderzoek 
laten uitvoeren, omdat verblijf-
stoerisme kansen zou kunnen 
bieden om de lokale economie 
een impuls te geven. Het college 
wil bovendien actief meewerken 
aan de planmatige ontwikkeling 
van het stationsgebied zodat de 
Burgemeester Mooijstraat, de 
Dorpsstraat en de achterkant 
van het stationsgebied met el-
kaar worden verbonden. 

Vermindering van bureaucratie 
houdt hoge prioriteit en de di-
gitale dienstverlening aan inwo-

ners en ondernemers wordt ver-
beterd. Het college wil aandacht 
besteden aan het verbeteren van 
het veiligheidsgevoel, met name 
onder ouderen. Werk voor ieder-
een is een andere ambitie. Voor 
kinderen in gezinnen op bij-
standsniveau komt een kindpak-
ket dat toegang geeft tot voor-
zieningen om mee te kunnen 
doen in de samenleving. 
Cliënten en zorg staan centraal 
en het college spant zich in om 
de zorg kwalitatief op peil te 
houden. De nieuwe WMO, waar-
onder de AWBZ-taken, worden 
nog nader uitgewerkt. De uit-
voering van de participatiewet 
vindt plaats in BUCH-verband. 

Uitbreiding Geesterduin
Voor het behoud van het winkel-
centrum Geesterduin als aan-
trekkelijke winkelvoorziening is 
vernieuwing noodzakelijk, stelt 
het college. Er wordt gestreefd 
naar menging van functies door 
hieraan woningbouw toe te voe-
gen. Dit verhoogt de aantrekke-
lijkheid van het gebied maar le-
vert bovendien, samen met de 
nieuwe woningen in het pro-
ject Nieuw Geesterhage, een bij-
drage aan volkshuisvesting. Ten 
aanzien van de uitbreiding van 
het winkelcentrum zal afstem-
ming plaatsvinden met de on-
dernemers in het centrum. 
Het college wil een visie laten 
opstellen waarin wordt aange-
geven wat als maatschappelijk 
belangrijk wordt gezien en wel-
ke activiteiten daarom subsidie 
zouden moeten ontvangen. De 
bibliotheek wordt in het akkoord 
als een belangrijke voorziening 
omschreven. 

Het college bestaat, naast bur-
gemeester Mans, uit wethouder 
Leo van Schoonhoven (CKenG). 
Hij is tevens wijkwethouder Cas-
tricum Oost. Wethouder Esther 
Hollenberg (VVD) is het aan-
spreekpunt voor Limmen. Wet-
houder Hilbrand Klijnstra (D66) 
is wijkwethouder Castricum 
West en Bakkum. Wethouder 
Ans Pelzer (PvdA), is de wijkwet-
houder voor Akersloot en De 
Woude. 
De wethouders hebben afge-
sproken dat de functie van eer-
ste loco-burgemeester rouleert. 
Hilbrand Klijnstra zal deze func-
tie het eerste jaar vervullen.

op de Europese kandidatenlijst, 
verklaarden symbolisch de Ou-
de Schulpweg gifvrij. De partij wil 
hiermee de aandacht vestigen op 
de gevaren die fietsers, wande-
laars en omwonenden zouden lo-
pen door schadelijk landbouwgif 
in gebieden waar met gif wordt 
gespoten. De verwaaiing en ver-
neveling van zwaar landbouwgif 
kan risico’s opleveren voor om-
wonenden en passanten, zo con-
cludeerde de Gezondheidsraad 
na vragen van de PvdD. Maar 
volgens de bollenboeren wordt in 
Castricum helemaal niet met der-
gelijk zwaar gif gewerkt. De PvdD 
en Stichting Bollenboos hebben 
onlangs samen het meldpunt Gif-
klikker.nl opgericht.

Burgemeester Mooijstr 29/37     Castricum
aanbieding geldig 07-05 t/m 10-05
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 20-03-
2014: Kira Klinkenberg, geboren 
te Castricum, dochter van Sjoe-
rd Klinkenberg en Marije van der 
Winden. 22-04-2014: Kelsey de 
Moel, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Joost de Moel en Stepha-
nie Visser. 29-04-2014: Ben John 
van Aalzum, geboren te Castri-
cum, zoon van Jasper van Aal-
zum en Judith Meijer. 
Wonende te Limmen: 26-04-
2014: Anna-Lisa Katharina Win-
kel, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Remon Winkel en Katia 
A.A. Maes.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Wonende te Castricum: 30-04-
2014: Ferdinand Debrichy en 
Maria D. van Diepen. 02-05-
2014: Johannes H. Hofman en 

Maria M. Rozing.

Overleden
Wonende te Castricum: 23-04-
2014: Margaretha Peijs, over-
leden te Castricum, echtgeno-
te van Pieter H. Beuzenberg. 24-
04-2014: Johan Hendrik Stachel-
hausen, overleden te Beverwijk. 
24-04-2014: Leonardus Broens, 
overleden te Heiloo, echtgenoot 
van Marianne A. Kemperman. 
25-04-2014: Anna Maria Veld-
man, overleden te Alkmaar, we-
duwe van Gerardus Lute. 27-04-
2014: Katrina Tresia Brakenhoff, 
overleden te Alkmaar, echtgeno-
te van Johannes H.J. de Groot. 
27-04-2014: Georgine de Leeuw 
overleden te Beverwijk, echtge-
note van Johannes Wilhelmus 
Viktor ten Hove. 28-04-2014: Ali-
da Wietsche de Jong, overleden 
te Castricum.

Schoonheid in de natuur
Castricum - Marcel Batist ver-
zorgt op donderdag 15 mei vanaf 
20.00 uur een lezing met audio-
visuele presentaties in de bibli-
otheek. Het overkoepelend the-
ma van deze avond is ‘De Na-
tuur in al haar Schoonheid’. Mar-
cel neemt het publiek mee op 
een reis door Hollandse land-
schappen, vulkanisch Lanzaro-
te, de authentieke Ardèche, een 
regenboog van bloemen, door 
de imposante Jardin De Cactus, 
door Engelse en winterse tuinen.
Marcel maakt al meer dan 35 
jaar deel uit van de Westlandse 
Amateur Fotografen Vereniging 
en is vijf jaar lid van de Neder-

landse Vereniging voor Beeld en 
Geluid. Zijn grote passie voor de 
natuur probeert hij vast te leg-
gen met de camera. Tijdens zijn 
vele trektochten door de vrije na-
tuur, maakte hij duizenden op-
namen van landschappen, bloe-
men en dieren. Uit dit veelzijdige 
werk is deze bijzondere presen-
tatie samengesteld. Deze lezing 
is georganiseerd in samenwer-
king met Groei & Bloei en past 
in de programmering van het 
Groen Informatie Platform Cas-
tricum. Aanmelden voor deze le-
zing kan bij de klantenservice in 
de bibliotheek, via 0251–655678 
of castricum@bknw.nl.

Op quad door weiland
Castricum – Klaas Mudde uit 
Heemskerk kijkt graag naar vo-
gels. Dat deed hij ook op don-
derdag 1 mei rond 16.00 uur van-
af de Uitgeesterweg in Castri-
cum, nabij de spoorlijn. ,,Het was 
me een drukte van belang met 
weidevogels”, vertelt hij. ,,Plotse-
ling kwam er tot mijn schrik van-
uit Uitgeest een quad aanrijden, 
vergezeld door een luid blaffen-
de loslopende hond, dwars door 
het drasgebied heen. Alle vogels 
de lucht in natuurlijk. Ik probeer-
de de bestuurder, een meisje van 
een jaar of dertien, duidelijk te 
maken dat dit toch niet kan. Ze 
haalde haar schouders op met 
een gebaar van ‘ik hoor niets’ en 
reed door het weidegebied weer 
terug richting Uitgeest. Ik was 
van slag door zoveel desinteres-
se in de natuur en ik zou graag 

zien dat in de toekomst deze ac-
tiviteiten kunnen worden voor-
komen.” 

Marnix Bruggeman op 
bezoek op De Zanderij
Castricum - SP-Statenlid Mar-
nix Bruggeman is door Petra Ga-
zendam van SP-Castricum rond-
geleid op de Zanderij vanwe-
ge de wens van Landal Green-
Parks om hier een vakantiepark 
te realiseren. Menno Twisk van 
het Strandvondstenmuseum was 

bereid om het een en ander toe 
te lichten ten aanzien van de his-
torie van de pachtverdragen. Bo-
vendien heeft Twisk gesproken 
over de plannen die hij heeft 
voor zijn museum, maar waar hij 
geen medewerking voor krijgt 
van de gemeente.

