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Ondernemers in actie 
tegen de criminaliteit
Castricum – Om overlast en 
criminaliteit in hun winkelgebied 
effectief aan te pakken, wer-
ken de ondernemers van Cas-

tricum Centrum en winkelcen-
trum Geesterduin sinds decem-
ber 2011 intensief samen met 
politie, brandweer en gemeen-

te volgens het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO). Ook de ho-
recaondernemers en de Vereni-
ging van Eigenaren Geesterduin 
maken deel uit van de werk-
groep die onder leiding staat van 
voorzitter Jan Metselaar. Andere 
partijen, zoals scholen of vereni-
gingen, kunnen zich eenvoudig 
aansluiten.
Ondernemers in een winkel-
gebied met een Keurmerk Vei-
lig Ondernemen zien een ver-
betering van het veiligheidsge-
voel van 27%, het aantal inbra-

ken daalde met 43%, het aantal 
overvallen met 38% en het aan-
tal meldingen van vernieling met 
33%, zo blijkt uit cijfers van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del (HBD). Daarmee is KVO een 
van de meest succesvolle voor-
beelden van publieksprivate sa-
menwerking op het gebied van 
criminaliteitsbestrijding. “De di-
recte aanleiding om maatrege-
len te nemen en samen te gaan 
werken waren twee ramkraken 
bij een ondernemer in het dorp”, 
vertelt Hans Castricum van Tip-
Top Casuals. “En het was niet de 
eerste keer dat er een overval 
plaatsvond.”
Sinds december 2011 heeft ad-
viseur Rob Smeele van het HBD 
zijn pijlen gericht op de veilig-
heid in de twee winkelgebie-
den in Castricum. Samen met de 
ondernemers en een wijkagent 
maakte hij een inventaris op van 
de situatie overdag en tijdens de 
avonduren. 
Bovendien werd een onder-
nemersenquête gehouden. “In 
Castricum zouden heel weinig 
winkeldiefstallen plaatsvinden, 
ze worden tenminste niet gere-
gistreerd”, zegt hij. “Maar daar 
geloof ik niks van. Ik durf te zeg-
gen dat er in tien winkels in Cas-
tricum in een week tijd minstens 
vijf winkeldiefstallen plaatsvin-
den. En dat aantal kan omlaag.”
Bob van Draanen van De Sleu-
telkoning wandelde mee tijdens 
de schouw in de avonduren. “We 
hebben een aantal onveilige si-

tuaties in kaart gebracht, maar 
waar ik echt van schrok was de 
verlatenheid van het centrum tij-
dens de koopavond. Een ideale 
situatie voor overvallers en daar 
moet dus snel verandering in 
worden gebracht.” Volgens Rob 
Smeele zouden de winkeliers er 
baat bij hebben meer duidelijk-
heid te scheppen door op een-
zelfde avond de winkels te ope-
nen, de winkeliers in het cen-
trum kunnen afspreken om al-
lemaal open te gaan of beslis-
sen de avondverkoop te staken. 
Maar zover is het nog niet, net 
zoals het eventuele plan om op 
onveilige plaatsen cameratoe-
zicht in te zetten. Wel staat vast 
dat er een sms-alert in het le-
ven wordt geroepen, die in con-
tact staat met het Burgernet en 
waarmee ondernemers op sim-
pele wijze onwenselijke situa-
ties door kunnen geven aan de 
politie. 
Pieter Nootenboom van winkel-
centrum Geesterduin: “Door de-
ze collectieve samenwerking valt 
veel voordeel te behalen. Het 
plan van aanpak ligt klaar en de 
verwachting is dat de maatrege-
len rond september zijn door-
gevoerd.” Adviseur Rob Smee-
le blijft het proces begeleiden 
en voert na twee jaar een eva-
luatie uit. 
Op de foto v.l.n.r.: Adviseur be-
strijding winkelcriminaliteit Rob 
Smeele, Bob van Draanen, Pie-
ter Nootenboom en Hans Cas-
tricum.

Wenslampion zorgt 
voor brandje in duin
Castricum - Zaterdagoch-
tend ontstond rond 1.25 uur 
een brandje in het duingebied 
bij Castricum. Op een feest bij 
het strandpaviljoen hadden gas-
ten een wenslampion opgela-
ten. Deze kwam in het duin te-

recht waardoor brand ontstond. 
De brand bleef beperkt omdat 
het vrij nat is in het duingebied. 
Toen de brandweer arriveerde 
was een goed deel van de brand 
uit. De rest van het vuur kon dan 
ook snel worden gedoofd.

Zondag
10 juni 2012
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Chillroom De Bon’s pept 
examenleerlingen op!
Castricum - Ieder jaar in de 
maand mei richt het Bonhoeffer-
college een chillroom in voor zijn 
examenleerlingen. In deze ruim-
te kunnen ze bijkomen van de 
uren dat ze gebogen hebben ge-
zeten over bijvoorbeeld Engelse 
teksten of opgaven scheikunde. 
Waar in voorgaande jaren on-
derwijsassistent Gerda Gons de 
scepter zwaaide, wordt de re-
laxruimte nu bestierd door oud-
leerlingen Jan van Zelst en Re-
mi Walsari. 
Deze studenten hebben dit jaar 
themadagen ingevoerd. Zo kan 
men op de Hawaïdagen de mas-
sagestoel een kwartiertje reser-
veren en een tosti Hawaï be-
stellen. Op dagen met een Chi-
nees thema kan men een kop-
je Chinese tomatensoep krijgen. 

Een aantal keer komt een waar-
zegger met een glazen bol aan 
waar gevraagd kan worden wat 
de slagingskansen zijn. En net 
als andere jaren is er ook thee 
of koffie met een roze glacékoek 
voor de getergde examenkandi-
daten.
De chillroom, die ‘De Bon’s’ ge-
noemd wordt, zorgt voor een 
prettig saamhorigheidsgevoel. 
De leerlingen kunnen hun ver-
haal aan elkaar kwijt over de ge-
maakte vraagstukken en vooruit-
blikken op de examens die nog 
volgen. Docenten komen langs 
om te informeren hoe het ge-
gaan is en de zorgen te sussen. 
En ervaringsdeskundigen Jan en 
Remi peppen de leerlingen op 
voor de volgende ronde. Zakken 
kan bijna niet meer! 

Inbraakpreventie staat 
centraal op 21 mei
Castricum - Veel mensen ont-
dekken pas achteraf hoe gemak-
kelijk het was voor de inbreker: 
een raam dat niet goed geslo-
ten is, de achterdeur die niet op 
slot was, een gemakkelijke buit 
die zo in een rugzak past. Dieven 
blijken vaak op zoek naar een 
‘gemakkelijke’ prooi. Maar er is 
wat te doen tegen inbraak. Ver-
tegenwoordigers van de Stich-
ting Veiligheid en Preventie, het 
Beveiligingscentrum en de wijk-
agent van de politie leggen uit 

hoe inbrekers te werk gaan en 
geven tips om woning en spullen 
te beveiligen. 

Voor 21 mei is de bijeenkomst 
gericht op de inwoners van Lim-
men, Akersloot en De Woude, 
maar de bijeenkomst staat ook 
open voor inwoners van de ker-
nen Castricum en Bakkum. Aan-
melden vooraf is niet nodig. De 
bijeenkomst is van 19.30-22.00 
uur en vindt plaats in het ge-
meentehuis.

Vervoer in de CAL-gemeenten
Castricum - Wie vanuit  het 
mooie, landelijk gelegen 
Akersloot,  een markt of win-
kelcentrum wil bezoeken, moet 
uitwijken naar andere plaat-
sen. Soms is dat een probleem, 
voor bijvoorbeeld ouderen die 
niet van het openbaar vervoer 
gebruik kunnen maken. Geluk-
kig zijn er dorpsgenoten die wil-
len inspringen. Iedere vrijdag-
ochtend willen zij om 10.30 uur 
mensen naar het winkelcentrum 
of de markt in  Castricum bren-
gen en om 13.00 uur weer opha-
len. Ook voor andere vervoersza-
ken staan vrijwilligers klaar, niet 
alleen in Akersloot, maar in alle 
kernen van Castricum. Bijvoor-
beeld voor het vervoeren naar 
een vaste activiteit voor ouderen, 

de pedicure of de opticien, het 
bezoeken van een naaste in het 
verpleeghuis of ziekenhuis of het 
bezoeken van een arts.
Als er een duidelijke noodzaak 
aanwezig is kunnen ouderen, te-
gen een vrijwilligersvergoeding, 
een beroep doen op de vervoers-
dienst van  Stichting Welzijn 
Castricum. De aanvraag moet 
minimaal drie werkdagen van te-
voren worden gedaan bij het Cli-
enteninformatiepunt  in  ’t Kruis-
punt in Akersloot, tel. 320047 op  
woensdagmiddag van 14.00–
15.30 uur of bij Stichting Welzijn 
Castricum, iedere werkdag van 
9.00-12.30 uur en op maandag-  
en woensdagmiddag van 13.30 – 
15.30 uur. Tel. 0251-656562, in-
fo@welzijncastricum.nl.
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Programma 17 mei t/m 23 mei 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
What to expect when you’re

expecting - Ladies Night
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur 

The Avengers 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

Jackie
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur 

The Vow
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 20.30 uur 

Intouchables
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

A Dangerous Method
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur 
Wickie en de schat van de goden (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
De Piraten (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur
woensdag 16.00 uur 

The Lorax (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur 
Sneeuwwitje (NL)

WIETPAS OF ZELF WIET WIEDEN
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Trots in café Balu
Castricum - Zondag 20 mei is 
er live-muziek met Trots in ca-
fé Balu. Trots is puur, verras-
send en een van de beste co-
verbands van Nederland. Met 
een repertoire van Engelstalige 
pop- en rocknummers en voor-
al ook dansbare muziek is een 
avond Trots altijd een geweldi-
ge ervaring. Een optreden van 
Trots betekent meezingen, dan-
sen en genieten van een band 
die muziek maakt in de meest 
pure vorm, met veel  driestem-
mige zang. Verrassende nieuwe 
nummers van The Killers, Jason 
Mraz, Bruno Mars, Mika, Justin 
Timberlake en John Mayer wor-
den afgewisseld met klassiekers 
van Robbie Williams, Queen, 
Blof, The Police en U2.
Trots is een aantal jaren wegge-
weest van de coverpodia voor 
een avontuur met het maken van 
eigen werk. Na het maken van 

clips, vele radio- en tv-optredens 
en een geweldige theatertour is 
de band sinds een aantal jaren 
terug waar het ook 10 jaar ge-
leden begonnen is. Trots bestaat 
uit zanger Kelly, gitarist Raoul, 
drummer Bart en bassist Berry.
Trots heeft in het verleden ve-
le grote optredens gedaan voor 
duizenden mensen, zoals on-
der andere op Sweelpop, Scha-
ger Popweekend, diverse grote 
discotheken, vele feesttenten en 
in diverse voorprogramma’s van 
bijvoorbeeld Blof, De Dijk, Van-
DikHout, Clouseau, Rowen Heze, 
Andre Hazes en vele anderen. 
Naast de grote optredens is Trots 
ook te vinden in de grotere ca-
fés zoals onder andere de Heren 
van Amstel in Amsterdam en de 
Tuin in Rotterdam (waar de band 
wordt gezien als een van de bes-
te live-acts).
Aanvang 17.00 uur.

Werken met palletmes

Demodag bij lijsten-
makerij Ida Bakker

Castricum – Zaterdag 19 mei 
geeft Marianne Eugster een de-
monstratie bij lijstenmakerij Ida 
Bakker. 

Tussen 10.30 en 15.30 uur kan 
het publiek terecht voor tips en 
trucs op het gebied van schilde-
ren. Zaterdag gaat Marianne aan 
de slag met palletmessen, voor 
zowel grof als fijn werk. Voor de 
bezoekers staat een kopje koffie 
of thee klaar. 
Op 2 en 3 juni is lijstenmakerij 
Ida Bakker geopend in verband 
met de kunstroute. Kunstgroep 
K=ME en Ton Revers exposeren 
hier hun werken. 
De volgende demodag is op 2 ju-
ni van 9.00 tot 13.00 uur bij lijs-
tenmakerij Ida Bakker op de 
Dorpsstraat 2.