Gemalen- en molendagen
Akersloot - Op 10 en 11 mei 
worden de landelijke Gema-
len en molendagen gehouden. 
Daarom is het Gemaal 1879 op 
zondag 11 mei de gehele dag 
geopend. Er zal uitleg worden 
gegeven over de functie in de 
waterhuishouding van dit pro-
vinciale waterstaatsmonument. 
Dit nog altijd werkende gemaal 
zal van tijd tot tijd water ver-
pompen. Tevens wordt er stilge-
staan bij de monumentale status 
van het gebouw. In het gemaal 
is verder een expositie te bezich-
tigen van de glas- en keramiek-

kunstenaar Lucie Admiraal. Gra-
tis toegang. Het adres is Fielker-
weg 4.

www. .nl

www. .nl

Rafaël van der Vaart 
spreekt voetballers toe 

Castricum - Afgelopen seizoen 
hebben Joep Kok, Jasper van 
Domburg, Lin Stobbe, Wouter 
Bruines en Ruben Bakker van FC 
Castricum meegedaan aan de 
Van der Vaart Voetbalacademie. 

Op initiatief van De Kennemers 
hebben zij met spelers van VSV, 
Velsen, Uitgeest, Limmen en De 
Kennemers op de zondagoch-

tend getraind. Recentelijk werd 
het seizoen afgesloten. Via een 
Skype-verbinding met Hamburg 
sprak Rafaël van der Vaart de 
spelers toe. Jasper had over het 
gehele seizoen de meeste pun-
ten van alle spelers verzameld 
en ontving uit handen van vader 
Van der Vaart een door Rafaël 
gesigneerd Hamburger SV-shirt. 
Foto: Martien van Domburg.
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Par Six komt met jazz 
naar De Oude Keuken

Bakkum - Par Six is het huisor-
kest van de Heemskerkse Golf-

Expositie met Peruaanse 
schilderijen in bibliotheek 
Castricum - De Peruaanse kun-
stenares Maria del Carmen Ag-
uilar exposeert met Peruaan-
se Schilderijen in de bibliotheek. 
Haar werk is tot 2 juni te bezich-
tigen. 

Carmen is geboren in Peru maar 
woont nu twintig jaar in Neder-
land. Haar geboorteland, de in-
woners en de boeren in de ber-
gen met hun kleurrijke kleder-

dracht zijn een bron van inspi-
ratie voor haar. Maria verwerkt 
haar erfenis, de pre-Inca be-
schaving, met keramiek, textiel, 
gouden maskers en alles wat ze 
verder hebben achtergelaten in 
haar schilderijen. Naar haar me-
ning moet een kunstenaar alert 
zijn op de beweging die haar 
omringt. Om die reden integreert 
ze het Nederlandse landschap in 
haar schilderijen.

Feest vanwege twintig jaar 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Dit jaar bestaat de 
Tuin van Kapitein Rommel twin-
tig jaar. Op zaterdag 24 en zon-
dag 25 mei wordt hier uitgebreid 
aandacht aan besteed. Beide da-
gen staan  in het teken van kapi-
tein Rommel zelf, de zeevaart en 
allerlei dingen die met de zee te 
maken hebben.
De burgemeester komt de festi-
viteiten openen en speciaal voor 
het twintigjarig bestaan is er 
een ‘kapitein Rommel-lied’ ge-
componeerd. Daarnaast treden 
de Skulpers op met een aantal 

zeemansliederen en op zondag 
De Straatklinker. Verder op bei-
de dagen veel activiteiten voor 
kinderen, zoals meespeelthea-
ter, een clown en verkleedkleren, 
een expositie en een doorlopen-
de digitale presentatie van twin-
tig jaar Tuin in de ontmoetings-
ruimte. Ook het Strandvondsten-
museum is aanwezig. 
Er zijn vishapjes, ijs, tosti’s en 
poffertjes en natuurlijk iets te 
drinken. De Tuin is beide da-
gen geopend vanaf 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Castricum – Op 17 mei wordt 
het 25-jarige jubileum van jeu 
de boulesvereniging De Stetters 
gevierd in het clubhuis op Wou-
terland. Iedere woensdag, za-
terdag en zondag spelen de le-
den ‘s middags en dat geldt ook 
voor de maandag- en donder-
dagavond in de zomermaanden. 
De vereniging beschikt over een  
fraaie accommodatie met 26 bui-
tenbanen. Buiten de reguliere 
openingstijden worden er door 
de vereniging regelmatig toer-
nooien georganiseerd. De orga-
nisatie heeft een mooi program-
ma in elkaar gezet dat van start 
is gegaan met een speciale uit-
gave van clubblad het Buutje, vol 
herinneringen over de afgelopen 
25 jaar. Het jubileumfeest begint 
met een receptie voor genodig-
den. Dan wordt een kunstwerk 
onthuld, dat gemaakt is door 
Harry Beentjes. De Skulpers tre-
den op om de stemming er he-
lemaal goed in te brengen en er 
worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd met jeu de boulesbal-
len. Vervolgens wordt een luxe 
Italiaans diner geserveerd en 
treedt de band de Flageolettes 
uit Utrecht op. Tussen de optre-
dens is er een surpriseshow, dus 
dat is nog even een verrassing.

Zilver jubileum 
voor Stetters

De witte vogel; een boek 
van Incky van Zanten

club. Hun werk bestaat uit ei-
gen composities van pianist 
Ed Wertwijn en minder beken-
de standards uit het American 
Songbook. Ook nummers van 
Diana Krall en Mose Allison ko-
men voorbij en soms een vleug-
je Santana. Saxofonist Rien Brus 
speelde eerder voor Jazz in Bak-
kum met zijn Hot Jazz Ambas-
sadors. Par Six onderscheidt 
zich vooral door zangeres Ria 
de Vries. Haar natuurlijke wijze 
van zingen komt volledig tot zijn 
recht in nummers als Temptation 
en Like Someone in Love. Zater-
dag 10 mei in De Oude Keuken 
van 14.00 tot 16.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin. 

Castricum - Het boek De wit-
te vogel van de Castricumse 
schrijfster Incky van Zanten ver-
telt een liefdesverhaal over twee 
mensen die het niet gegeven is 
om in dit leven samen te komen 
in een relatie, ondanks hun die-
pe liefde voor elkaar. 
Na zijn overlijden neemt de man 
vanuit de andere wereld contact 
op met de vrouw. Het verhaal be-
schrijft hoe de liefde doorwerkt 
in haar leven. Aan het einde van 
het boek beschrijft de vrouw de 
bijna mythologische gebeurte-
nissen waarin zij terecht is ge-
komen. 

De schrijfster Incky van Zanten 

is kunstschilder en publiceert 
ook haar schilderijen in dit boek. 
Zij vertellen eveneens het ver-
haal van deze liefde. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur  

  vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
zondag 19:30 uur  

De 100 jarige man die uit het raam 
klom en verdween

vrijdag 19.00 uur  zaterdag  21.15 uur  
zondag 19:30 dinsdag 20:00 uur 

woensdag 16:00 uur
The Other Woman 

donderdag, maandag & woensdag 20:00 uur  
vrijdag 21.15 uur zaterdag  19.00 uur  
zondag 16:00 uur dinsdag 14.00 uur

A Weekend in Paris
vrijdag & zaterdag 19.00 uur
The Grand Budapest Hotel

dinsdag 14.00 uur  
Toen was geluk heel gewoon

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
 Rio 2 (NL) - 3D

donderdag, vrijdag, 
zaterdag & zondag 11.00 uur   

Pim en Pom de film
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag & woensdag 13.30 uur  
Rio 2 (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 
11.00uur  

Tinkerbell en de piraten (NL)–3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag & woensdag 13.30  & 16:00 uur  
Muppets Most Wanted (NL) 

Programma 8 mei t/m 14 mei 2014

A Weekend in Paris
Nick en Meg Burrows, een echt-
paar uit Birmingham, gaan ter 
gelegenheid van hun dertigjari-
ge huwelijk terug naar de stad 
waar zij drie decennia geleden 
op huwelijksreis gingen. 

Ze arriveren in Parijs, de stad van 
de liefde, in de hoop hun relatie 

weer nieuw leven in te blazen. 
Maar het gaat allemaal niet zoals 
gepland. Op een avond lopen ze 
Morgan tegen het lijf, een suc-
cesvol oud-leerling van Nick. Hij 
nodigt hen uit voor een diner bij 
hem thuis. Daar krijgt het koppel 
een nieuwe kijk op het leven, de 
liefde en hun relatie. 

In Disneys Muppets Most Wan-
ted gaat de hele Muppets-bende 
op wereldtour en trekt volle za-
len in grote theaters in fascine-
rende Europese bestemmingen. 
Maar chaos achtervolgt de Mup-
pets naar Europa, en ze raken 
per abuis verstrikt in een inter-
nationale roofkraak, aangevoerd 
door Constantine, ‘s werelds 
nummer één crimineel en een 
exact evenbeeld van Kermit en 
zijn achterbakse handlanger Do-
minic, ook wel bekend als num-
mer twee.

Muppets Most Wanted
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7.000 euro voor AVC

Pilot peuterklas verlengd
Castricum - Het college ver-
lengt de pilot van peuterklas 
Montessorischool en Forte Kin-
deropvang. Dat betekent dat ook 
in het schooljaar 2014-2015 peu-
ters vanaf drie jaar met hun ei-
gen programma kunnen aan-
sluiten bij de kleuters van groep 
een en twee van de Montesso-
rischool. 

Deze uitspraak van de gemeen-
te was nodig omdat de opzet van 
de peuterklas uniek in Neder-
land is. Basisschool de Montes-

sori en Forte Kinderopvang zijn 
in september 2013 een nieuwe 
peuterklas voor kinderen van-
af drie jaar begonnen. De so-
ciaal-emotionele ontwikke-
ling staat hierbij centraal, waar-
bij het op maat gemaakte Mon-
tessorimateriaal voor deze leef-
tijdsgroep wordt gebruikt. In juni 
2015 wordt beslist of de pilot van 
de Peuterklas Montessorischool 
een definitieve status krijgt. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
www.obsdemontessori.nl of op 
www.fortekinderopvang.nl.

Castricum - Op 24 april zijn in 
het nieuwe kantoor van de Ra-
bobank Noord-Kennemerland 
in Castricum cheques uitgereikt. 
AV Castricum krijgt een bedrag 
van 7.000 euro dat besteed wordt 
aan een opslagruimte waar at-
letiekmaterialen in worden op-
geborgen. De Rabobank stort 
jaarlijks een deel van haar resul-
taat in het Coöperatiefonds. Met 
schenkingen uit dit fonds steunt 
de Rabobank verschillende initi-
atieven die een verrijking zijn van 
het culturele en/of sportieve le-
ven in een regio. 
Joop Beentjes, voorzitter van 
AV Castricum meldt dat de le-
den erg blij zijn met de bijdra-

ge van de Rabobank. Het club-
huis van AV Castricum is grondig 
verbouwd en met deze bijdrage 
kan de vereniging een nieuwe 
opslagruimte laten plaatsen op 
het terrein. De Rabobank Noord-
Kennemerland heeft tevens een 
bijdrage in natura geschonken in 
de vorm van twee grote vlaggen-
masten. Deze pronken inmid-
dels op de atletiekbaan aan de 
Zeeweg. Op de foto: Ugur Pek-
demir - directievoorzitter Rabo-
bank Noord Kennemerland, Joop 
Beentjes - voorzitter AV Castri-
cum, Paula Vrolijk - bestuurslid 
AV Castricum en Werner Kem-
pers - lid Ledenraad Rabobank 
Noord Kennemerland.

Iedereen welkom bij inloopbijeenkomsten

Hoe denken jongeren over 
toekomst Castricum?

Castricum - Hoe denken jon-
geren over de toekomst van hun 
gemeente? Wat vinden ze be-
langrijk? De gemeente werkt aan 
een toekomstvisie en vraagt al-
le inwoners hun mening via een 
vragenlijst op internet en bij in-
loopbijeenkomsten op 13 en 14 
mei.
Ook jongeren worden gevraagd 
zich uit te spreken over hun 
ideeën voor de toekomst. Voor 
hen heeft de gemeente een spe-
ciale vragenlijst opgesteld over 
onderwerpen als wonen, werk 
en verkeer. De gemeente verloot 
een cadeaubon onder de deel-
nemers. Zowel jongeren als an-
dere leeftijdsgroepen kunnen 
de vragen beantwoorden via de 
website http://structuurvisiebgc.
tumblr.com. Castricummers kun-

nen hun mening geven over za-
ken als: waar kunnen er wonin-
gen gebouwd worden, moet het 
buitengebied groen blijven, zijn 
er verkeersmaatregelen nodig? 
De gemeente werkt aan het ac-
tueel maken van wat heet de 
Structuurvisie Buitengewoon 
Castricum 2030, een document 
dat de keuzes aangeeft voor de 
komende vijftien jaar.
De inloopbijeenkomsten op 
dinsdag 13 mei, tussen 19.00 
tot 20.30 uur in het Kruispunt in 
Akersloot, dinsdag 13 mei tussen 
19.00 tot 20.30 uur in de Vrede-
burg in Limmen en op woensdag 
14 mei tussen 19.00 tot 20.30 uur 
in het gemeentehuis in Castri-
cum. Er is geen programma, be-
zoekers kunnen op elk moment 
binnenlopen.

Schelpenkar op reis
Bakkum - De schelpenkar 
van het Strandvondstenmuse-
um gaat op reis.  De schelpen-
kar gaat rijden bij evenementen 

waaronder een demonstratie bij 
Paleis het Loo en de populaire 
Fjoetour op het strand in de ge-
meente Bergen. 

Muzikale verrassingen op
zonnige Bevrijdingspop

Haarlem - Een programmering 
om je vingers bij af te likken, 
fantastische weersomstandighe-
den en veel, heel veel publiek. Zo 
gaat de 34ste editie van Bevrij-
dingspop Haarlem de boeken in. 

De naar schatting 150.000 fes-
tivalgangers konden vanaf een 
uur ‘s middags gratis genieten 
van het neusje van de zalm van 
de Nederlandse muziekscene, 
waarbij Haarlem uitstekend was 
vertegenwoordigd. Verdeeld 
over drie podia waren optredens 
van onder andere De Staat, BlØf 
(foto), Niels Geusebroek, Mi-
chael Prins, Kensington, Sven 
Hammond Soul en Opposites. 
De bezoekers in de Haarlem-
merhout werden bovendien ge-

trakteerd op enkele spontane 
verrassingen. Zo sloot Baskervil-
le zich aan bij Total Los en be-
trad Jacqueline Govaert (ex-Kre-
zip) het podium bij het slotnum-
mer van BlØf. 
Op het terrein van het Kinderfes-
tival vond dit jaar een ‘silent dis-
co’ met dj Dennis van der Geest 
plaats. Bezoekers stonden in de 
rij voor een headset om te kun-
nen dansen.  Tot middernacht 
hield afsluiter Opposites het veld 
flink in beweging, met opzwe-
pende beats en grote gekleur-
de ballonnen die over het Vlooi-
enveld zweefden. Daarna liep de 
Haarlemmerhout langzaam leeg, 
nog natrillend van een geweldi-
ge editie van Bevrijdingspop. Fo-
to: Friso Huizinga.

Bakkum - Op 31 mei vindt er 
op Camping Bakkum een koren-
festival plaats; Bakkum zingt De 
Pan uit. Op drie podia, verspreid 
over de camping, treden tien ko-
ren op. Dat wordt een middag  
luisteren, neuriën en soms zelfs 
meezingen. Dit gratis korenfesti-
val is voor iedereen te bezoeken. 
De tien koren hebben ieder een 
geheel eigen geluid. De muziek 
varieert van pop tot Amsterdams, 
van shanty tot kinderkoor.

De koren die meedoen zijn; Time 
Square, Musicstar, De Vrolijke 
Noot, Donnatella en Charite, De 
Zaalneelden, Music-train, Puur 
Mokum, De Skulpers, Dames 
Groen en Het Woelige Nootje.
Het korenfestival start om 12.00 
uur en elk half uur gaan drie 
nieuwe optredens van start. Om 
17.00 uur is het afgelopen.  Meer 
informatie is te vinden op www.
campingbakkum.nl/activiteiten. 

Korenfestival

www. .nl

www. .nl

Castricum - In de laatste week 
van de zomervakantie, van 11 tot 
en met 14 augustus, kunnen jon-
geren deelnemen aan een inspi-
ratieweek in en om de boshutten 
bij Castricum.  Deze week is be-
doeld voor jongeren vanaf vijf-
tien jaar om contact te maken 
met wat hen inspireert. Deze in-
spiratie kan een ondersteuning 
zijn bij het kiezen van een ver-
volgopleiding of vakkenpakket.
Eerst is er een informatieavond 
voor jongeren en hun ouders op 
donderdag 22 mei en op dinsdag 
3 juni van 19.30–21.00 uur op de  
Nuhout v.d. Veenstraat 8, Castri-
cum. Aanmelden voor een van 
deze avonden kan bij Carolien 
van Swinderen: 06-28807968 of 
info@ganzentaal.nl.  Meer infor-
matie: www.ganzentaal.nl. 

Inspiratieweek
voor jongeren

Castricum - ‘Ruimte waar het 
licht kan komen’ is een bij-
zondere compositie van Hen-
ny Vrienten (Doe Maar), uit-
gevoerd door het Liturgiekoor 
met gastzangers en muzikan-
ten onder leiding van Jelle 
Jan Klinkert. 