Buona op zoek naar talent!
Castricum - Deze zomer gaat 
Buona op zoek naar het groot-
ste talent van Castricum en om-
streken en hiervoor is men op 
zoek naar talent. Of het nou zin-
gen, dansen, paaldansen of mis-
schien wel een dj-prestatie is, al-
les kan en mag. Ook als groep 
mag er meegestreden worden 
om de hoofdprijs van de eerste 
editie van Buona’s Got Talent. 
De winnaar wordt beloond met 
de opname van een single en/of 
een eigen videoclip. Inschrijven 
vanaf heden is mogelijk.

Verder is Café de Buona op zoek 
naar nieuw personeel. Wie deze 
zomer iets wil bijverdienen dient 

zo snel mogelijk een mail te stu-
ren naar basbuonacastricum@
hotmail.com. 

Komend weekend is er bij de Bu-
ona weer lekkere muziek en de 
grootste hits van de beste dj’s in 
café de Buona gelegen aan de 
Dorpsstraat. 
Zaterdag staat er een heel spe-
ciale Pre Chersonissos Party op 
het programma met niemand 
minder dan dj Nick van de Ja-
papappaaaaaaaa Bar. Een must 
voor iedereen die naar Kreta 
gaat of wel eens geweest is. 
Voor meer informatie kan men 
terecht op de website www.ca-
fedebuona.nl.

Verkoop afgeschreven boeken
Castricum – In de bibliotheken 
van Castricum en Akersloot wor-
den van dinsdag 29 mei tot en 

met zaterdag 2 juni afgeschre-
ven boeken verkocht.  In het arti-
kel van vorige week stond dat er 

ook een vakantietas met boeken 
te vullen was. Dit betreft echter 
niet de bibliotheken van Kenne-
merwaard maar de bibliotheken 
van IJmond Noord. 

Akersloot - Op de Geesterweg 
controleerde de politie maandag 
7 mei de snelheid van 500 pas-

Snelheidscontrole santen tussen 10.15 uur en 12.30 
uur. Op de Geesterweg is 50 km 
per uur toegestaan. Er reden er 
61 te hard. De hoogst gemeten 
snelheid bedroeg 77 km per uur.

Ladies Night What to Expect 
When You’re Expecting 
Een kind op de wereld zetten 
gaat niet vanzelf en is voor ieder-
een een ander avontuur. Zo staat 
het leven van TV fitness goeroe 
Jules (Cameron Diaz) en haar 
Dancing With The Stars- part-
ner nogal op z’n kop als bekend 
raakt dat ze zwanger is. Wen-
dy (Elizabeth Banks) is gek van 
baby’s en brengt net haar eer-
ste babyboekje uit als ze het zelf 
mee gaat maken en ze voor heel 
wat verrassingen komt te staan. 
Zoals haar schoonvader Ram-
sey (Dennis Quaid), die aankon-
digt dat zijn piepjonge vriendin 
Skyler (Brooklyn Decker) óók in 
verwachting is. Fotograaf Hol-

ly (Jennifer Lopez) wil dolgraag 
een kindje adopteren, maar haar 
man Alex heeft geen idee of hij 
er klaar voor is. Om niet in pa-
niek te raken sluit Alex zich aan 
bij een groep kersverse vaders; 
hopelijk kunnen zij hem klaar-
stomen. Tenslotte volgt men Ro-
sie (Anna Kendrick), die zwan-
ger raakt na een one night stand. 
Lukt het haar om alsnog een re-
latie op te bouwen met vader 
Marco (Chace Crawford)? 
Verwachtingen worden verbrij-
zeld, relaties worden getest en 
liefde wordt gevonden in deze 
heerlijke komedie over ‘ouder’ 
worden. 

Het ultieme superhelden team 
komt samen: Iron Man, The In-
credible Hulk, Thor, Captain 
America, Hawkeye en Black 
Widow. Wanneer een onver-

The Avengers 3D wachte vijand de aarde be-
dreigt, brengt Nick Fury, leider 
van een geheime spionnenorga-
nisatie (Shield), een uitzonderlijk 
maar ijzersterk team samen om 
de wereld te redden van de on-
dergang
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Drukbezochte opening expositie 
van Bonhoeffer College-leerlingen

Castricum – Dinsdag 8 mei 
vond de feestelijke opening 
plaats van de expositie van het 
eindexamenwerk van de leerlin-

gen H5- en V6- Handvaardig-
heid van het Bonhoeffer Colle-
ge. Galerie Sopit had voor deze 
gelegenheid de deuren geopend 

Sprookjesproject op Johannesschool

Akersloot - Tussen het harde 
werken door heeft de Johannes-
school één keer in het jaar een 
schoolproject. Dit jaar staan de 
sprookjes centraal, behalve voor 
de leerlingen van groep 8 die de 
Griekse Mythologie bestuderen. 
Vorig jaar werden diverse acti-
viteiten gesubsidieerd via de zo-
genaamde ‘flitssubsidie’ van de 
provincie maar die is wegbezui-
nigd. Gelukkig heeft de gemeen-
te ook veel op met cultuur. Daar-
om konden de drie scholen in 

Akersloot Wilma Bosland (‘Com-
binatiefunctionaris’) aantrekken 
om keramiekworkshops aan al-
le groepen te geven en de leer-
krachten technieken bij te bren-
gen. De gemeente betaalt hier 
gedeeltelijk aan mee.

Maar zoveel kleiwerkstuk-
ken moeten ook weer gebak-
ken en geglazuurd worden. Het 
bedrijf P.C. Van der Horst BV in 
Akersloot heeft daarom een gro-
te klei-oven geschonken aan de 

school. De oven is zó groot dat 
in één keer alle kleiwerkstukken 
van een groep gebakken kunnen 
worden. Gelukkig voor de school 
is de penningmeester, Richard 
Klaassen, ook elektricien en kon 
hij, samen met twee meesters, 
de bekabeling aanleggen voor 
krachtstroom.
Of dit niet genoeg was besloot 
het Corsotheater het bioscoop-
bezoek van álle kinderen van de 
Johannesschool voor een groot 
deel te sponsoren. De groepen 1 
t/m 6 gingen naar De Sprookjes-
boom en de groepen 7 en 8 gin-
gen naar Sneeuwwitje.

Het project kan niet meer stuk 
en dat blijkt wel uit alle bedrijvig-
heid. Wie de school binnen komt 
ruikt meteen de heerlijke lucht 
van ‘pannenkoekenmannetjes’ 
die gebakken worden door de 
kleuters met behulp van ouders. 
Verhaaltjes en werkstukken wor-
den gemaakt en een ‘draken-
dans’ wordt ingestudeerd. On-
dertussen komen er keramische 
hoogstandjes uit de handen van 
de kinderen. De klei-oven staat 
de hele week te bakken.

Op 29 mei kunnen deze werk-
stukken van de groepen bewon-
derd worden vanaf 18.30 uur.

en een verrassende match ge-
maakt tussen de al lopende Pa-
radiso-postertentoonstelling en 
de ruimtelijke kunstwerken van 
de leerlingen.
Kunstkenner Douwe de Jong 
deed de officiële openings-
speech waarin hij de docenten 
Marieke de Vree en Silvia Win-
der roemde, en benadrukte dat 
er een lang en intensief proces 
vooraf is gegaan aan de getoon-
de eindresultaten.
De belangstelling was bijzonder 
groot: naast familie en docen-
ten van de makers, waren er ook 
veel medeleerlingen en andere 
belangstellenden.
De gecombineerde expositie is 
te zien tot 27 mei op zondagen 
van 13.00 tot 17.00 uur in de ga-
lerie aan de Anna Paulowna-
straat 26.

J.P. Thijsse koor tournee 
langs de basisscholen 
Castricum - Op donderdag 10 
mei hield het J.P. Thijsse school-
koor onder leiding van muziek-
docente Rolien Eikelenboom een 
minitournee langs diverse Cas-
tricumse basisscholen.  

De Paulusschool, de Cunera-
school en de Juliana van Stol-
bergschool werden getrakteerd 
op een optreden door het J.P. 
Thijsse schoolkoor. Er werden di-
verse popnummers drie- tot vier-
stemmig gezongen. Het enthou-
siasme spatte er vanaf. In de au-
la van de scholen kwamen niet 
alleen de groepen 7 en 8 kijken 
maar ook leerlingen uit de lagere 
klassen zaten met grote concen-
tratie te genieten van de songs. 

Waarom nu zo’n tournee? Het 
koor heeft dit jaar flink geoefend 
en kan al een aardig programma 
bieden. Het is gaaf om dit voor 
een publiek te kunnen zingen en 

het  is leerzaam  als de leerlin-
gen leren hoe je een goed op-
treden moet verzorgen. Er werd 
daarom ook aandacht besteed 
aan de kleding, de houding en 
ook aan de bewegingen op het 
toneel.  Het is ook goed  om toe-
komstige  middelbare school-
leerlingen een kijkje in de keu-
ken te geven van wat er allemaal 
nog meer te beleven valt op een 
middelbare school. 
De leerlingen uit het J.P. Thijsse 
schoolkoor komen uit alle leerla-
gen, dus  er zingen zowel brug-
klasleerlingen als ouderejaars 
leerlingen mee en zowel jongens 
als meisjes als docenten komt 
men in het koor tegen.  Het koor 
heeft dit jaar opgetreden op de 
unplugged muziekavond, het ko-
renfestival in Paradiso,  de cul-
turele manifestatie in Castricum 
en nu ook de toer langs de ba-
sisscholen. Vorig jaar hebben ze 
zelfs een eigen cd gemaakt.

Booming Piano’s bij Deining!
Castricum - Op zondag 27 mei 
2012 (eerste pinksterdag) ko-
men Booming Piano’s naar Dei-
ning. Vanaf 17.00 uur is Deining 
het toneel voor een gezellig mu-
ziekspektakel.
Het jaarlijks terugkerende eve-
nement op eerste pinksterdag 
belooft voor jong & oud weer 
een groots feest te worden. Boo-
ming Piano’s is een van de meest 

succesvolle pianoshows van Eu-
ropa. Door de muziek, die alleen 
via zang, drums en piano’s ten 
gehore wordt gebracht, wordt op 
de juiste wijze interactie met het 
publiek gecreëerd. Aansluitend 
sluit dj Kris de avond op passen-
de wijze af. Er is Deining beloofd 
dat de artiesten het dak eraf zul-
len blazen.
Uiteraard is iedereen van har-

te welkom. De entree is geheel 
gratis.

Voor een complete avond uit is 
ook leuk om vooraf aan het be-
zoek van Booming Piano’s een 
hapje te komen eten. Om zeker 
te zijn van een tafel is het wel 
verstandig om te reserveren. 
Strandpaviljoen Deining, Castri-
cum aan zee, tel. 0251-674101.
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Uitgeest - Nationale molendag 
begon zaterdag in Uitgeest an-
ders dan anders. Door het over-
lijden van molenaar Joop van 
Eerden van de Tweede Broeker-
molen aan de Lagendijk, ston-
den de molens in de rouwstand. 
Dit doen collega-molenaars om 
te ‘vertellen’ wat er aan de hand 
is en uit respect voor de over-
ledene. De molen wordt met de 
rouwstand traditiegetrouw in de 
richting van het sterfhuis gezet.
Zaterdag kwam de wind van de 
andere kant en daarom moest 
molenaar Rik van de Kemp de 
Kat 180 graden kruien om de 
molen uit de rouwstand te ha-
len en in de goede richting te 
manoeuvreren. “Een beste klus 
in je eentje, in gedachten hoor-
de ik Joop lachen”, zegt Rik met 
een glimlach waar herinneringen 
aan Joop zijn af te lezen.
Ondanks het Uitgeester verdriet 
over het verlies van een bevlo-
gen molenaar, was het een per-

fecte molendag. Zon, flinke wind 
en prachtige Hollandse wolkpar-
tijen. Mensen die vanaf richting 
Akersloot Uitgeest binnenkwa-
men zagen een prachtig plaatje, 
rechts De Dog en links De Kat 
die beiden het water weg maal-
den vanuit de polder naar de 
boezem.
Jong en oud kwam een kijkje 
nemen en door geduldige uitleg 
van de molenaar werd duidelijk 
waarom wij in Uitgeest niet tot 
onze kuiten in het water staan.
Opvallend volgens Rik is dat 
met name de meisjes zo geïnte-
resseerd zijn in de techniek van 
de molen. “Dat is mooi want de 
jeugd heeft de toekomst en het 
molenaarsvak kan jong talent 
gebruiken” aldus Rik.
Uitgeesters weten dat Joop van 
Eerden leefde voor zijn molen, hij 
genoot van alles wat er mee te 
maken had en wat had hij dol-
graag deze molendag nog ge-
malen. (Monique Teeling)

Het mooiste plekje van Uitgeest 
volgens Gerda Overeem
Uitgeest - Gerda Overeem-Bra-
kenhoff is Castricumse van ge-
boorte maar al 44 jaar in Uit-
geest doordat ze trouwde met 
Joop Overeem. Als oudste van 
een gezin van 13 kinderen 
woonde ze aan de duinrand. Het 
was haar vader die haar de liefde 
voor de natuur bijbracht. 
Gerda, een spontane vrouw met 
een enorm gevoel voor humor 
en een aanstekelijke lach ver-
telt over haar jeugd en over nu. 
“Je moet je voorstellen dat mijn 
moeder een druk leven had met 
zoveel kinderen, dus op zondag 
nam mijn vader ons mee naar 
de duinen, dan kon mijn moeder 
even rusten. Buiten het broed-
seizoen mochten we dan van de 
paden af en werd ons veel ge-
leerd over de natuur en hoe we 
op moesten letten waar we lie-
pen. Er konden her en der nog 
granaten liggen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Die plekken wa-
ren te herkennen aan het witte 
zand. We deden spannende din-
gen, naar de Papenberg bijvoor-
beeld om daar met een flinke 
gang vanaf te rollen. Ondertus-
sen bekeek mijn vader vanaf die 
plek de voetbalwedstrijd van Vi-
tesse en als die afgelopen was, 
klommen we naar het hoogste 
punt en gingen we zeiltjes kijken. 
Ik wist niet dat we naar Uitgeest 
keken want mijn vader noem-
de het steevast het Alkmaar-
der meer. Je kon het daar van-
daan zo goed zien omdat de bo-
men nog niet zo hoog waren en 
er geen flats stonden. Ja, de dui-
nen waren toen al heel belang-
rijk voor mij. Het is niet toevallig 
dat de kinderen uit ons gezin de 
naam “duinkonijntjes” kregen.’’
Gerda vervolgt: “Toen ik in Uit-
geest kwam wonen had ik eerst 
behoorlijk heimwee naar de dui-
nen, het strand en de enorme 
vrijheid die dat bij mij opriep. In 
Uitgeest moest ik echt de mooie 
plekjes ontdekken. We woonden 

eerst op de Kleis en ik geloof dat 
ik wel een beetje opviel met mijn 
hakjes, opgestoken haar en mijn 
splinternieuwe Engelse kinder-
wagen. Ze vonden mij een beet-
je wuft en een groot raadsel, de 
gordijntjes gingen opzij want 
Uitgeesters zijn nieuwsgierig. 
Maar als je het gevoel hebt dat je 
in Uitgeest niet spontaan wordt 
ontvangen dan ligt dat echt aan 
jezelf.” 
Zodra dochters Mirjam en Cris-
tel groot genoeg waren om op 
de fiets te stappen, reed Gerda 
naar het meer om daar met hen 
te gaan picknicken, te spelen of 
eendjes te voeren.
“Later ontmoette ik een beken-
de uit Castricum, Sonja Peijs, 
die ook hier was komen wonen. 
Met haar heb ik heel wat tocht-
jes naar het meer gemaakt met 
de kinderen. En wat hebben we 
heerlijk geschaatst. Prachtige 
stiltemomenten beleefden we op 
het meer, de zon en de beijsde 
rietkragen en een plotseling laag 
overvliegend koppel ganzen. We 
namen altijd een stok mee want 

dan konden we daarmee eventu-
eel uit een wak komen. Zo erg is 
het gelukkig niet geweest maar 
we hebben wel eens een nat pak 
gehaald. Ook roeiend hebben we 
Uitgeest ontdekt, er zijn veel mo-
gelijkheden.”

Het mooie is dat Gerda tegen-
woordig het hele ritueel naar het 
meer herhaalt met haar kleinkin-
deren. “Het buitengebied rich-
ting Krommenie is schitterend 
en er is daar een steigertje waar 
ik altijd alleen ben met de klein-
kinderen. Ik houd eigenlijk niet 
zo van veel drukte. We nemen 
koekjes en drinken mee en voor 
de eendjes wat oud brood. Dan 
kom je tot leuke gesprekken.”
Tegenwoordig heeft schoon-
zoon Roel een bootje zodat ze 
ook echt het meer op kan varen. 
Gerda: “Er is de laatste jaren veel 
veranderd in Uitgeest, soms ma-
ken oude gebouwen plaats voor 
nieuwe, dat is niet altijd leuk. 
Maar ‘mijn’ rondje Uitgeest naar 
het meer moet hetzelfde blijven.” 
(Monique Teeling)

Lezing over Boeing 
B-17 bommenwerper
Regio - Op zondag 20 mei is er 
in luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis in Heemskerk een lezing 
over de bekende Amerikaanse 
bommenwerper de Boeing B-17. 
De B-17 was een van de meest 
gebruikte vliegtuigen in de Ame-
rikaanse Luchtmacht en werd 
zowel in Europa als in de Pacific 
gebruikt. Joost de Raaf vertelt al-
les over de ontwikkeling, de ver-
schillende uitvoeringen en het 
gebruik van dit vliegtuig. Joost 
de Raaf is werkzaam bij Defen-
sie. Zijn hobby is de luchtvaart. 

Hij heeft met name van dit vlieg-
tuig een studie gemaakt, waar-
door hij in een vloeiend verhaal 
de geschiedenis kan belichten.
De lezing begint om 14.00 uur. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis aan de Genieweg 1 is die 
dag open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.arg1940-1945.nl.

Na overlijden molenaar Van Eerden

Molens in rouwstand 
op Nationale Molendag

Molenaar Rik van de Kemp moest de Kat 180 graden kruien om de 
molen uit de rouwstand te halen
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Zonbespaart BV organiseert een 
informatie-avond over zonne-energie
Castricum - Zonbespaart BV, 
specialist in zonne-energie, or-
ganiseert op donderdagavond 24 
mei een informatie-avond over 
zonne-energie, zonnewarmte-
systemen en andere energiebe-
sparende maatregelen.

Zonbespaart, gevestigd in Cas-
tricum, weet al jarenlang precies 
welke zonnestroom-installatie 
het meest geschikt is voor een 
woning of bedrijfspand. Zonbe-
spaart kan hierover adviseren, 
het systeem installeren en van-
zelfsprekend voert het bedrijf 
ook de controlebeurten achteraf 
uit, zodat de klant ook na 20 jaar 
nog steeds van de voordelen van 
de zonnestroom kan profiteren.
Op de energiebesparingsmarkt 
treft de bezoeker een mix aan 
van verschillende activiteiten 
aan. Er zijn een aantal presenta-
ties over zonne-energie en zon-
nepanelen.

Van  20.00-20.30 uur is er een 
presentatie van de heer Meijne, 
directeur van Zonbespaart, en 
de heer Monteban van Lammers 
Toepoel, over zonne-energie in 
relatie met zonnestroom (zonne-
panelen) en zonnewarmte (zon-
neboilers). Tijdens deze presen-
tatie is Calorie, de Castricummer 
coöperatie voor duurzame ener-
gie, ook van de partij. 
Van  20.30-21.00 uur is er een 
presentatie van de heer Schoe-

man, directeur van Solarteurs 
Unie Nederland (SunNed), over 
SunNed en waarom het raad-
zaam is om zonnepanelen te 
laten installeren, via een bij 
SunNed aangesloten en erken-
de Solarteur.
Van 21.00-21.30 uur is er een 
presentatie van Jelte Brandsma 
over het Energie Prestatie Ad-
vies (EPA) voor een woning of 
bedrijfspand.

Tijdens deze interactieve presen-
taties kan de bezoeker vragen 
voorleggen aan de deskundigen. 
Ook is er informatie te verkrijgen 
over de zeer aantrekkelijke aan-
biedingen van zonnepanelen. 
Dankzij leverancier Libra, en de 
samenwerking die Zonbespaart 
is aangegaan met SunNed, heb-
ben zij collectief panelen aange-
kocht die tegen een goede prijs 
geleverd kunnen worden aan 
particulieren en bedrijven.
Op de markt zelf treft de be-
zoeker diverse stands aan van 
de deelnemende bedrijven. Hier 
wordt men ook voorgesteld aan 
het Bespaarteam. Dit is een col-
lectief van diverse bedrijven uit 
Castricum: Aannemersbedrijf D. 
Teerenstra BV, Lammers Toepoel 
Installatietechniek BV, HES Elek-
trotechniek BV en Zonbespaart 
BV. Deze bedrijven hebben zich 
gespecialiseerd op het gebied 
van besparen: op energie en op 
de portemonnee van de klant.

Op de markt kan men advies 
en uitleg krijgen over duurzame 
en milieubewuste producten als 
LED-verlichting en zonneboilers. 
Ook treft men hier de showroom 
met zonnepanelen, omvormers 
en montagematerialen. Vragen 
over kostenbesparing op kor-
te, middellange en langere ter-
mijn, energiezuinige maatrege-
len en een EPA voor de woning 
kan men hier ook aan de des-
kundigen voorleggen.

De energiebesparingsmarkt 
wordt gehouden in Hotel Borst, 
Van Oldenbarneveldweg 25 in 
Castricum. Bezoekers zijn wel-
kom van 19.00 uur tot 22.00 uur 
om de markt te bezoeken en 
vanaf 20.00 uur om de presenta-
ties bij te wonen.
Voor meer informatie kan men 
kijken op de website: www.zon-
bespaartbv.nl of bellen met Mark 
Meijne, directeur Zonbespaart 
BV: tel 0251-676221.

Drukte in winkelcentrum Geesterduin
Castricum - Afgelopen zaterdag 
was het gezellig druk in winkel-
centrum Geesterduin. Dit had al-
les te maken met Moederdag. 

Kinderen konden een kleurplaat 
inkleuren voor hun moeder. Op 
deze kleurplaat werd dan weer 
een foto van het kind afgedrukt. 
Het promotieteam deelde rozen 
uit voor de ‘moeders’ onder be-
geleiding van een accordeonist.

De winkeliers van Geesterduin 
hadden deze zaterdag weer spe-
ciale aanbiedingen, dus volop 
keuze voor Moederdagcadeaus.

Knelpunt spoor Castricum
Over enkele jaren wil NS een spoorboekloze dienstregeling invoeren. De 
verwachting is dat de spoorbomen dan 40 minuten per uur gesloten zijn. 
Donderdag 10 mei werden de vier mogelijke oplossingen gepresenteerd 
aan de gemeenteraad in een openbare bijeenkomst.
Een Oostvariant: een verlengde tunnel van de Beverwijkerstraatweg naar 
de Mient. Een Westvariant: een weg aan de kant van de duinen en ver-
derop een tunnel naar de Mient. Bij deze oplossingen wordt het centrum 
van het dorp aangetast. De overweg bij de Kramersweg vervalt waardoor 
de tweede opgang naar het perron verdwijnt en voetgangers en fietsers 
niet meer kunnen oversteken naar de duinen. 
De derde variant is een zuidoostelijke randweg. Deze ontlast het dorp, 
de overgang bij de Kramersweg blijft, maar het weidegebied wordt aan-
getast. Dan is er nog de mogelijkheid om niets te doen. Maar dan zijn 
40 van de 60 minuten...enz. De kosten van deze oplossingen worden 
geschat op 24 tot 48 miljoen euro. 
En wie gaat dat betalen? De gemeente heeft geen geld. Het ministerie 
heeft toegezegd de helft van de kosten te betalen, maar hoe gaat dat in 
deze tijden van bezuinigingen?
Dilemma’s dus.
Tot een van de aanwezigen het probleem terugbracht tot de kern van de 
zaak. De spoorbomen zijn zo vaak dicht omdat NS een metrodienstre-
geling wil invoeren. Maar is dat wel nodig? De huidige dienstregeling is 
uitgebreid en -  mits goed uitgevoerd – voldoende, ook voor forensen. 
De oplossing is dus heel eenvoudig: handhaaf de dienstregeling. Dorps-
centrum en natuur blijven behouden, en we besparen heel veel geld. 
Laat de gemeente zich hier hard voor maken en steun zoeken bij de an-
dere (spoor)gemeenten en de provincie. En laat NS haar geld besteden 
aan het goed uitvoeren van de huidige dienstregeling.
Truus van der Horst, Castricum

Achttien kleuters 
op bezoek bij B&W
Castricum - Op woensdag 9 mei 
zorgden 18 kleuters van groep 2 
van basisschool De Klimop in 
Castricum voor bedrijvigheid in 
het gemeentehuis. Zij kwamen 
daar voor een rondleiding door 
het gebouw en een bezoekje aan 
burgemeester en wethouders.
Na binnenkomst in de publieks-
hal ging de groep van 18 leer-
lingen naar de raadszaal en de 
trouwzaal. Ook werden er bouw-
tekeningen bekeken bij het Wa-
bo-team en zagen ze tekeningen 
van de tunnel onder het spoor. 