Het Liturgiekoor gaat dit stuk 
uitvoeren ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig jubileum 
van dirigent Jelle Jan Klinkert en 
koor. 
Op zondag 18 mei om 10.00 uur 
in de Dorpskerk in Castricum 
worden tijdens een gewone vie-
ring liturgische liederen uit de-
ze mis gezongen. ’s Middags om 
15.00 uur is er een concertuit-
voering van deze mis in de Abdij 
van Egmond, Abdijlaan 26 in Eg-
mond-Binnen.

Mis van Henny 
Vrienten 
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Castricum - Zaterdag 3 mei 
kregen ruim 17.00 duiven van 
Noord-Hollandse duivenliefheb-
bers om 9.30 uur de vrijheid, voor 
wat later bleek een mooie vlucht. 

Gelost met een noordelijke wind 
werd een snelheid van 74 kilo-
meter per uur gehaald. De leden 
van postduivenvereniging de 
Gouden Wieken hadden samen 
310 postduiven ingezet van-
uit Wolvertem in België op een 
afstand van 180 kilometer van 
Castricum. 

Om 11.54.16 uur liep een jaarling 
doffer over de antenne bij San-
der de Graaf, maar de antenne 
herkende de chipring van de duif 
niet. Na het aan en uit zetten van 
de spanning op de aankomstan-
tenne werd de duif alsnog ge-
klokt en was toch nog goed voor 
de eerste plaats en de bloemen. 
Arie Hageman werd tweede en 
Anton Tromp moest tevreden zijn 
met de derde plaats.

Duif Sander de 
Graaf snelste

Afzwemmers in april
Castricum - Afgelopen maand 
hebben 74 kandidaten hun 
zwemdiploma behaald in zwem-
bad De Witte Brug. Op 2 april is 
het C-diploma behaal door Bob 
Driessen, Jamie Driessen, Elisa 
Garcia Chiquito, Juliët Graafland, 
Roos Graafland en Marit Schol-
ten. Vijf  anderen zijn afgezwom-
men voor het diploma Snorkelen: 
Snorkelen 1 is behaald door Rick 
van Zijtveld en Faith Zwarte-
poorte, Snorkelen 2 door Anouk 
Brakenhoff, Kareem Colleye en 
Tim van Egmond. Op 9 april werd 
er door tien kandidaten op twee 
van de drie verschillende zwem-
vaardigheidsniveaus afgezwom-
men. De basis voor Zwemvaar-
digheid 1 met bijvoorbeeld een 
startduik en samengestelde rug-
slag, maar ook een hoekduik en 
ringen opduiken van de bodem 
van het zwembad is gelegd door 
Julie Amende, Linde Baard, Kim 
Elders, Nadine van Lieshout en 
Anna Sloog. Aranka Cairo, Joy-
ce Jager, Isa Mol, Sophie Obe-
rink en Britt Twiest  hebben die 
vaardigheden uitgebreid naar 
een grotere afstand en zelfs de 
vlinderslag gezwommen voor 
Zwemvaardigheid 3, want naast 
meer uithoudingsvermogen en 
een betere techniek voor de ver-

schillende andere zwemslagen, 
leren zij die slag ook.
Voor het A-diploma is op 16 
april door een groep van 27 
jonge kandidaten afgezwom-
men:   Sophie van Aalsum, Paul 
Aardenburg, Sim Bakker, Ki-
mon Bijl, Julian Boot, Charlot-
te Broekhuizen, Lynn van Das-
selaar, Kick Dekker, Oscar van 
Eerden, Bram van Eijsden, At-
tila Farago, Flip Groentjes, Figo 
Heijliger, Alexander Hess, Sen-
ne Huisinga, Thilo Jagersma, An-
ne Wil Kuhlemeier, Ties Kuilman, 
Zara de Lang, Thierry Limburg 
Zwaneveld, Coba Meijer, San-
ne Meijne, Bas Neelen, Donny 
Sikking, Tamar Smit, Stef Terluin 
en  Erk Timmerman. Op woens-
dag 23 april heeft een groep van 
26 kandidaten voor het B-diplo-
ma afgezwommen: Mila Bakker, 
Daan de Boer, Stijn de Boer, Vin-
ce Dalmolen, Nijse de Graaf, Loïs 
van Greuningen, Lotte de Groot, 
Luuk de Groot, Harold Hollmann, 
Kiet Janssen, Twan Leijen, Bart 
Kivit, Naomi Monteban, Rachid 
Muntslag, Finn Poelsma, Noa 
Rijs, Thomas Rood, Lucas Smit, 
Jack Sprenkeling, Milou van Til, 
Jet Verver, Puck van de Vliet, 
Mees de Wildt, Meis ten Zeldam, 
Sem Zijlstra en Roy Zonneveld.

Wie heeft nog bidprentjes?
Castricum - Dit najaar ver-
schijnt het 37e Jaarboek van de 
Stichting Werkgroep Oud-Cas-
tricum met daarin onder ande-
re een uitvoerige beschrijving 
van de familie Bos. Al vele ja-
ren wordt door de werkgroep 
in het jaarboek de geschiede-
nis en de stamboom van een 
Bakkumse of Castricumse fami-
lie gepubliceerd.  Bij de samen-
stelling van de stamboom over 
de afgelopen honderd jaar vor-
men de bidprentjes een belang-
rijk hulpmiddel en omdat bij ver-
schillende families nog bidprent-
jes aanwe zig moeten zijn, zou de 
Werkgroep Oud-Castricum de-Groot en klein vliegt 

rond in de Hempolder
Akersloot - Hoe zorg je voor 
grote aantallen broedende wei-
devogels?  Gewoon een kwes-
tie van ouderwets boeren. Tij-
dens de excursie in de Hempol-
der op zondag 11 mei van 10.00-
12.00 uur kunnen belangstellen-
den zien en horen hoe dat werkt. 
De Hempolder is een fantastisch 
gebied voor wie weidevogels wil 
zien. Waarschijnlijk zijn nergens 
de aantallen broedende grut-
to’s per hectare zo hoog. Het ge-
heim? Te werk gaan zoals boe-
ren dat vroeger deden. Het be-
gint met een hoge waterstand. 
Weidevogels kunnen daardoor 
gemakkelijk bij wormen en an-
der voedsel. En verder ouder-
wetse stalmest gebruiken en 
geen kunstmest. In de weilanden 
kan men het resultaat zien. Een 

zee van bloeiende kruiden zoals 
pinksterbloem, koekoeksbloem 
en zuring. Dat trekt enorme aan-
tallen insecten die een bron van 
voedsel vormen voor de weide-
vogelpullen. Die hebben er dui-
zenden per dag nodig om op te 
groeien. Theo de Wit van Land-
schap Noord-Holland laat het tij-
dens een wandeling over de dijk 
van de polder allemaal zien. De-
ze excursie vindt ook plaats op 
zondag 25 mei en op 14 juni, 
steeds van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden kan via www.gaatu-
mee.nl  Voor meer informa-
tie: tel.: 088-0064455. Verzame-
len bij de werkschuur de Dodde, 
Hemweg 1 in Akersloot, vlakbij 
Klein Dorregeest, achter Motel 
Akersloot. Fotograaf Henk van 
Bruggen.

ze graag willen ontvangen. Ook 
bidprentjes van niet-Bakkumse 
of -Castricumse families zijn voor 
het volle dig maken van de stam-
bomen zeer welkom. Dit betreft 
vaak een aange trouwde fami-
lie. Alle bidprentjes, die door de 
werkgroep worden verzameld, 
blijven bewaard en toegankelijk 
voor het nageslacht. Eén tele-
foontje en ze worden afgehaald. 
Contactadres: Simon Zuurbier, 
Kamperfoelielaan 11, tel: 0251-
671511. Men kan de bidprentjes 
ook afgeven in De Duynkant tij-
dens de eerstvolgende open dag 
van de werkgroep op zondag 1 
juni van 12.00 tot 17.00 uur.

FC Castricum vol in de 
race voor de derde plek
Castricum - Het eerste van 
voetbalvereniging FC Castricum 
heeft afgelopen zaterdag een re-
latief eenvoudige overwinning 
behaald in Edam tegen EVC. De 
roodbroeken werden met 1-3 
verslagen en kregen hiermee het 
laatste zetje richting de derde 
klasse. Voor Castricum rest nog 
één duel tegen DVVA met als in-
zet de derde plaats.