Wethouders Zonjee en Meijer 
vertelden over speelplaatsen, 
sporten en scholen. Daarna ging 
de groep op bezoek bij de bur-
gemeester. Hij gaf alle kinderen 
een hand en liet zijn ambtsketen 
zien. Dat maakte diepe indruk.
De burgemeester kreeg een 
mooi zelfgemaakt kunstwerk van 
de vijfjarigen. Na afloop kregen 
zij allemaal een beker limonade 
met een koekje. Ze zeiden het 
heel leuk te hebben gevonden 
om het gemeentehuis van bin-
nen te bekijken.

Op het terras of gezellig binnen?

Club Sunday in Castricum
Castricum - Op zondag 20 mei 
is er weer een Club Sundaymid-
dag in Grand-Café Mezza Lu-
na in Castricum op het specia-
le Club Sundayterras of bij min-
der weer binnen in de zithoek 
midden in het restaurant. Van-
af 14.00 uur kan men onder het 
genot van een drankje anderen 
ontmoeten en  een praatje ma-

ken. Alleengaanden, maar ook 
mensen met een partner, zijn 
van harte uitgenodigd in het ca-
fé aan de Mient 1 in Castricum 
(schuin tegenover het station). 
Club Sunday wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd en is een initiatief van een 
groepje actieve mensen dat, in 
samenwerking met de Stichting 

Welzijn Castricum, graag ont-
moeting én gezelligheid wil com-
bineren in het weekend. Men wil 
zich richten op de leeftijd 45 tot 
circa 65 jaar (een paar jaar jon-
ger of ouder maakt natuurlijk 
niet uit!). Deelname is kosteloos, 
consumpties zijn voor eigen re-
kening. 
Belangstellenden zijn zonder op-
gave welkom. Voor meer infor-
matie kan contact op worden 
genomen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251 65 
65 62. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl. 
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Topspelers én recreanten 
bij beachrugby Deining
Bakkum - Zaterdag 26 mei is 
de tweede editie van het DRX 
Beach Rugby Tournament. Van-
wege het grote succes vorig jaar,  
hebben organisatoren Gijs Pan-
nekeet en Wytse Jan Atsma in 
samenwerking met strandpavil-
joen Deining besloten om het 
allemaal groter aan te pakken. 
“Dit jaar is de ambitie om ook 
alle clubs en topclubs van Ne-
derland deel te laten nemen aan 
dit spectaculaire toernooi”, al-
dus Koert Strijker, bedrijfsleider 
bij Deining. “Zo wordt gestreefd 
naar een hoger spelniveau.” Tot 
19 mei kunnen spelers van acht-
tien jaar en ouder zich inschrij-
ven.
Gijs Pannekeet vervolgt: “Er is 
een open klasse met een hoofd-
prijs van vijfhonderd euro, een 
recreantenklasse met een hoofd-
prijs van honderd euro aan con-

sumptiemunten en een vrien-
denklasse met verschillende 
prijzen, bestaande uit bekers en 
flessen bubbels.” Er komt een dj 
naar Deining, er is eten en drin-
ken en een speciale kinderhoek 
om het feest compleet te maken.
Het DRX beachrugby toernooi is 
vorig jaar begonnen als een klein 
toernooi voor lokale ervaren en 
onervaren rugbyteams. De or-
ganisatie heeft besloten het dit 
jaar  wat groter aan te pakken en 
hoopt het toernooi uit te bouwen 
naar een groot toernooi waar 
topteams uit diverse Europese 
landen aan meedoen.
“De teams bestaan uit zeven 
mannen of vrouwen en we spe-
len met poules van minimaal vier 
teams per poule”, aldus Wytse 
Jan Atsma. “Iedereen speelt mi-
nimaal drie wedstrijden. Na de 
poulewedstrijden volgen er fina-

les en/of kruisfinales. De wed-
strijden beginnen om 12.00 uur 
en rond 17.45 uur is de prijsuit-
reiking gevolgd door een maal-
tijd met muziek en een strand-
feest. Alle ingrediënten zijn dus 
aanwezig voor een mooie, zo-
merse en sportieve dag samen 
met teammaten en vrienden.” 
De inschrijfkosten zijn 15,00 eu-
ro per persoon, inclusief vijf con-
sumptiemunten. 
Maar voor wie is dit toernooi be-
doeld? Gijs: “Voor heren, dames 
en gemengde teams die onbe-
kend, beginner of gevorderd 
zijn in de rugbysport. Er staan 
zo’n tweehonderd rugbyers 
op het strand en we verwach-
ten zo’n driehonderd toeschou-
wers. Want het wordt spectacu-
lair!” Kijk voor meer informatie 
op www.drxbeachrugby.nl. Foto: 
archief DRX beachrugby.

‘Lelie Open’ op 16 juni
Akersloot - Op tennispark de 
Kijf organiseert TV Akersloot za-
terdag 16 juni voor de 15e keer 
het jaarlijkse open tennistoer-
nooi ‘Lelie Open’. Een toernooi 
waarin gestreefd wordt de in-
grediënten sport en gezelligheid 
in een goede ambiance met el-
kaar samen te laten gaan. De fi-
nales zijn op zondag 24 juni. Er 
wordt gespeeld in diverse cate-
gorieën vanaf gemengd dubbel 
5 tot en met 8. In totaal zijn er 
15 onderdelen waarin wordt ge-
streden om de titel en de felbe-

geerde kampioenslelie. Het Lelie 
Open staat bekend als één van 
de gezelligste tennistoernooien 
van Akersloot en omstreken, zo 
is er op vrijdag 22 juni een feest-
avond. Naast het tennis is de 
kantine dagelijks open voor een 
hapje en natuurlijk een drankje.
Tennispark de Kijf bevindt zich 
op de Boschweg 7a. Inschrijven 
kan via www.tvakersloot.nl en 
www.toernooi.nl tot 28 mei. Het 
toernooi staat onder leiding van 
Cassandra El Ouni en Hennie 
Velzeboer-Groen.

Burgemeester opent de 
2Beach volleybalvelden
Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft burgemeester Toon 
Mans de 2Beach volleybalvel-
den geopend. Hij prees de in-
zet van de vele vrijwilligers die 
dit project tot een mooi succes 
hebben gemaakt. Een aanwinst 
voor Castricum en erg waarde-
vol dat er een nog groter sport-
aanbod in de gemeente gereali-
seerd is. Met name de inzet van 
Ben Brussel en Jan Zonneveld 
waren uitzonderlijk. Zij werden 
dan ook speciaal in het zonnetje 
gezet. Tevens is de inzet van de 
vele vrijwilligers van Croonen-
burg van onschatbare waarde 
geweest om dit project gereali-

seerd te krijgen. Nadat voorzitter 
Arjen Pauzenga de vele aanwe-
zigen had toegesproken, was het 
de beurt aan de burgemeester 
om de eerste bal te serveren. Ge-
kleed in pak, maar op blote voe-
ten serveerde hij de eerste bal, 
waarmee de beachvelden offici-
eel in gebruik werden genomen.

De afgelopen week zijn de eer-
ste trainingen al gestart. Met 65 
aanmeldingen is 2BEACH al di-
rect een groot succes. De ko-
mende weken worden meer aan-
melding verwacht, omdat dan 
het seizoen van voetbal, hockey 
en andere buitensporten afloopt.

Voetbaltraining bij FCC
Castricum - Op woensdag 23 
mei houdt FC Castricum zijn tra-
ditionele open voetbaltrainings-
dag voor alle jeugd van Castri-
cum op het complex op Noord-
End. Door een professionele 
groep jeugdtrainers onder lei-
ding van hoofd opleidingen Rob 
Kramer wordt een leuke voetbal-
training verzorgd. Na afloop is er 
voor iedereen limonade.
Het programma voor de open 
trainingsdag ziet er als volgt uit: 
De mini’s (van 5 en 6 jaar) trai-
nen om 13.30 uur, de F-pupillen 
(7 en 8 jaar) worden verwacht 
om 14.45 uur, de kinderen van 9 
jaar of ouder beginnen dezelfde 
dag om 16.00 uur. De trainingen 
duren ongeveer een uur. Voor 
meer informatie: Louis van Dui-

venvoorde, tel. 659547. Aanmel-
den bij Fred Slagman, tel. 656407.

Jos Niesten Classic

Heemskerk- IJsclub Kees Jon-
gert houdt op zondag 10 ju-
ni voor de zesde keer de Jos 
Niesten Classic, 100 km skee-
leren van Heemskerk naar Vo-
lendam en weer terug naar 

Heemskerk. De start is om 9.00 
uur vanuit het clubhuis van ijs-
club Kees Jongert Adelaertlaan 
5 te Heemskerk. Het parcours is 
door de oud marathonrijder Jos 
Niesten zelf uitgezocht en voert 

over mooie rustige asfaltwegen. 
De tocht wordt verreden als pe-
lotonstocht waarbij Jos zelf als 
voorrijder deelneemt. De gemid-
delde snelheid ligt rond de 23 
km/uur. De groep wordt bege-
leid door fietsers en twee volg-
wagens. Er worden geen wegen 
afgezet en de groep houdt zich 
gewoon aan de verkeersregels.
Onderweg zijn er drie stops waar 
de rijders wat verzorging krij-
gen aangeboden in de vorm van 
sportdrank/water/krentenbol/
banaan. Aangeraden wordt ook 
zelf wat mee te nemen en dat 
kan ook in de volgwagen gelegd 
worden. 
Deelname kan alleen bij voor-
inschrijving door opgave voor 5 
juni via fam.enthoven@ziggo.nl. 
Kosten 10 euro. Voor nadere in-
formatie Cor Enthoven, tel. 0215-
658778.
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Meervogels D2 kampioen 
Akersloot - Afgelopen zaterdag heeft Meervogels D2 in een span-
nende laatste wedstrijd met 4-0 gewonnen van Hercules Zaandam. 
Hierdoor zijn ze kampioen geworden in de tweede klasse. Op de foto 
v.l.n.r. Owen Deylen, Noah Adriaanse, coach Richard van Diepen, Sten 
Ellsworth, Beer van Roon, Theo Schouten, Jeremy Zijp, Luke Tijssen, 
Thom van Diepen, Olaf Grootjen, Jikke Liefting, Juup Kaandorp, coach 
Jan van Roon, Luuk Hoogenboom, Pieter Poelman en Fedde Both. Op 
de foto ontbreekt trainer JP Rammeloo.

Start visseizoen bij Samen Beet
Limmen - Zaterdag 19 mei be-
gint het visseizoen bij de jeugd-
visclub van HSV Limmen, Samen 
Beet, met de eerste wedstrijd. Er 
wordt gevist in het Stet te Lim-

men. Verzamelen om 18.30 uur 
op het haventje. Er wordt gevist 
op aantal, maar voor een echt 
grote vis  is ook altijd wel een 
prijsje. De wedstrijd duurt afhan-

kelijk van het weer en de vangs-
ten maximaal 1 uur en een kwar-
tier. Daarna volgt de prijsuitrei-
king en iets na half 9 gaat ieder-
een weer naar huis.
Op zaterdag 26 mei is het Nati-
onale Hengelsportdag. Samen 
Beet organiseert in Zwembad 
Dampegeest aan ’t Kieftenland 
dan een open dag met leuke en 
leerzame activiteiten en spelle-
tjes. Bijzonder aan deze dag is 
verder dat een aantal van deze 
activiteiten wordt verzorgd door 
scholieren van het middelbaar 
onderwijs als maatschappelijke 
stage. Aanvang 9.30 uur en ein-
de 12.30 uur. Deelnamekosten 
leden gratis, niet-leden 1,00 per 
persoon. Hiervoor krijgt men ook 
nog een consumptiebon. Vooraf 
opgeven bij Peter van der Heijdt 
op 072-5051056 is gewenst. 