Theoretisch gezien zou zelfs nog 
de derde periode binnen ge-
haald kunnen. Bij verlies van 
HBOK en Beursbengels én een 
ruime overwinning op DVVA is 
de periode een feit. Geen won-
der dus dat trainer Ron van der 
Velde enigszins teleurgesteld 
was in het vertoonde spel, want 
als Castricum met meer bele-

ving had gespeeld, dan had er 
een grotere uitslag op het bord 
kunnen staan. ,,Als je met elkaar 
afspreekt dat je voor een der-
de plek gaat, met nog een mini-
male kans op een periode, dan 
verwacht ik nog wel dat je wat 
laat zien. Helaas waren er te 
veel spelers die het lieten afwe-
ten”, aldus Van der Velde. Hier-
mee doelde hij in ieder geval niet 
op keeper Carlo van Soest, die 
in het begin goed handelde bij 
kansjes van EVC. Ook het cen-
trale verdedigingsblok met Daan 
Hamaker en Stef Zeilstra stond 
weer als een huis en de jonge 
Thom Heling speelde weer alsof 
hij al jaren de vaste linksback is 
van het eerste. 
Komende zaterdag is de wed-
strijd tegen DVVA. 

Castricum - De Koninklijke Ne-
derlandse Biljart Bond houdt op 
17 mei De Bloemen een snooker-
middag voor de jeugd. Zij krijgen 
deze dag dé kans om door rege-
rend Nederlands kampioen Ma-
non Melief gecoacht te worden. 

Manon heeft veel internationa-
le ervaring en werd Nederlands 
kampioen in 2000 en 2014. De 
deelnemers leren hoe het is om 

Masterclass snooker voor jeugd
op een professionele manier ge-
traind te worden en worden be-
geleidt naar een hoger snooker-
niveau en in persoonlijke ont-
wikkeling. Deelname aan de 
masterclass is gratis en ieder-
een, met of zonder ervaring, tot 
achttien jaar is welkom. Aanmel-
den kan via www.facebook.com/
jeugdsnooker of neem contact 
op met voorzitter Paul Swanen-
burg via tel.: 06-16223163.

Castricum - De Lourdes-
groep Castricum-Bakkum 
bestaat dit jaar tien jaar. Nel 
Weckseler vertelt hoe dit 
gevierd wordt. 

,,Zaterdag 17 mei om 19.00 uur 
wordt in de Maria ten Hemel-
kerk in Bakkum een specia-
le Mariaviering gehouden met 
medewerking van het koor 
Cantare. Na de viering is er 
koffie. Zondag 18 mei om 10.00 
uur is er in de Pancratiuskerk 
een Maria viering met me-
dewerking van het gemengd 
koor. Na de viering is er in de 
parochiezaal een receptie met 
koffie en een drankje. In bei-
de kerken wordt een processie 
gehouden. En ook dit jaar gaan 
wij naar Lourdes, van 2 tot en 
met 7 september.” Voor inlich-
tingen over de reis kan men 
terecht bij Nel Weckseler tel.: 
0251-656439.

Lourdesgroep 
is tien jaar

7 mei 2014
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Limmen F4 ongeslagen kampioen
Limmen - Met een 3-2 over-
winning op de lastige tegen-
stander Bergen heeft Limmen 
F4 het kampioenschap binnen-
gesleept. Volgende week moet 
er nog tegen Jong Holland wor-
den gespeeld, maar voor de 
stand maakt dat niet meer uit; 
de voorsprong op de nummer 
twee is nu groot genoeg. Een 
hele knappe prestatie, omdat de 
F4 geen enkele wedstrijd verloor. 
Op het veld werd er meteen na 
de wedstrijd al een feestje ge-
vierd. Daarna stapte het team op 
de kar voor een welverdiende rit 
door het dorp. Foto v.l.n.r.: Jus-
tin, Juul, Joop, Mats, Lars, Mar-
co (leider), Hugo, Ref, Jens, Sep, 
Mees, Jarno (leider).

Voetbal in plaats van gym
Castricum - Zevenhonderd 
leerlingen van de basisscholen 
hebben kunnen genieten van de 
door FC Castricum aangeboden 
voetbalclinics. De clinics worden 
onder schooltijd aangeboden in 
plaats van de reguliere gymles-

sen. Naast een pittige warming-
up worden de regels van het 
voetbal aan de kleinsten uitge-
legd, terwijl de andere groepen 
de techniek van het spelen van 
de bal wordt bijgebracht. Foto: 
Han de Swart.

Augustinus is kampioen
Castricum - Traditioneel werd 
het schoolvoetbaltoernooi afge-
sloten met de regiofinales. Hier-
in strijden de winnaars van zowel 
de jongens als de meisjes groe-
pen 7 en 8 tegen de winnaars uit 
Heemskerk. Bij de meisjes ging 
deze wedstrijd tussen de Cas-
tricumse Augustinusschool en 
meiden van de Leonardusschool 

uit Heemskerk. Een finale waar-
in beide ploegen erg aan elkaar 
gewaagd waren, wat een span-
nende wedstrijd opleverde die 
nog alle kanten op kon gaan. 
Uiteindelijk was het een gevaar-
lijke counter van de Augustinus 
waaruit de beslissende 1-0 viel, 
waardoor de Augustinus zich re-
giokampioen 2014 mag noemen.

FC Castricum C2 kampioen
Castricum - FC Castricum C2 
kon het kampioenschap pakken 
en dat hebben ze gedaan met 
een verdiende overwinning (3-1) 
tegen naaste concurrent LSVV. 
In deze voorjaarscompetitie werd 
iedere tegenstander met een ne-
derlaag naar huis gestuurd. Met 

24 punten uit acht wedstrijden 
willen de jongens gaan voor der-
tig uit tien. 
Na de wedstrijd wel een ingeto-
gen stemming omdat Tobias vlak 
voor het laatste fluitsignaal ten 
val kwam en naar het ziekenhuis 
moest. 

Eerbetoon aan kampioenen 
Vitesse ’22 van 1958-1959
Castricum - Voorafgaand 
aan het laatste thuisduel te-
gen Assendelft  vindt zondag 
in de kantine van Vitesse de 
jaarlijkse themadag van de 
supportersvereniging Blauw-
Zwart plaats. Die staat dit 
keer in het teken van een re-
unie van het kampioensteam 
van Vitesse 1 uit het seizoen 
1958-1959. 

De bedoeling is zoveel moge-
lijk oudgedienden van dat elftal 
bij elkaar te brengen, waaronder 

aanvoerder Nico Lute, die on-
langs zijn 88e verjaardag vierde. 
Tijdens de bijeenkomst wordt om 
rond 11.30 uur een film van Ge-
rard Hemmer gedraaid. Die heeft 
destijds de verrichtingen van het 
team gefilmd in de beslissende 
fase van de competitie. Dat heeft 
historische beelden opgeleverd 
die een welkome aanvulling vor-
men voor het grote archief van 
Vitesse’22. Het begint om 11.00 
uur. Naast de genodigden en le-
den van Blauw-Zwart is iedereen 
welkom. 

Biljarttoernooi
Castricum – Biljartvereniging 
‘t Steegie organiseert een toer-
nooi. Op de vrijdagavonden 9 en 
16 mei vanaf 19.00 uur gestre-
den om het kampioenschap van 
Castricum. 
Zaterdagmiddag 17 mei om 

13.00 uur beginnen de finales 
waarna de prijsuitreiking plaats-
vindt. De deelnemende biljart-
verenigingen zijn ’t Stetje, WIK, 
Onder Ons en ’t Steegie. De 
wedstrijden worden gehouden in 
Biljartcentrum Castricum bij win-
kelcentrum Geesterduin. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom.

Vermist in Castricum: zwarte ge-
castreerde kater, witte bef, witte 
sokjes, wit puntje aan staart, ge-
chipt, vijftien jaarr, Micky. Micky 
woont op het Bakkersplein, maar 

vertoeft vaak in de parkeergara-
ge. Z’n baasje is zeer bedroefd. 

Inlichtingen: mevrouw Dol, tel. 
0251-658504.

Limmen - Op vrijdag 2 mei 
speelde schaakvereniging 
Vredeburg ronde 27 van de 
interne competitie. Met nog 
drie ronden te gaan krijgt de 
ranglijst langzaam maar ze-
ker vaste vorm. Handenwrij-
vend constateerde Theo Al 
dat het computersysteem 
hem had ingedeeld voor een 
partij tegen Nico Pepping, 
één van zijn favoriete tegen-
standers. 

En inderdaad: na een klei-
ne twintig zetten had Al alweer 
gewonnen.Bob Stolp boek-
te een uitstekende overwinning 
op Gertjan Hafkamp. Jos Admi-
raal en Harold Ebels speelden 
een Siciliaanse partij volgens het 
boekje. Omdat beiden geen fou-
ten maakten, was remise het lo-
gische resultaat.  
Jaap Limmen was niet scherp: 
in zijn partij tegen Dick Aafjes 
blunderde hij en kon opgeven. 
Marcel Wester creëerde enke-
le gevaarlijke dreigingen in zijn 
partij tegen Jeroen van Vliet. 

Maar het was een slimme paard-
vork van Van Vliet die uiteindelijk 
de partij besliste in het nadeel 
van Wester. Hidde Ebels speelde 
de Spaanse opening  tegen Bert 
Hollander en won de partij. On-
danks zijn afgetekende neder-
laag tegen Marc Voorwalt gaf 
Bert van Diermen na afloop aan 
‘een lekker potje’ te hebben ge-
speeld. Het duel tussen 

Sandra Hollander en Ed Stolp 
was lang en enerverend. In het 
diepe eindspel toonde Sandra 
haar niet geringe kunnen door 
met subtiele zetten een pion 
naar de overzijde te loodsen en 
het punt te scoren. 
Sandra mengde zich daarmee 
in het ultraspannende gevecht 
om de bronzen medaille. Ande-
re kandidaten daarvoor zijn haar 
broer Bert, Hidde Ebels en ou-
de rot Gertjan Hafkamp. Goud 
en zilver gaan naar verwachting 
naar Bob Stolp en Harold Ebels, 
die voldoende afstand hebben 
genomen.

Al wint weer
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Castricum – Twee bollen van 
het allerlekkerste ijs met daar-
op een dot slagroom en dat 
voor maar 1,50 euro; het kan 
deze week bij De Roset, want 
de ijssalon in de Burgemeester 
Mooijstraat bestaat op de kop af 
een jaar. Martin Langeveld, ei-
genaar van De Roset, kan spre-
ken van een groot succes, want 
net zoals de patisserie en de tea-
room valt de premium ijssalon 
heel goed in de smaak bij dorps-
genoten en toeristen. ,,Premium 
is nu eenmaal superieur”, zegt 
Martin enthousiast.
Jeroen Koning is het gezicht 
achter de toonbank waarin zo’n 

dertig verschillende smaken 
worden gepresenteerd, allemaal 
gemaakt met de allerbeste in-
grediënten. Deze smaken wor-
den door Jeroen vers in de win-
kel gedraaid, dus als een favo-
riete smaak ontbreekt, vraag het 
gerust aan Jeroen; hij draait in-
dien mogelijk ook op verzoek. 
Natuurlijk niet meteen, maar het 
zou zo maar kunnen dat de nieu-
we smaak aan het toch al zo rui-
me aanbod wordt toegevoegd.

Het ijs word gemaakt van melk 
van de Castricumse koeien. ,,De 
volle melk halen we ’s morgens 
op bij een boer uit Castricum”, 

In Uitgeest en Limmen:
Extra korting bij tanken 
op de Firezone Friday

Uitgeest/Limmen – Na ‘Maan-
dag wasdag’ en ‘Woensdag ge-
haktdag’ introduceert Firezo-
ne, de landelijke keten van on-
bemande tankstations nu Fire-
zone Friday. Klanten van Firezo-
ne Uitgeest aan de Populieren-
laan kunnen vanaf aanstaande 
vrijdag hun tank met extra ho-
ge korting voltanken. Bij alle an-
dere Firezonestations zoals die 
in Limmen, Wormer en Assen-
delft gelden overigens dezelf-
de voordelige tarieven. ,,We heb-
ben nu al bijna tien jaar kunnen 
bekijken op welke dag onze vas-
te klanten het vaakst tanken en 
willen deze klanten graag iets te-
ruggeven voor het in ons gestel-
de vertrouwen”, aldus de direc-
teur van Firezone Peter Groen. 
Daarom verhogen wij onze kor-

tingen, vanaf de landelijke ad-
viesprijs, op de drukste dag van 
de week tot vijftien cent per liter! 
Zo kan iedereen in het weekend 
voordelig naar het sportterrein 
of naar de familie”, voegt Groen 
daar aan toe.
Firezone staat bekend om haar 
lage prijzen en ludieke acties 
zoals de dobbelacties waarbij 
men met het gooien van dubbe-
le ogen een tank gratis brand-
stof kan winnen. Naast deze ac-
ties is er op de Facebookpagi-
na van Firezone ook altijd iets 
te beleven. ,,We proberen con-
stant met onze klanten in con-
tact te blijven. We zijn dan wel 
onbemand, maar zeker niet on-
bemind”, aldus de directeur van 
deze snelst groeiende prijsvech-
ter in de brandstoffenmarkt.

Rondvaart en brunch 
op Moederdag

Akersloot - Horecabedrijf ’t 
Hoorntje is gespecialiseerd 
in bruiloften en feesten voor 
groepen en bedrijven van-
af 25 gasten. Speciaal voor 
Moederdag heeft ’t Hoorntje 
een Moederdagrondvaart en 
-brunch  op de agenda gezet 
waarvoor vanaf een persoon 
gereserveerd kan worden. 

Rondvaartboot Claes Horn vaart 
op 11 mei om 11.00 uur uit voor 
een tocht van anderhalf uur over 
het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer. Aan boord wordt men ont-
vangen met koffie, thee met een 
gebakje. Aansluitend wordt een 
tweede kopje koffie of thee ge-
serveerd. De rondvaart voert om 
de Westwoudpolder langs eiland 
De Woude, waarna er weer koers 

wordt gezet naar de haven van 
’t Hoorntje. In ’t Hoorntje kan ie-
dereen van de brunch genieten. 
Om 14.00 uur is de brunch ten 
einde. 
Verder staan er dit jaar bij ’t 
Hoorntje nog de rondvaar-
ten naar de Zaanse Schans op 
het programma. Bel tel.: 0251-
312120 of mail: info@hoorntje.nl. 

Castricum – De bibliotheken 
van Castricum en Akersloot heb-
ben het voorjaar in het hoofd en 
de collectie flink opgeschoond. 
Tijdens openingsuren verkopen 
zij van 12 tot en met 19 mei af-
geschreven boeken en ande-
re materialen voor aantrekkelij-
ke prijzen.

Boeken, cd’s en 
dvd’s te koop

Castricum – Op dinsdag- en 
donderdagavond organiseert 
Bridgeclub Bricas in Geester-
hage vanaf 20 mei zomerdrives 
met open inschrijving. Men kan 
zich inschrijven via www.bricas.
nl of aan de zaal. Er wordt ge-
speeld in verschillende lijnen, af-
hankelijk van het aantal inschrij-
vingen. Elke avond zijn er wijn-
prijzen te verdienen. Op woens-
dag 25 juni, 23 juli en 20 augus-
tus kunnen viertallen spelen. In-
schrijven hiervoor kan alleen via 
www.bricas.nl.

Open zomer-
drives bridgen

Castricum – De EHBO Cas-
tricum is al 85 jaar actief. De 
EHBO-ers zijn ieder strandsei-
zoen aanwezig op de strandpost 
en zijn van de partij bij evene-
menten, sporttoernooien of con-
certen. Maar ook bij een onge-
val op straat of in de buurt is het 
goed dat er voldoende EHBO-
ers zijn. Jaarlijks worden hier-
voor diverse opleidingen aan-
geboden zoals de cursus Eerste 
Hulpverlener, een cursus Eerste 
Hulp aan Kinderen, Reanimatie/
AED trainingen. De vereniging 
doet nu een beroep op de bewo-
ners voor een donatie. De gele 
brief valt een dezer dagen weer 
bij iedereen in de bus. Een bij-
drage overmaken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 kan 
ook. Vorig jaar bedroeg de op-
brengst van de actie 11.593,23 
euro. Hiermee zijn EHBO’ers op-
geleid en bijgeschoold. Ook zijn 
er nieuwe lesmiddelen, waaron-
der een reanimatiepop met com-
puterregistratie, aangeschaft 
waardoor de trainingen nog pro-
fessioneler zijn.

Collecte EHBO

Castricum - Op woensdag 7 mei 
de spelletjesavond in De Bakke-
rij. Zaal open 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Op donderdag 
8 mei heeft De Bakkerij de Au-
stralisch/Duitse formatie Powder 
For Pigeons op het programma 
staan. Zaal open om 20.00 uur. 
Op 9 mei is het de beurt aan The 
Shady Greys & The Fikings. Op 
maandag 12 mei wordt het spel 
weerwolven gespeeld. Het adres 
is Dorpsstraat 30. 