Limmen C1 kampioen
Limmen - Na een inhaalrace, 
die vanaf de tweede wedstrijd 
is begonnen, is Limmen C1 er in 
de laatste competitiewedstrijd in 
geslaagd concurrent Wherevo-
gels C1 op de ranglijst te pas-
seren. Hiermee werd Limmen 
C1 kampioen in de 1e klasse en 
speelt volgend jaar in de hoofd-
klasse.
Staand: Lauri Karels (teambe-

geleiding), Kent Bakkum, Reno 
de Graaf, Erick Pepping, Sohrab 
Sheykhzada, Daniel Besselink, 
Junior van Ophuizen, Ramon 
Smit (trainer/coach) en Pim Bak-
kum (vlagger).
Zittend: Sem Winter, Lasse Ka-
rels, Jur Min, Max Brakenhof, 
Aron Zandbergen, Tos Duij-
kersloot, Brandon Gardiner en 
Bart de Nijs.

Dubbel feest bij dartteams Café City

Castricum - Woensdag 9 mei 
stond voor Café City de belang-
rijkste dartwedstrijd van het jaar 
op het programma: in de eredi-
visie van dartbond DVK moes-
ten in de laatste speelronde min-
stens zes punten gehaald wor-
den om de nummer twee voor te 
blijven. Als dat zou lukken, zou 
dat betekenen dat voor het eerst 

sinds 11 jaar het kampioen-
schap weer naar Castricum ging. 
Vol vertrouwen, en met gezon-
de wedstrijdspanning werd er 
begonnen. De eerste single die 
gespeeld werd ging naar de te-
genstander. Direct daarna toon-
de City veerkracht en spel wat bij 
een kampioen hoort: de daar-
op volgende zes partijen gin-

gen allemaal naar City, zodat de 
champagne ontkurkt kon wor-
den. Captain Jimmy Hendriks – 
die het Europees gezien bijzon-
der goed doet overigens – kreeg 
uit handen van het bestuur de 
beker uitgereikt. De dag daarna 
speelde de Café City Darteniers 
– ook thuis – voor het kampi-
oenschap in de eerste divisie. En 
ook hier ging alles volgens plan 
en werd keurig met 6-3 gewon-
nen, en zo promoveren naar de 
Eredivisie. En daarmee ook het 
tweede kampioenschap in twee 
dagen binnenhaalden. Leuk ge-
volg hiervan is dat voor het eerst 
sinds jaren, City volgend jaar op-
nieuw met twee teams vertegen-
woordigd is in de Eredivisie, wat 
redelijk uniek is.
Om dit te vieren organiseert Ca-
fé City op 10 juni een barbecue 
voor alle huidige dartteams en 
alle oud spelers. Meer informa-
tie op de Facebook-pagina van 
Café City.

Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo 
072-5330262, www.radiobakker.nlRadio Bakker Heiloo  

SamSung 8000 Serie
Het topmodel Samsung, de 8000 serie nu EK voordeel 
vane 400,- LED, Full HD, 800 Hz., actief 3D, Smart TV, 
Wifi, DLNA, Browser, Slim line chrome,  
ziggo gecertificeerd 
UE40D8000 102cm e 1699,- nu e 1299,- 
UE46D8000 116cm e 1999,- nu e 1599,-
UE55D8000 139cm e 2699,- nu e 2299,-

vanaf e 1299,-

Loewe XeLoS 32
Beeldformaat 81 cm, LED,  100 Hz. Full-HD, Ziggo CI+ 
gecertificeerd. Incl. volledige radio functie digitaal. Luid-
sprekers aan de voorzijde voor optimale geluidsweergave. 
Leverbaar in kleur zilver en zwart, Ook leverbaar in beeld-
maat 40” 102cm zilver of zwart e 1499,- nu e 1399,- 
Ziggo CI+ module (Quantis) incl. kaart e 89.95 
e 999,- tot 30 juni e 100,-  

eK voordeeL e 899,-

PanaSonic tXL32e5 
• Beeldformaat 81cm, LED, 150Hz.
• Full-HD, Ziggo CI+ gecertificeerd, Viera-connect, USB  
• Recording, DLNA, Ziggo gecertificeerd Wifi- read, Skype.
• 37”  96cm e 649,-
• 42”106cm e 849,-
• 47”119cm e 999,-

	 e 549,-

mieLe w3241
Miele wasautomaat met een 
• centrifugetoerental van 1400 tpm.
• Energieklasse A++, 6 kg belading 
• Watercontrol, softcare trommel 
• Resttijd indicator op display
• Incl. bezorging en installatie, 
vraag naar de voorwaarden in de winkel.

e 1099 nu e 899,-
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En nu ik!
Met naaldhakken in de pit

“Ik was altijd anders dan an-
deren”, denkt Angela Reijnders 
(23). Ze zat op het Jac. P. Thijs-
se College en had andere inte-
resses dan de meeste leeftijd-
genoten. In poppodium De Bak-
kerij, toen nog aan het Bakkers-
pleintje, ontmoette ze veel men-
sen. “Toen ik in De Bakkerij 
kwam paste ik er helemaal niet 
tussen, ik stond met mijn rok-
je en naaldhakken in de pit. An-
dere mensen dachten echt: ‘wat 
doet dat meisje daar’. Toch heb ik 
me er altijd thuis gevoeld. Ande-
re kroegen zijn alleen gericht op 
lol maken, je moet in een vrolijke 
stemming zijn. Voor mijzelf is De 
Bakkerij een plek waar ik rustig 
kan zitten als ik verdrietig ben, of 
uit mijn dak te gaan als ik dat wil. 
In het algemeen is het een plek 
waar mensen hun talenten kun-
nen uiten, ze komen met elkaar 
in een ontwikkelingsproces. Veel 
jongeren doen er vrijwilligers-
werk, waarmee ze hogerop kun-
nen komen. Dat zoiets bestaat!
Toen De Bakkerij in het oude ge-

bouw zat was het alternatiever 
en er waren toen vaker bandjes. 
Tegenwoordig is het iets toegan-
kelijker voor mensen die er nooit 
geweest zijn. Voor sommigen is 
het beeld van De Bakkerij mis-
schien dat er drugs wordt ge-
bruikt en het heel alternatief is. 
Laat ze maar komen kijken!”

Een belangrijk deel van haar so-
ciale leven vindt plaats in De Bak-
kerij. Vorig jaar bood Angela be-
zoekers van het Uit Je Bak!-festi-
val een stoelmassage aan, waar-
van de opbrengst naar het pop-
podium ging. Ook in het dage-
lijks leven doet ze aan coaching 
en massage. “Ik was altijd al een 
knuffelkont. Ik hou van het con-
tact met mensen, ik wil iedereen 
dichtbij hebben. Ik doe een com-
binatie van ontspannings- en 
energetische massages, waarbij 
lichaam en geest ontspannen. In 
deze maatschappij is het lastig 
om tijd voor jezelf vrij te maken. 
Geld uitgeven aan een massage 
zien veel mensen als een luxe, 

Angela Reijnders in haar massagepraktijk. “Ik was altijd al een knuf-
felkont.”

terwijl iedereen geld uitgeeft aan 
kleren, mobiele telefoons en rei-
zen. Aanraking is zo belangrijk 
voor je. Je komt daardoor dicht 
bij de kern. Het idee van de mas-
sages is dat lichaamscellen erva-
ringen opslaan, en als je ze aan-
raakt worden die beïnvloed. Tij-
dens de massage zeg ik altijd 
weinig, klanten mogen dan diep 
ademhalen en opletten wat er 
met het lichaam gebeurt. Er kun-
nen allerlei emoties vrijkomen. 
Veel mensen komen hier met 
spanningsklachten, bijvoorbeeld 
in de rug of schouders. Vaak 
zijn dat uitingen van geestelijke 
spanning. Als een probleem psy-
chologisch is dan heb je al gauw 
het idee dat je het zelf hebt ge-
daan, terwijl dat vaak niet zo is. 
Die antwoorden moet je vinden 
en het is heel lastig om dat zelf 
te doen. Ik doe ook coaching, 
waarbij ik een spiegel ben. Dat 
lukt me goed, daar heb ik ver-
trouwen in omdat ik niet oordeel. 
Als je liefdevol bent richting ie-
dereen kun je niets fout doen.”
Dromen doet ze ook, in de mas-
sagekamer aan de Beethoven-
singel. Angela droomt van kin-
deren, van een workshop die ze 
in september wil geven en waar-
in ze coaching, acteeropdrach-
ten en ademhalingstechnieken 
gaat combineren. Ze droomt van 
De Bakkerij over tien jaar, en van 
de wereld verkennen. In Zuid-
Afrika deed ze al eens vrijwilli-
gerswerk in een weeshuis. “Afri-
ka is voor mij meer thuis dan Ne-
derland. Mensen lijken er meer 
van kleine dingen te genie-
ten. Misschien komt dat door-
dat veel mensen daar meer be-
zig zijn met vragen van leven en 
dood, dat geeft een heel puur le-
ven. Ik wil de wereld een mooie-
re plek maken. Dat klinkt meteen 
heel idealistisch, maar het gaat 
mij om kleine veranderingen, om 
de mensen om mij heen iets ge-
lukkiger te maken. Je kunt wel 
heel grote dingen willen doen, 
maar kijk eens naar de lach op 
iemands gezicht.”

Arjen de Wit

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
02-05-2012: Nina, dochter van 
N. Razic en M. Alavanja, geboren 
te Alkmaar. 02-05-2012: Luka, 
zoon van N. Razic en M. Alavan-
ja, geboren te Alkmaar. 06-05-
2012: Jade Sophia, dochter van 
D.F. Brouwenstijn en S.G. Kloes, 
geboren te Alkmaar. 07-05-2012: 
Hannah Marian, dochter van T. 
van den Ham en E. Pepping, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
02-05-2012: Quinty Susanna, 
dochter van A.S.P. Mooij en F.D.S. 
Terluin, geboren te Alkmaar. 05-
05-2012: Elina Rosa, dochter van 
L.H. Bodar en M.E.R. Laan, gebo-
ren te Alkmaar. 08-05-2012: Lot-
te Cecilia Maria, dochter van T.A. 
Bruschke en M.J.C. Sander, ge-
boren te Limmen.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
08-05-2012: Meijer, Henricus A. 
en Haanen, Johanna H.M.V., bei-
den wonende op de Woude. 10-
05-2012: Zuur, Robert W.H. en 
Krol, Brenda, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registratie:
03-05-2012: Hendricks, Gerrit en 
Holthuis, Manita D., beiden wo-
nende te Heiloo.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
02-05-2012: Smit, Johannes E.N., 
oud 67 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J.J. Zwagers. 

03-05-2012: Dolstra, Aleida, oud 
83 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met C.B. Bibo. 
03-05-2012: Gramberg, Frede-
rik K., oud 89 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met J.M. Huij-
brechtse.
 
Wonende te Limmen:
29-04-2012: van der Wolff, Geer-
truida L., oud 94 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd geweest met 
J.H.A. van Essen. 05-05-2012: 
Dekker, Johannes C.W., oud 86 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met E.C. van der Kaaij. 06-
05-2012: Pepping, Wolterus J., 
oud 79 jaar, overleden te Am-
sterdam, gehuwd met G.C.A.M. 
Buur.

Ouwe Hoeren blijven 
langer op Bakkum
Castricum - De Ouwe Hoeren 
blijven langer op Camping Bak-
kum. De verkooptentoonstelling 
met schilderijen, de boekenver-
koop van ‘Verhalen uit de Pees-
kamer’ en de documentaire van 
en met de tweelingzussen Fok-
kens uit IJmuiden was een van 
de hoogtepunten van Bakkum 
Vertelt, het verhalenfestival dat 
vorige week meer dan 2000 be-
zoekers naar de camping trok.
Het accuhuisje op Camping 
Bakkum blijft tot het einde van 
de maand open als galerie met 

kunstwerken, boeken en de do-
cumentaire Ouwe Hoeren. Dit 
hebben de camping en de or-
ganisatie van Bakkum Vertelt in 
overleg met de tweelingzussen 
Martine en Louise Fokkens be-
sloten.
De heropening van Galerie Fok-
kens vindt plaats op woensdag 
16 mei om 20.00 uur. Daarna is 
de openstelling van Hemelvaart-
dag (donderdag 17 mei) tot en 
met tweede pinksterdag (maan-
dag 28 mei) dagelijks van 13.00-
16.00 uur. De entree is gratis. 