Van Vikings tot 
weerwolven

vertelt Martin. ,,Hiermee bereidt 
Jeroen het schepijs en de melk 
wordt gebruikt voor het softijs 
dat we verkopen. We werken met 
pure vruchtenpuree en de beste 
chocolade, dus niet met kunst-
matig verwerkte eindproducten. 
Ik gruw van kant-en-klare mixen 
en smaakstoffen en ga altijd voor 
topkwaliteit. Dat is met ons ijs 
natuurlijk niet anders.” 
Wat Martin zelf het lekkerste ijs 
vindt, kan hij moeilijk zeggen. 
,,De witte chocolade misschien 
of het caramelnotenijs, maar het 
frambozenijs en mangoijs is ook 
onovertroffen. Mijn vrouw Car-
men is gek slagroomtruffelijs en 

onze kinderen Luc en Ivana vin-
den het aardbeienijs en het blau-
we smurfenijs geweldig.” Het ijs 
wordt op Italiaanse wijze gepre-
senteerd en dat betekent royale 
bakken die prachtig worden op-
gemaakt. 

Voor mensen die niet vaak in het 
centrum winkelen is het goe-
de nieuws dat ook De Roset in 
winkelcentrum Geesterduin het 
ambachtelijke bereide ijs ver-
koopt. De ijssalon, met het ge-
zellige terras waar ook iets ge-
dronken kan worden, is geopend 
van maandag tot en met zondag 
van 11.00 tot 21.00 uur.

Zondag 11 mei 14.00 uur:

Limmen  -  Westzaan 1

balsponsor: schildersbedrijf peter dekker & zn
 autobedrijf dirk van der steen

pupil v.d. week: nathan vosters



Akersloot - De Nederland-
se Vlinderstichting heeft in 
het kader van het Idylle-pro-
ject bloemrijk zaad beschik-
baar gesteld voor de molen-
biotoop van De Oude Knegt in 
Akersloot. 

Zo’n 1500 vierkante meter grond 
is ingezaaid met een mengsel 
van duurzame inheemse plan-
tensoorten. Op meer plaat-
sen in Nederland worden stro-

ken grond bewerkt om ze ge-
schikt te maken voor naar voed-
sel zoekende bijen en vlinders. 
Door verstedelijking en intensie-
ve landbouw zijn de traditione-
le bloemrijke weilanden in Ne-
derland een schaars geworden. 
In Akersloot stelde Loonbedrijf 
Van Vliet materieel beschikbaar. 
De werkzaamheden werden uit-
gevoerd door vrijwilligers van de 
Stichting Uitgeester en Akerslo-
ter Molens.

Kleding ruilen Bakkerij
Castricum - Op donderdag 15 
mei vanaf 20.00 uur houdt de 
Groene Bak samen met Transiti-
on Towns in De Bakkerij een kle-
dingruilavond. Iedereen kan kle-
ding inleveren en deze omruilen 
voor nieuwe. Door de organisatie 
wordt bepaald hoeveel punten 
de ingebrachte kleding waard 
is en voor het totaal aantal pun-
ten is het vervolgens mogelijk 

weer kleding te kopen. Ook mo-
gen  accessoires zoals schoenen 
en sieraden geruild worden. Er 
worden ook diverse activiteiten 
gehouden, zoals ideeën opdoen 
hoe kleding mooier gemaakt kan 
worden en op de foto in een fo-
tohoek. Voor hapjes en een wel-
komstdrankje wordt gezorgd. Op 
de Dorpsstraat 30 in Castricum. 
Foto: Jorinde Reijnierse.

Hockeyclub gaat zes jaar 
verder met Ab Geldermans
Castricum - Mixed Hockey 
Club  Castricum (MHCC) heeft 
met trots bekendgemaakt dat Ab 
Geldermans Sport uit Beverwijk 
voor de komende zes jaar kle-
ding- en materiaalsponsor is ge-
worden. Binnenkort zal MHCC 

het nieuwe shirt met verschillen-
de nieuwe sponsoren bekend-
maken.  Op de foto: Arjan Veter 
clubvoorzitter MHCC en Peter 
Kuijs van Ab Geldermans Sport 
bezegelen de zesjarige samen-
werking

Castricum - Op maandag 28 
april rond 15.30 uur vond op de 
Pimpernel een bedreiging met-
een vleesmes plaats. Vanwe-
ge  een burenconfl ict bedreigde 
een bewoner van de Pimpernel 
een man die verhaal kwam ha-
len met een vleesmes. De bewo-
ner is aangehouden, ingesloten 
op het politiebureau in Alkmaar 
en verhoord. 
Dinsdagmorgen was er om 7.45 
uur op de kruising Puikman-Be-
verwijksestraatweg een aanrij-
ding met een gewonde. De be-
stuurder van een personenau-
to verleende geen voorrang aan 
een fi etser die over het fi etspad 
van de Beverwijksestraatweg 
reed. De fi etser is met verwon-
dingen overgebracht naar het 
ziekenhuis in Alkmaar. Tegen de 
bestuurder van de personenau-
to wordt proces-verbaal opge-
maakt. 
‘s Middags reed in de omgeving 
van het NS-station Castricum 
een grote Poolse bestelauto op-
vallend langzaam. Omdat er bij 
het station veel fi etsen worden 
ontvreemd, is deze auto door de 
politie gecontroleerd. In de auto 
stonden zes vrijwel nieuwe fi et-
sen die alle afgesloten waren 
terwijl er geen sleutel bij was. Bij 
controle van de framenummers 
bleken ze ontvreemd te zijn. De 
bestuurder van de auto is aan-
gehouden en ingesloten. De fi et-
sen in beslaggenomen en gaan 
terug naar de rechtmatige eige-
naren.  
Donderdag veroorzaakte om 
16.00 uur en om 20.00 uur een 
26-jarige inwoner van Castricum 
en  bekende van de politie ern-
stige overlast in winkelcentrum 
Geesterduim. Stomdronken viel 
hij voorbijgangers lastig, blok-
keerde de ingangen en liet zijn 
broek zakken. Hij heeft twee be-
keuringen gehad voor openbare 
dronkenschap. 
Zaterdag rond 10.00 uur vond 
een winkeldiefstal plaats in de 
supermarkt op Camping Bak-
kum. Een 26-jarige daklo-
ze inwoner van Castricum ont-
vreemdde snoep en eten. Pro-
ces-verbaal wordt opgemaakt, 
hij zal zich moeten verantwoor-
den bij de rechter. 

Gaslek op de Heereweg 
bij wegwerkzaamheden
Bakkum - Zondagmiddag om 
15.15 uur werd de Castri-
cumse brandweer opgeroe-
pen voor hulpverlening aan 
de Heereweg. Het bleek om 
een gaslek te gaan die was 
ontstaan bij wegwerkzaam-
heden. 

Bij aankomst van de brandweer 
kwam er veel gas vrij. De brand-
weer is direct langs de huizen 
gegaan om de bewoners te vra-

gen ramen en deuren te slui-
ten in verband met de veilig-
heid. Ook heeft de brandweer 
het energiebedrijf geholpen met 
het vrijmaken van de gaslei-
ding,  zodat deze zo snel moge-
lijk  afgesloten kon worden door 
er een soort ballon in te spuiten. 
Het energiebedrijf heeft de lei-
ding op drie plekken afgesloten 
om het lek te verhelpen. De po-
litie sloot de weg af. Foto: Eve-
lien Olivier.

Uit de Kunst afgeblazen
Castricum - Het driedaagse cul-
tuurfestival Uit de Kunst in Cas-
tricum gaat niet door dit jaar. Dat 
heeft de gelijknamige stichting 
vorige week besloten. Het festi-
val stond gepland voor 4 tot en 
met 6 juli. De stichting krijgt de 
fi nanciën voor dit jaar niet op tijd 
rond. Voor de eerste twee edities 
was onder andere subsidie van 
de gemeente beschikbaar. Het 
beslismoment van de gemeen-
te met betrekking tot eventue-
le subsidie voor 2014 valt dit jaar 
echter te laat. Veel voorbereidin-
gen waren al in gang gezet, lo-
caties bepaald en deelnemers 
benaderd, maar door de grote 
onzekerheid over het beschik-

bare budget kan de stichting de 
kwaliteit en continuïteit van het 
cultuurfestival op dit moment 
niet waarborgen. Stichting Uit de 
Kunst in Castricum richt zich nu 
op de editie voor 2015 en zoekt 
naar meerdere mogelijkheden 
om aan geld te komen. Fondsen-
werving, sponsoring, ‘vrienden 
van’ en crowdfunding zijn moge-
lijkheden die besproken worden. 
De toegang tot het festival wil de 
stichting gratis houden om een 
zo breed mogelijk publiek te be-
reiken. Bedrijven die de editie 
voor 2015 willen sponsoren kun-
nen contact opnemen met de 
stichting via info@uitdekunstin-
castricum.nl 

Heiloo - Zoals elke maand or-
ganiseert het IVN, Vereniging 
voor Natuur- en Milieueduca-
tie op de derde zondag, dus 18 
mei, een natuurwandeling in het 
Heilooër Bos. Verzamelen om 
10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg. De wan-
deling duurt ongeveer twee uur. 
Een donatie wordt op prijs ge-
steld. Opgave vooraf is niet no-
dig. Voor nadere inlichtingen kan 
men mailen naar IVN-Heiloo@
hccnet.nl of bellen: 072-5325110. 
Kijk ook op www.ivnnkl.net/ voor 
meer activiteiten.

Meiwandeling
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Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zaterdag het sterker ge-
achte Bears verpletterd met 19-
8. Bears was met acht man naar 
Castricum gekomen. Toch leek 
het erop dat de gasten uit Ber-
gen hun huid duur gingen verko-
pen, in de eerste slagbeurt mep-
ten ze direct drie punten binnen. 
Red Stars hield het hoofd koel 
en maakte in een paar innings 
de achterstand ongedaan, van 
2-3 naar 7-3 en 12-4. Jasper van 
Schoor, Daan Kuijs en Bart Oor-
thuizen hadden met hun twee-

Honkballers verpletteren Bears
honkslagen daarin een groot 
aandeel. Het lukte Red Stars 
goed de gevaarlijke slagploeg 
van Bears te bedwingen. Op de 
heuvel kregen Martijn Zonder-
van, Oorthuizen en Niek Kuijs na 
die eerste inning nauwelijks nog 
punten tegen. De Castricummers 
gingen zelf vrolijk door met pun-
ten scoren. In de achtste inning 
was het slotakkoord voor Jeroen 
Groenendal. Hij zorgde met een 
tweehonkslag voor een vroeg-
tijdige beëindiging van de wed-
strijd: 19-8. ,,Bears is een klas-

Aspergemenu bij De Meerplaats
IJmuiden – De hele maand 
mei kan men bij Visrestau-
rant De Meerplaats genieten 
van een  midweekmenu waar-
bij de asperge in het middel-
punt staat. Alleen van maan-
dag tot en met vrijdag is dit as-
pergemenu verkrijgbaar voor 
de scherpe prijs van 22,50 eu-
ro.  Voorafgaand aan het diner 
krijgt men een amuse en war-
me broodjes met boter en krui-
denboter Het diner bestaat uit 
twee gangen: aspergesoep en 
asperges met zalmfilet en hol-
landaisesaus. Bij het hoofdge-
recht wordt uiteraard het be-
kende garnituur van De Meer-
plaats geserveerd: gebakken 
aardappeltjes, huisgemaak-
te frieten, verse groenten, fris-
se salade en rabarbercompo-
te. Dit midweekmenu is gel-
dig tot 31 mei en kan ook als 
lunch worden besteld tussen 

seteam, ook met een man min-
der’’, sprak coach Alwin Esser na 
afloop. ,,Dat neemt niet weg dat 
wij fantastisch sloegen met liefst 
21 honkslagen. En nauwelijks 
veldfouten hebben gemaakt. 

Deze zege geeft vertrouwen voor 
de komende wedstrijden tegen 
Double Stars en Urbanus, tegen 
wie het altijd spannend is.’’ Red 
Stars mag komende zaterdag 
in Heiloo op bezoek bij Double 
Stars. Een week later, zaterdag 
17 mei, staat de thuiswedstrijd 
tegen Urbanus op het program-
ma. Die begint om 16.30 uur.

Hellas Sport opnieuw 
sterker dan Vitesse ‘22

Castricum - De laatste zeven 
seizoenen wist Vitesse geen en-
kele maal in Zaandam te winnen 
van Hellas Sport. Vier maal ein-
digden het duel in een 2-2 ge-
lijkspel en de overige drie du-
els leverden een zege op voor de 
thuisploeg. Dit weekend had Vi-
tesse historie kunnen schrijven. 
Want vooral voor rust kreeg Vi-
tesse zoveel grote kansen dat 
het duel na 45 minuten al beslist 
had moeten zijn.
In de zeventiende minuut kwam 
Vitesse op voorsprong. Luuk ten 
Broek brak op rechts door en zijn 
voorzet belandde via de schoen 
van zijn directe tegenstander bij 
de eerste paal in de kruising. Het 

eerste kwartier na rust werd Vi-
tesse echter volledig afgetroefd 
door een veel en veel agressiever 
Hellas Sport. De organisatie in 
de verdediging was weg, en Hel-
las profiteerde dankbaar van het 
zwakke verdedigen van Vites-
se. Al in de elfde minuut kwam 
de thuisploeg op een 2-1 voor-
sprong, en dankzij enkele goe-
de safes van Tom Laan bleef die 
stand op het scorebord staan. 

Pas de laatste tien minuten gaf 
Vitesse weer vol gas en dat le-
verde enkele grote kansen op 
voor de toch wel verdiende ge-
lijkmaker. Maar dit keer zat een 
2-2 gelijkspel er net niet in. 

,,Het is hier truly gezellig” 
Limmen – ,,Truly gezellig wa-
ren de woorden waar Barak 
Obama de lachers mee op zijn 
hand kreeg tijdens de afslui-
tende persconferentie in Den 
Haag van de nucleaire topbij-
eenkomst. Ook de maandelijkse 
sorteeravonden van Limmen Lu-
diek zijn echt gezellig.” Aan het 
woord is voorzitter Kees de Jong 
van Limmen Ludiek. Eens per 
maand, vaak op een vrijdag, or-
ganiseert Limmen Ludiek speci-
ale kurkensorteeravonden. In De 
Kurkenhof op de Jan Valkering-
laan komen vrijwilligers samen 
om per avond een kleine 35.000 
kurken uit te sorteren. Want alle 
kurken die als een tsunami Lim-
men binnenstromen moeten op 

kleur worden uitgezocht. Het 160 
m2 wereldrecord kurkenmozaïek 
van Limmen Ludiek zal bestaan 
uit minimaal zeven verschillende 
kleurschakeringen. De Jong: ,,Dit 
is best een klusje. Maar net als 
bij Bloemendagen maken vele 
handen licht werk en het is er al-
tijd erg gezellig. Naast de gezel-
ligheid, een natje en een droogje 
maak je natuurlijk ook een uniek 
wereldrecord mogelijk in 2015. 
En wie kan dat nu allemaal zeg-
gen in Nederland? ,,De eerstvol-
gende sorteeravond is vrijdag 16 
mei en de poorten van het Kur-
kenhof staan vanaf 19.00 voor ie-
dereen open. Zonder gesorteer-
de kurken valt er weinig te mo-
zaïeken, dus kom ons helpen.”

Akersloot - Danny Bizot heeft 
voor de derde opeenvolgen-
de keer de winst voor zich op-
geëist in de wekelijkse rit om 
de Kids and Parents Bikeschool 
mountainbikecup. Donderdag-

Derde zege op 
rij voor Bizot

avond moest de negentienjari-
ge Bizot afrekenen met geduch-
te tegenstanders als wegrenner 
Nino Honigh en de succesvol-
le Wim Mandemakers. Direct na 
de start was duidelijk dat de po-
diumplekken door Honigh, Bizot 
en Mandemakers bezet zouden 
gaan worden. Dat de praktijk an-
ders was kwam door een lek-
ke band van Mandemakers. Het 

verdere verloop leek te gaan ont-
aarden in een zinderende fina-
le in de koers tussen Limmenaar 
Honigh en Bizot. Tot twee ron-
den voor het einde was het gis-
sen wie er van de twee aan het 
langste eind zou gaan trekken, 
maar vervolgens werd toch dui-
delijk dat Nino Honigh het hoofd 
moest buigen voor de kracht en 
behendigheid van Bizot.

Van Sikkelerus maakt indruk in Assen 
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus heeft als wildcard-rijder in de 
European Junior Cup op Assen 
een prestatie neer weten te zet-

ten. De rijder uit Akersloot kwam 
in de eerste ronde naast de baan 
terecht toen hij moest uitwijken 
voor een gevallen rijder. 

Vanaf een laatste plaats begon 
hij aan een opmars en wist zich 
helemaal terug te knokken naar 
een tiende plaats.

12.00 en 16.00 uur, dan krijgt 
men er gratis een kopje kof-
fie per persoon bij. Elke zon-
dagmiddag tussen 12.00 en 
16.00 uur wordt het populaire 
sliptongmenu geserveerd voor 
17,50 per persoon. Vooraf krijgt 
men stokbrood en een amu-
se. Daarna volgt de in room-
boter gebakken sliptong. Re-
serveren kan via 0255-510806. 

Visrestaurant De Meerplaats is 
gevestigd aan Trawlerkade 80 
in IJmuiden. Vanaf het restau-
rant heeft men prachtig uitzicht 
op de vissershaven. Er is ruime 
parkeergelegenheid voor de 
deur. Openingstijden maandag 
tot en met vrijdag vanaf 12.00 
uur, zaterdag vanaf 16.00 uur, 
zondag vanaf 12.00 uur. Zie 
ook www.meerplaats.nl.
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