Aangehouden voor vernieling 
Castricum - Een 41-jarige man 
uit Castricum werd  maandag 7 
mei  rond 19.10 uur aangehou-
den op de Poelven. De man had 

bij zijn onderbuurman ruitjes 
vernield omdat hij zijn buurman 
zogezegd ‘zat was’. De man werd 
aangehouden voor vernieling. 

Popkoor Vokaal Kabaal is op 
zoek naar sopranen en tenoren
Castricum – Popkoor Vokaal 
Kabaal zoekt tenoren en sopra-
nen/mezzo sopranen. Naast ei-
gentijdse popsongs zingt Vokaal 
Kabaal veel jazz en close harmo-
ny. Het repertoire wordt jaarlijks 
aangevuld met nieuwe songs 
die door koorleden worden in-
gebracht. Vokaal Kabaal repe-
teert een keer in de 14 dagen op 

donderdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in de Schakel en be-
staat uit ongeveer 60 leden on-
der leiding van dirigente Rolien 
Eikelenboom.
Vokaal Kabaal zoekt vrouwen tot 
en met 45 jaar en mannen  te-
noren) die graag zingen en van 
gezelligheid houden. In okto-
ber vertrekt Vokaal Kabaal voor 

een vijfdaagse uitwisseling met 
het Engelse koor Woven Chords 
in Stamford. In 2013 komt Wo-
ven Chords naar Nederland voor 
een gezamenlijk concert in Cas-
tricum.

Aanmelden kan bij Rolien Eike-
lenboom, tel. 0251-653391 of ro-
lien.eikelenboom @ziggo.nl. 
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Herstel historische liniedijk 
Stelling van Amsterdam
Uitgeest - De Stelling van Am-
sterdam is een uniek verdedi-
gingswerk. Het is aangelegd in 
de periode van 1880 tot 1920 om 
de hoofdstad te beschermen in 
oorlogstijd. Landschap Noord-
Holland heeft in april een restau-
ratie uitgevoerd van de liniedijk 
tussen Fort aan Den Ham en Fort 
bij Veldhuis in de buurt van Uit-
geest.  Dit stukje linie-dijk is nu 
weer in originele staat hersteld.

De Stelling van Amsterdam is 
135 kilometer lang en omvat on-
der meer bevat 45 forten. Verder 
bestaat het uit liniedijken en een 
uitgebreid stelsel van waterwer-
ken. Daardoor was het moge-
lijk hele gebieden onder water te 
zetten en zo de vijand tegen te 
houden. Voordat de stelling vol-
tooid was, was zij eigenlijk al ou-
derwets en heeft nooit als ver-
dedigingswerk kunnen funge-
ren. Wel heeft het een uniek mo-
nument opgeleverd dat zelfs een 
plaats heeft gekregen op de We-
relderfgoedlijst van Unesco. Ver-
der heeft de stelling er voor ge-

zorgd dat er een grote kring 
rondom Amsterdam gehand-
haafd bleef waar het relatief rus-
tig en groen is gebleven.

In de loop van de jaren is de stel-
ling op veel plaatsen in verval 
geraakt. Gelukkig stelde de pro-
vincie Noord-Holland, de Natio-
nale Postcodeloterij en het Prins 
Bernhard cultuurfonds bud-
get beschikbaar om herstel uit 
te voeren. Daardoor kon Land-
schap Noord-Holland in april 
een restauratie uit voeren van 
de liniedijk tussen Fort aan Den 
Ham en Fort bij Veldhuis. Dit ligt 
in de buurt van Uitgeest.  Het 
profiel van deze liniedijk was in 
de loop der jaren door erosie 
sterk aangetast. De liniedijk is 
hersteld waarbij ook beplanting 
werd aangebracht.

Jarenlang werd aangenomen dat 
de liniedijken van de Stelling van 
Amsterdam kaal waren zonder 
beplanting. Uit historisch onder-
zoek van Landschap Noord-Hol-
land naar de beplanting bleek 

het tegendeel.  Er zijn bestekken 
boven water gekomen waarin 
nauwkeurig de beplanting voor 
de liniedijken werd beschreven. 
Waar op de liniedijk,  welke soor-
ten en hoe de beplanting moest 
worden onderhouden.
De reden voor de aanleg van be-
planting is helder, het camou-
fleerde de troepenbewegingen. 
Dit was heel effectief, want de 
vijand had zo geen zicht op wan-
neer er activiteit was.  Bovendien 
kon de vijandige artillerie geen 
nauwkeurige beschietingen uit-
voeren, omdat ze niet kon zien 
waar haar schoten neerkwamen. 
Tot slot diende de beplanting ook 
als leverancier van geriefhout 
voor de troepen in de forten.
Om een zo goed mogelijke ca-
mouflage te bereiken werd de 
beplanting, waar mogelijk, aan-
gelegd volgens het zogenaam-
de viertrapsprincipe.  Onderaan 
de liniedijk een rij bomen die tot 
aan de voet werd afgezet, hal-
verwege het dijktalud bomen die 
op 1 m hoogte geknot werden en 
op het andere talud van de linie-
dijk aan de voet een rij bomen op 
1,5 m hoogte. Dan de verharde 
weg waarop oorlogstroepen zich 
konden verplaatsen en aan de 
overkant van die weg een rij op-
gaande bomen. Zo werd als het 
ware een wal opgeworpen van 
beplanting.

Op de liniedijk tussen Fort aan 
Den Ham en Fort bij Veldhuis is 
nu een stukje originele liniedijk 
te bewonderen. Voor een echt 
goed beeld van camouflerende 
beplanting moet men een beet-
je geduld hebben tot de aange-
plante bomen goed zijn aange-
slagen.

Foto: Patricia Smits Schouten

Foto: Anne Dillon

Pauzeren bij boerderij Blokker
Ook Uitgeest heeft 
rustpunt voor recreanten
Uitgeest - Hoe vaak gebeurt het 
niet als je kilometers hebt ge-
fietst of  lang hebt gelopen dat je 
geen tentje kunt vinden waar je 
even een kopje koffie kunt drin-
ken. Met dit in gedachten is er 
een stichting ontstaan met de 
naam ‘Stichting Rust’ die zich 
bezig houdt met de uitvoering 
van rustpunten in Laag Holland. 
Ook in Uitgeest is er een rust-
punt en wel aan de Startinger-
weg nummer twee bij boer Kees 
Blokker en zijn vrouw Marijke. 

Een vlag  en een groot bord met 
daarop met grote letters ‘Rust-
punt’ en ‘open’ aan de kant van 
de weg geven aan, dat men bij 
een picknicktafel even kan pau-
zeren. Bij boerderij Blokker ligt 
dan een briefje op de tafel met 
de woorden: ‘zie voor koffie, thee 
en limonade in de stal’. Hier zie je 
dan een kastje staan met daar-
in allerlei benodigdheden: een 
koffieapparaat om zelf even een 
Senseo te maken, een snelkoker 
voor de thee en ook is er limo-
nade voor de kinderen.  In een 
trommel zitten koekjes en vlakbij 
is een stopcontact voor de Sen-
seo, maar ook om de batterij van 
de elektrische fiets even op te la-
den. Men kan er rustig zelf mee-
gebrachte boterhammen op eten 
en het is dan prettig als je er een 
vers bekertje koffie bij hebt. Eén 
euro voor de koffie en de thee en 
50 cent voor de limonade moet 
men in een kistje deponeren. 
Ook kan men bij de boerderij 
naar de wc, indien nodig.

40 rustpunten in Laag Hol-
land
De Stichting Rust  heeft in Gel-
derland en Overijssel reeds 400 
rustpunten op poten gezet en dit 
jaar zijn er al 40 rustpunten over 

heel Laag Holland verspreid. Het 
ene rustpunt is bij een melkvee-
bedrijf, een ander in een beel-
dentuin of bij een bijenhouder. 

Op de website www.rustpunt.nu 
treft men een plattegrond aan 
met alle rustpunten, die zijn aan-
gegeven met de letter ‘R’. Het 
initiatief  voor het ontwikkelen 
van Rustpunten in Laag Holland 
komt van de agrarische natuur-
vereniging Water, Land & Dij-
ken (Voor meer informatie zie 
hun website: www.waterlanden-
dijken.nl). Het doel is om de be-
reikbaarheid en de toegankelijk-
heid van het platteland voor re-
creanten te vergroten. Het pro-
ject wordt financieel moge-
lijk gemaakt door het gebieds-
bureau Laag Holland/Provincie 
Noord-Holland. 

Pontjesroute
Kees en Marijke: “Wij waren 
maandagavond 7 mei aanwe-
zig  toen de wethouder Marian-
ne Zonjee-Zonneveld van de ge-
meente Castricum het Rustpunt 
De Boekel in Akersloot officieel 
opende. Hier  hebben wij veel 
andere rustpunthouders uit Laag 
Holland ontmoet. Ons rustpunt 
aan de Startingerweg is interes-
sant voor fietsers en wandelaars, 
die de Pontjesroute of de Knoop-
puntenroute rijden of lopen. Rijk 
worden wij er niet van, maar wij 
doen graag mee, omdat wij zelf 
als wandelaars en fietsers uit er-
varing weten hoe prettig het is 
als je even ergens kunt uitrus-
ten. Momenteel is het bij ons erg 
mooi omdat de appel- en peren-
bomen bloeien. Bij onze boer-
derij vind je koeien, schapen en 
pony’s.  Ook is er pensiongele-
genheid voor paarden. (Marga 
Wiersma)     

Boer Kees Blokker en zijn vrouw Marijke bij de picknicktafel van hun 
rustpunt met op de achtergrond prachtig in bloei staande appel- en 
perenbomen
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Smits Keukens: Beste keuken- 
zaak van Noord-Holland!

Uitgeest - Naast de titel ‘Bes-
te keukenzaak van Noord-Hol-
land is Smits Keukens tevens als 
tweede Beste Keukenzaak van 
Nederland uitgeroepen en heeft 
een gemiddelde beoordeling van 
een 8,7 namens het blad Else-
vier-Retail.

Prachtige nieuwe keuken 
showroom 
Het kopen van een keuken 
moet een feest zijn. In de unieke 
showroom van Smits Keukens in 
Uitgeest vindt de klant complete 
keukens in diverse uitvoeringen 
en opstellingen. Wie een keuken 
koopt, laat daarbij een stuk van 
haar of zijn persoonlijkheid zien. 
Van eenvoudig, functioneel tot 

zeer luxueus. Van klassiek tot 
ultramodern. Waarin voelt men 
zich thuis?
De keukenadviseur: “Uw leven, 
uw keuken. U heeft tegenwoor-
dig  onvoorstelbaar veel moge-
lijkheden om uw keuken tot in 
detail op uw wensen af te stem-
men. Goed advies is hierbij van 
groot belang.“
De keukenadviseur moet ten-
slotte weten waar hij over praat 
om de klant van het juiste advies 
te kunnen voorzien. “Kies daar-
om op uw gemak. Laat u advise-
ren door onze ervaren adviseurs, 
zij wijzen u op de details waar u 
nog niet aan gedacht had, zon-
der uw beslissing te beïnvloe-
den. Met 50 jaar ervaring met 

een vaste groep goede leveran-
ciers heeft Smits Keukens alle 
know-how in huis om u optimaal 
te kunnen informeren.”

“Ook de installatie van uw keu-
ken door eigen monteurs van 
Smits keukens nemen wij bijzon-
der serieus. Desgewenst nemen 
wij hierbij de volledige coördi-
natie van uw keuken op ons, dat 
wil zeggen dat ook het verleggen 
van leidingen, het leggen van de 
tegelvloer of het stucwerk van 
de wanden en of plafond door 
ons geregeld wordt. Van slopen 
tot koken. Zijn wij eenmaal klaar, 
dan bent u een prachtige keuken 
rijker. Alle verpakkingen, afval en 
bouwmaterialen nemen wij mee 
en wij laten de keuken schoon 
achter.”
Renoveren van de keuken kan 
natuurlijk ook zoals het vervan-
gen van het werkblad of vervan-
ging van het inbouwapparatuur. 
Vaak kan met een aantal een-
voudige ingrepen de keuken 
worden gemoderniseerd voor 
weer vele jaren onbezorgd keu-
kenplezier.
Voor een adviserend gesprek 
kan de klant komen kijken in de 
showroom in Uitgeest, Geester-
weg 10 (pand Bad & Keukenpla-
za). Om teleurstellingen te voor-
komen kan men vooraf een af-
spraak maken op tel.nr. 0251-
311880. Het parkeren is gratis en 
de koffie staat klaar. 

Winnaar wedstrijd ‘Slaapka-
mer Metamorfose’ is bekend!
Limmen - Ter gelegenheid van 
het 75-jarige bestaan van Slaap-
kenner Lute en Kuilman Mees-
terschilders, hadden beide be-
drijven deze winter een speciale, 
gezamenlijke actie uitgeschre-
ven. De prijs: een ‘Slaapkamer 
Metamorfose’ ter waarde van 
2.000 euro.

Er werd gevraagd iemand op te 
geven uit de omgeving die de 
metamorfose echt verdiende. Er 
volgden vele, vele inzendingen. 
Uit alle ontroerende brieven is 
de brief die Antine Dirkson heeft 
ingestuurd als winnaar gekozen. 
Antine had haar beste vriendin 
opgegeven, mevrouw Lens. Ie-
dereen die mevrouw Lens kent, 

zal begrijpen dat zij een terech-
te winnares is! Ze heeft al veel 
narigheid gehad en ook nu staan 
haar nog allerlei onderzoeken en 
een zware operatie te wachten. 

Geheel in samenspraak met me-
vrouw Lens is haar slaapka-
mer geschilderd en voorzien van 
prachtig behang en gordijnen. 
Een mooie nieuwe linnenkast, 
vloerbedekking en een verhoogd 
bed met nachtkastje maakt de 
slaapkamer compleet. Het gehe-
le team van Slaapkenner Lute en 
Kuilman Meesterschilders wenst 
haar een zeer goed herstel en 
nog vele mooie jaren. Aan haar 
slaapkamer zal dit in ieder geval 
niet liggen. 

Feestelijke afsluiting seizoen zon-
dagsociëteit met ‘The Lake Singers’

Castricum - Om het seizoen 
feestelijk en muzikaal af te slui-
ten verzorgt shanty- en seasong-
koor The Lake Singers op zon-
dag 20 mei een spetterend op-
treden tijdens de zondagsoci-
eteit in ontmoetingscentrum 
Geesterhage.  The Lake Singers 
maakt deel uit van de Alkmaar-

sche Roei- en Zeilvereniging en 
is opgericht in 2000. De thuis-
haven van het koor is de jacht-
haven in Akersloot aan het Alk-
maardermeer. The Lake Singers 
staat onder leiding van dirigent 
Anja Piels en de muzikale bege-
leiding wordt verzorgd door twee 
accordeonistes. Sommige liede-

ren worden ook begeleid door 
een trekzakspeler, mondharmo-
nica en tinwhistle. Het reper-
toire bestaat uit de traditionele 
shanties, overwegend Engelsta-
lig, maar ook Nederlandse, Duit-
se en Franse shanties en ande-
re liedjes over de zee en allerlei 
facetten van het zeemansleven 
staan op het programma.
In juni, juli en augustus is er een 
zomerstop. Vanaf 9 september 
gaat de zondagsociëteit weer 
van start.

De zondagmiddagsociëteit 
vindt elke tweede zondag  van 
de maand plaats van 14.00 tot 
16.00 uur in  Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De toegang 
is 4 euro. Voor meer informatie  
of vervoer kan men bellen naar 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoonnummer: 0251- 656562 of 
e-mailen naar info@welzijncas-
tricum.nl.

Feestelijke Pinkster-
viering in de open lucht
Akersloot - In de zeventiende 
eeuw mochten de Protestanten  
in de (katholieke) Nederlanden  
niet openlijk hun geloof belijden. 
Daarom hielden ze zogenaamde 
‘hagenpreken’, kerkdiensten in 
de open lucht. 
Nu ruim drie eeuwen later doet 
men  dat in Akersloot heel an-
ders.
Op zondag 27 mei  wordt er  een 
oecumenische ‘hagenpreek’  ge-
houden.
De Protestantse Gemeente Uit-
geest – Akersloot en Parochie 
Sint Jacobus Major vieren geza-
menlijk Pinksterfeest.

Deze feestelijke viering vindt 

plaats op het Scoutingterrein 
aan de Verlengde Roemersdijk 
in Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Voorgangers zijn ds. Jan van Al-
ler en pastor Henk Hudepohl.
Medewerking wordt verleend 
door  ‘Recreation’ uit Beverwijk, 
met muziek en zang.
Na afloop wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken. 
Bezoekers worden verzocht zelf 
een tuinstoel met lage rugleu-
ning mee te nemen. De Verleng-
de Roemersdijk moet vrijblijven 
voor de brandweer, dus bezoe-
kers dienen elders te parkeren. 

Bij regen vindt de dienst plaats 
in het Scoutinggebouw.

Tips voor de krant kunt u mailen naar info@castricummer.nl
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UNC Fonds ondersteunt 
zorg rond levenseinde
Regio - Het nieuwe UNC Fonds 
(het goede doelenfonds van Uit-
vaartverzorging IJmond) wil een 
bijdrage leveren aan initiatieven 
die de zorg rond het levenseinde 
ondersteunen. De stichting, die 
in januari 2012 is opgericht van-
uit de Uitvaartvereniging Noord-
hollandse Coöperatie (UNC), on-
dersteunt personen en instellin-
gen die zich toeleggen op oude-
renzorg, terminale zorg, zinge-
ving, verliesverwerking, rituelen 
en tradities. De UNC zet zich op 
deze manier niet alleen in voor 
integere en kwalitatief goed ver-
zorgde uitvaarten, maar neemt 
hiermee ook haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. 
UNC-voorzitter Cor Hoogland 

noemt het UNC Fonds uniek in 
zijn soort: ,,Sommige initiatie-
ven passen niet in onze norma-
le bedrijfsvoering, maar zijn wel 
de moeite waard, omdat ze de 
zorg rond het levenseinde naar 
een hoger niveau tillen.” Met Uit-
vaartverzorging IJmond en Asso-
ciatie Uitvaartverzorging bedient 
UNC momenteel het gebied in 
Noord Holland tussen de lijnen 
Amsterdam-Haarlem en Hoorn-
Heerhugowaard. Organisaties 
en personen die in aanmerking 
willen komen voor een subsidie 
uit het fonds, moeten actief zijn 
in ditzelfde werkgebied en mo-
gen geen winstoogmerk hebben. 
Een andere voorwaarde is dat 
een van de leden of medewer-

Met gratis krieltjes en beenhamactie bij Slagerij Van der Meer

Limburgse asperges bij Wesley
Groente - Fruit en Delicatessen!
Castricum – Er zijn van die 
mensen die het leven echt een 
stukje mooier maken. Zij zorgen 
bijvoorbeeld dat liefhebbers van 
eersteklas culinair eten op een-
voudige wijze aan hun trekken 
komen. Wesley Meijnckens, van 
Wesley Groente - Fruit en Deli-
catessen, is zo iemand. De as-
perge die hier verkocht wordt 
is net geoogst in het Limburg-
se Mariahoop en mag met recht 
het witte goud of de koningin 
der groenten genoemd worden. 
“Onze asperges zijn verser dan 
vers”, zegt Wesley lachend.
Voor wie een hekel heeft aan 
het schillen van deze delicates-
se biedt Wesley de service om 
ze geschild mee naar huis te 
nemen. En dat is helemaal gra-
tis. “Slagerij Van der Meer en ik 
hebben een gezamenlijke actie 
bedacht. Wie bij deze slager in 

de maand mei 100 gram been-
ham koopt, krijgt de tweede 100 
gram voor de halve prijs en wij 
geven de hele maand mei bij 500 
gram asperges 500 gram nieu-
we oogst krieltjes weg. Het blijft 
de mooiste combinatie: verse as-
perges met beenham en kriel-
tjes, eventueel een eitje en na-
tuurlijk een roombotersaus.” Dat 
wordt lekker!
De asperges die hier verkocht 
worden tonen een lichte glans, 
zijn sappig en niet te vergelij-
ken met de importasperges uit 
Peru. “Gewikkeld in een vochti-
ge theedoek zijn asperges in de 
groentelade van de koelkast zo’n 
drie tot vier dagen houdbaar”, 
vervolgt Wesley. “Het is zelfs mo-
gelijk deze delicate groente in te 
vriezen. Het schillen vraagt wat 
aandacht. Leg de stengels eerst 
een half uurtje in koud water. 

Schil met een dunschiller vanaf 
het kopje in één beweging naar 
de onderkant. Doe dit overlap-
pend. Snijd er ten slotte aan de 
onderzijde een klein stukje af. 
Traditioneel worden asperges 
drie tot zes minuten in ruim wa-
ter gekookt met een beetje zout. 
Daarna gaat de pan van het vuur 
en kunnen ze nog vijftien tot 
twintig minuten nagaren. Wok-
ken, bakken, grillen, frituren en 
stomen zijn momenteel ook erg 
in trek.”
Het seizoen van de ‘parels van 
het land’ of de ‘points d’amour’ 
loopt tot 25 juni, maar de actie 
bij de ondernemers in Castri-
cum loopt tot eind mei. Wesley 
Groente - Fruit en Delicatessen 
is te vinden op de Burgemees-
ter Mooijstraat 37, Slagerij Van 
der Meer op de Dorpsstraat 37 
in Castricum. 

Johnny en Anita winnen 
het Firezone NK autotrek
Uitgeest - Ondanks het winde-
rige en broeierige weer en de 
harde regenbuien was het toch 
een drukte van belang op het 
tankstation van Firezone in Uit-
geest. Het publiek kon allemaal 
met Piet op de foto én voor de 
tv-camera. Ondertussen vochten 
de deelnemers aan het NK Au-
totrek een verbeten strijd uit. Ze 
moesten een auto zo snel moge-
lijk over een afstand van 25 me-
ter trekken.
Bij de mannen was een oude be-
kende te zien. De kampioen van 
het NK autotrek in Drachten 
2011, Johnny Meijerhof, was een 
dagje shoppen met zijn vrouw in 
Amsterdam, maar wist zijn vrouw 
over te halen om over Uitgeest 
terug te rijden om even een auto 
door het tankstation te trekken.
Hij liet de overige mannelijke 
deelnemers ver achter zich met 
een zeer sterke tijd van 10,67 se-
conden. Zijn vrouw, die uiteinde-
lijk ook de auto trok, werd ook 
nog eens tweede met een tijd 
van 17.86 seconden. Een presta-
tie van formaat daar het een zeer 

steil parcours betrof. Maar toch 
werd zij ingehaald door Ani-
ta van der Veen uit Uitgeest die 
met haar tijd van 17.69 seconden 
de snelste vrouw werd. Gestuurd 
door haar kinderen, die net een 
eigen rijbewijs hebben en wat 
gratis benzine goed kunnen ge-
bruiken, liet ze zich overhalen 
mee te doen en won tot haar ei-
gen verbazing en geluk de tank-
pas ter waarde van 500 euro.
Ondertussen nam de bekende 
weerman Piet Paulusma op zijn 
onnavolgbare wijze het weerbe-
richt op.

Het NK Autotrekken is een van 
de vele acties van Firezone, een 
landelijke keten van onbeman-
de tankstations. “We staan be-
kend om onze lage brandstof-
prijzen maar ook om onze ludie-
ke acties”,  vertelt directeur Peter 
Groen. “Het NK Autotrek is daar 
een prima voorbeeld van. Houd 
dus onze website goed in de ga-
ten om te zien waar u binnenkort 
kans maakt om 500 euro te win-
nen.”

kers van UNC het project of initi-
atief moet aandragen. Hoogland: 
,,Er is geen bestuur, jury of com-
missie die plannen indient. We 
willen alleen voorstellen via onze 
leden en onze medewerkers. Zo 
draagt het UNC Fonds bij aan de 
coöperatieve gedachte, waarbij 
leden en medewerkers zich ver-
antwoordelijk weten.” 
Uit alle aanvragen selecteert het 
bestuur van de stichting de pro-
jecten en initiatieven die voor 
subsidie in aanmerking komen. 
De beoordeling vindt plaats op 
basis van vastgestelde toeken-
ningsvoorwaarden. Als u vra-
gen heeft, kunt u contact opne-
men met Cor Hoogland via tele-
foonnummer 075-6478747 of u 
kunt een e-mail sturen naar in-
fo@uncfonds.nl. Meer informatie 
over het UNC Fonds, de subsi-
dieaanvraag en de toekennings-
voorwaarden staat op de websi-
te www.uncfonds.nl. 

Dr. Jekyll & Mr. Hyde in De Balken

Uitgeest - De Heemskerkse/Be-
verwijkse rockband Dr. Jekyll & 
Mr. Hyde timmert sinds 2003 met  
een breed en stevig repertoi-
re keihard aan de weg. Onlangs 

werd deze regionale band uit 
1.500 andere inzendingen uit de 
Benelux geselecteerd om deel te 
nemen aan de jaarlijkse terugke-
rende Clash of the Coverbands.

Met nummers uit hun uitgebrei-
de playlist weten de zes mannen 
van elk optreden weer een feest 
te maken. Dit repertoire laat zich 
lezen als de cd-kast van de lief-
hebber van stevige en melodieu-
ze muziek: Stones, the Who, Len-
ny Kravitz, Santana, Lynyrd Sky-
nyrd, Poppa Chubby. Maar het 
kan ook heel zacht en ingetogen, 
getuige de ballads van onder an-
dere CSNY en Robbie Williams.

Nu staat Dr. Jekyll & Mr. Hyde 
voor aanstaand weekend gepro-
grammeerd in live café de Bal-
ken: zaterdag 19 mei, Middel-
weg 13 in Uitgeest. Aanvang 
22.30 uur. 
Meer informatie over de band is 
te vinden op de website: www.je-
kyllenhyde.nl.

Workshop peuterjudo
Castricum - Onlangs is op de kinderdagverblijven Eigen Wijs, De 
Vuurtoren en Het Zandkasteel de workshop Peuterjudo gegeven. Een 
docent van activiteitenorganisatie Kunstgras bracht hiervoor echte 
judopakjes en matten mee. De kinderen leren veilig vallen, koprollen 
en spelenderwijs voorzichtig judoën. Ook werden er veel spelletjes ge-
daan zoals tikkertje, en oefeningen met staan, zitten en liggen als de 
judoleraar in zijn handen klapte. 
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Bronzen medaille voor Mees Knijnenberg

Limmen - Op zondag 13 mei 
werd in Volendam de halve finale 
NK turnen voor heren gehouden. 
Voor Turnlust Alkmaar had Mees 
Knijnenberg uit Limmen zich ge-
plaatst. De beste 14 turners uit 
deze wedstrijd plaatsen zich voor 
het Nederlands Kampioenschap 
turnen dat begin juni in Nijver-
dal gehouden gaat worden. Za-
terdag 2 juni is de meerkampfi-

nale (totaal van alle zes toestel-
len) op zondag 3 juni de toestel-
finales (beste turner per toestel).
Mees, die al eerder dit seizoen in 
de 1/4 en de 1/8 finale een der-
de plaats behaalde, heeft zich 
goed staande weten te houden 
door wederom een derde plaats 
te behalen. Mees begon de wed-
strijd op rek waar hij een goeie 
oefening liet zien. 18.95 punten 

was een mooi begin. Zijn vloer-
oefening is duidelijk verbeterd 
en dit resulteerde in een 18.35. 
Ook voltige ging erg goed, hier 
haalde hij 18.80. Na de eerste 
drie toestellen stond hij op de 
eerste plaats. De cijfers voor rin-
gen (17.55) en brug (17.70) leken 
tegen te vallen maar in de rang-
lijst bleek dit wel mee te vallen. 
Hij behaalde in het eindklasse-
ment een derde plaats wat bete-
kent dat hij zich heeft geplaatst 
voor de meerkampfinale van het 
NK turnen. Ook wist hij zich te 
plaatsen voor maar liefst vier 
toestel finales namelijk rek, rin-
gen, vloer en voltige. Op het toe-
stel brug is hij eerste reserve. 
Dus als er iemand uitvalt, mag 
hij alsnog ook deze finale turnen.

Al met al een prima presta-
tie voor Mees die vorig seizoen 
nog twee niveaus lager turnde. 
Op ringen en brug heeft hij nog 
wat punten laten liggen dus het 
wordt spannend op zaterdag 2 
juni.

FC Castricum WEA jeugdtoernooi
Castricum - Op 17, 19 en 20 mei 
wordt het  jaarlijks terugkeren-
de FC Castricum WEA jeugd-
toernooi gespeeld. Op deze drie 
dagen worden er 212 teams ver-
wacht van 36  verschillende 
clubs, in totaal zo’n 2000 kin-
deren. Het deelnemersveld be-
staat ook dit jaar weer uit diverse 
clubs uit de regio met een ster-
ke vertegenwoordiging van Vi-
tesse ’22, Odin ’59, Meervogels 
en Limmen. Daarnaast is er dit 
jaar ook een team uit Nijmegen 
en zijn prominente namen als 
AFC Amsterdam, Kampong uit 

Utrecht en Marken van de partij.
Het programma ziet er als volgt 
uit:  Donderdag 17 mei (Hemel-
vaartdag)  spelen de Mini’s van 
10.00 tot 12.30 uur. Defilé begint 
om 9.30 uur.
Zaterdag 19 mei spelen de MD-
junioren/F-pupillen van 9.30 tot 
13.00 uur, de D-junioren van 
13.30 tot 17.00 uur en de A/B-ju-
nioren van 17.30 tot 21.00 uur.
Zondag 20 mei spelen de E-pu-
pillen van 9.30 tot 13.00 uur en 
de C-junioren van 13.30 tot 17.00 
uur.
Het minitoernooi begint evenals 

vorig jaar met een defilé waarin 
de spelertjes, voor wie het heel 
vaak hun eerste toernooi is, in 
een mooie rij het veld op komen 
en vervolgens per deelnemende 
club worden voorgesteld aan het 
publiek. Dit alles onder begelei-
ding van muziekband Emergo.

Naast vele deelnemers worden 
ook dit jaar weer veel vaders, 
moeders, broertjes, zusjes, opa’s, 
oma’s en andere belangstellen-
den verwacht. Als het weer ook 
nog meewerkt wordt het één 
groot voetbalfeest. 

Kampioen FC Castri-
cum mild voor AFC
Castricum - Met een dik ver-
diende overwinning op AFC 
werd het seizoen in stijl afge-
sloten. Op sportpark Noord-End 
liet FC Castricum nog één keer 
zien de terechte kampioen van 
de tweede klasse A te zijn. De 
thuisploeg hoefde tegen AFC 
slechts een paar keer gas te ge-

ven om  de Amsterdammers met 
een 3-2 nederlaag richting Bui-
tenveldert te sturen. “We hebben 
alle topploegen verslagen en zijn 
in eigen huis ongeslagen geble-
ven”, oordeelde coach Radjin de 
Haan. “Daar ging het om.” De 
Amsterdamse topclub stond nog 
maar net in het veld toen het met 

een oorverdovend kanonschot 
wakker werd geschud. Maar-
ten van Duivenvoorde kreeg het 
in de derde minuut op zijn heu-
pen en kogelde vanaf rand straf-
schopgebied de 1-0 binnen. Na-
dat AFC uit één van de spaarza-
me aanvallen de gelijkmaker in-
kopte (Harro Kras) mocht Ray-
mond Rijnsburger vanaf elf me-
ter de trekker overhalen. De 
Uitgeester, die voor FC Castri-
cum zijn laatste wedstrijd speel-
de, was mild voor AFC en mik-
te in de handen van de keeper. 
Na rust verving de legendarische 
Niels Popping vleugelflitser Thijs 
Draper. Popping stond net in het 
veld toen hij uit een scrimmage 
zijn 24e doelpunt van dit seizoen 
produceerde. Met een fraaie om-
haal van Xavier Pet kwam AFC 
wederom gelijk waarna Ruud 
Drolinga een kwartier voor tijd 
de winnende goal voor zijn re-
kening nam. Wat volgde was een 
spontaan volksfeest en een on-
vergetelijke kampioensrecep-
tie. Na de zomer debuteert FC 
Castricum in de eerste klasse. 
Een prestatie van formaat van 
de club die dan tien jaar bestaat. 
(Foto: Han de Swart)

Zes trampolinespringers 
DOS door naar de NK
Castricum - Zaterdag 12 mei 
werd de laatste competitiewed-
strijd trampolinespringen ge-
sprongen in Alkmaar. Hier kwa-
men twaalf springers uit voor 
DOS Castricum. Hiervan hebben 
zes springers zich geplaatst voor 
het NK in Rotterdam. In de cate-
gorie pupillen 2 gemengd werd 
Tess de Vries  eerste en heeft 
zich daarmee geplaatst voor het 
NK in Ahoy. Anouk Veldmans 
werd achtste. In de categorie pu-
pillen 1 gemengd werd Milo v.d. 
tering zesde en mag daardoor 
net niet mee naar het NK. Esmee 
v.d. Horst werd zevende7e in de-
zelfde categorie. Bij de E jeugd 
gemengd werd Ayla Cretier vier-
de en Rosalie Zoontjes vijfde. 
Beide meiden hebben zich hier-
mee geplaatst voor het NK. Ma-
dé Couwenberg werd achtste in 

dezelfde categorie. In de catego-
rie junior D gemengd heeft Philip 
Elders zich geplaatst voor het NK 
met een eerste plaats. Bij de D 
senior klasse werd Laura van Til-
borg derde en Judith Welp zes-
de. Beide dames hebben zich 
hiermee ook geplaatst. Bij de C 
junior meisjes werd Lian Maal-
man vijfde en Lotte Tabak ne-
gende.
Zaterdag 16 juni wordt er een 
groot NK spektakel georgani-
seerd, waarin verschillende tak-
ken van de turnsport zich zul-
len presenteren, waaronder dus 
de zes springers van DOS Castri-
cum. Voor meer informatie over 
dit evenement kan men kijken 
op www.fantasticgymnastics.nl. 
Hier zijn ook de kaarten te be-
stellen. Op de foto  Philip Elders 
op de eerste plek.

Spanning stijgt bij 
schaakclub Bakkum
Bakkum - In de voor Fons Ver-
meulen cruciale partij tegen 
Arno Schlosser – de eerste plaats 
in de interne competitie stond op 
het spel – kwam een Damegam-
biet met Baltische verdediging 
op het bord. Arno Schlosser met 
wit besloot een paar pionnen op 
de damevleugel mee te nemen 
ten koste van zijn ontwikkeling. 
Die achterstand werd hem fataal 
want Vermeulen speelde nauw-
keurig en liet zijn tegenstan-
der niet meer ontsnappen. Na 
20 zetten die tot een ondekbaar 
mat leidden besloot wit de strijd 
te staken. In een siciliaan speel-
de Dirk Schut met wit een paar 
afwijkende zetten, waardoor Ja-
cob Bleijendaal met de dame 
een pion op b2 kon winnen. Wit 
gooide de kooi dicht en dreig-
de de zwarte dame te confisque-
ren, maar zwart kon zich er net 
uit redden en na een gedwongen 
dame-ruil, won zwart nog een 
pion. Met twee ijzersterke paar-

den in het centrum wist Bleijen-
daal een derde pion te winnen, 
waarna Schut het opgaf. Gerard 
Blees opende met wit tegen Lau 
Zonneveld met de tamelijk rusti-
ge openingszet 1.a3; op de vijfde 
zet gevolgd door b4. Zwart rea-
geerde doorlopend heel degelijk, 
en na 16 zetten berustte Blees in 
het dichtschuiven van het cen-
trum. Vervolgens probeerde wit 
met langzame manoeuvres wat 
aanvalsspel te krijgen. Zonne-
veld reageerde ook daarop ade-
quaat, maar liet al gauw een vre-
delievende bedoeling blijken. Wit 
weigerde verschillende momen-
ten dameruil. Nadat Blees ook 
een expliciet gedaan remiseaan-
bod weigerde gaf Zonneveld he-
laas op de volgende zet pardoes 
een volle toren cadeau en legde 
direct de koning om.
Met nog twee ronden te gaan is 
de eindstrijd heel spannend: 1. 
Fons Vermeulen 2. Peter Sieker-
man 3. Arno Schlosser.




