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Weer enthousiasme
voor Bloemendagen
Limmen - Net nu men dacht, 
dat de 61-jarige bloemendagen 
dit jaar wel eens voor het laatst 
zouden kunnen zijn, doemt er 
een hernieuwd enthousiasme op 
bij diverse jonge Limmers. 
Velen zijn bereid zich in te zetten 
en vinden dat door de nieuwe 
technieken het arbeidsintensieve 
werk de laatste jaren is vereen-
voudigd. Het was burgemeester 
Toon Mans, die met een speech 
de bloemendagen zaterdag in 
Vredeburg opende. De Zilveren 
Tulp, de hoogste onderscheiding, 
ging naar het mozaïek De Drup-
pel van de Hyapinten. 
De Persprijs van De Castricum-
mer naar Uitgepe(r)st. Een werk-
stuk van prikploeg Klus van 55 
Plus. De verhalen hierachter zijn 
te lezen in deze editie van De 
Castricummer, samen met vele 
foto’s. De Japanse pagode ‘Hor-
yu-ji’, vervaardigd door De Gaas-
verwerkers is goed voor een 
tweede prijs goud. ‘Na drie ge-
neraties koninginnen een ko-
ning’, uitgevoerd door ‘Effe Biere 
na Viere’. kreeg een derde prijs 
goud. De mozaïeken zijn nog de 
hele week te bewonderen. 

PLOFKRAAK 

PINAUTOMAAT
Castricum - Vrijdag rond 
4.15 uur heeft er een plof-
kraak plaatsgevonden bij de 
pinautomaat van de ING aan 
de rand van winkelcentrum 
Geesterduin aan de Geester-
duinweg. 

De zijkant van de geldmachi-

drie mannen vandoor gegaan 
op twee motoren, die mogelijk 
rood-wit van kleur waren. 

Het NHD meldt dat de daders 
zonder buit zijn vertrokken. De 
omgeving is doorzocht, onder 
andere met een politiehelikopter, 
maar de daders zijn nog spoor-
loos. 
De politie onderzoekt de plof-
kraak en is op zoek naar getui-
gen die rond genoemd tijdstip 
iets hebben gezien of gehoord. 
Ook wie de afgelopen dagen 
verdachte voertuigen of perso-
nen heeft gezien in de omgeving 
van de Geesterduinweg wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via tel.: 0900-8844. 
Foto’s: Frank Bruggeling.

ne werd volledig weggeblazen. 
De daders hebben twee bran-
dende auto’s achtergelaten die 
door de brandweer werden ge-
blust. Beide voertuigen zijn volle-
dig uitgebrand. Een stond naast 
de pinautomaat, de andere auto 
aan de overkant op het parkeer-
terrein. Volgens getuigen zijn er 
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Kunstfietsroute:
Grote verscheidenheid 

aan kunstvormen te zien
Castricum - Op zaterdag 1 en 
zondag 2 juni, beide dagen van 
12.00 tot 17.00 uur, is er gelegen-
heid de kunstfietsroute te fiet-
sen. De route voert  kunstlief-
hebbers langs diverse stops in 
Castricum en Bakkum. Op zon-
dag valt er op alle stops leven-
de muziek te beluisteren, of  is er 
een dichter aanwezig die voor-
draagt uit eigen werk.
De deelnemende kunstenaars 
laten een grote verscheidenheid 
aan kunstvormen zien, zodat er 
voor ieder wat wils is. Er zijn bij-
voorbeeld beelden, foto’s, kera-
miek, mode, mozaïek, 3D-objec-
ten, fijnzinnige etsen en schilde-
rijen te bezichtigen. Veel expo-
santen hebben zich gemeld en 
inmiddels zijn er 21 stops. 
Buiten de oude en vertrouwde 
stops is er ook een aantal nieu-
we locaties  te bezoeken. De 
nieuwe stops zijn onder ande-
re de Jacobivleugel en de ou-
de werkplaats op het terrein van 
Dijk en Duin, Hof van Kijk Uit, 
Streetscape, Lijstenmakerij We-

da, De Buitenkans en Houwers 
in Beeld. Verder nog Dorpsstraat 
23 en Jan van Brakellaan 31.
Op veel adressen is het werk van 
meerdere kunstenaars te bekij-
ken, zoals van K=ME, Studio 23 
en Anders Bekeken. Eveneens 
bij Perspectief, Sopit en Toon-
beeld. In Het Oude Theehuys, 
gelegen op het terrein van Dijk 
en Duin, wordt tot en met zon-
dag 16 juni een centrale over-
zichtsexpositie ingericht waar 
van iedere stop werk wordt ten-
toongesteld. De route kan van-
af iedere stop worden gestart. 
Openingstijden Het Oude Thee-
huys: woensdag tot en met zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Folders met informatie zijn te 
verkrijgen bij boekhandel Laan, 
de bibliotheek, Ida Bakker, Toon-
beeld en bij Het Oude Theehuys 
en Perspectief. Informatie is te-
vens te vinden op www.kunst-
fietsroutecastricum.nl  en www.
hetoudetheehuys.nl. Op de foto 
een schilderij van Hetty Spaan-
derman.

Marijke Dirkson vertelt over 
het leven van een schaapherder
Castricum - Voor schaapher-
der Marijke Dirkson zijn natuur, 
mensen en dieren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ze heeft 
al zo’n tien jaar schapen en sinds 
een paar jaar ook twee border 
collies: Bill en Moss. In haar be-
drijf Landschapsbeheer Rinne-
gom komen kennis, ervaring en 
passie bij elkaar. Tijdens de zon-

dagsociëteit van 19 mei vertelt zij 
hoe haar leven als schaapherder 
eruitziet. 
Daarnaast geeft ze een boeiende 
presentatie over wat de natuur 
in Castricum en omstreken zo-
al te bieden heeft. De zondagso-
ciëteit vindt plaats in Geesterha-
ge vanaf 14.00 uur. De toegang 
is vier euro.

Feestprogramma bij Forento
Castricum - In het weekend van 
7, 8 en 9 juni viert Toneelvereni-
ging Forento het vijftigjarige ju-
bileum bij het Hof van Kijk Uit. 

Het hele weekend staat in het te-
ken van toneel kijken en toneel 
maken. Voor de allerkleinste is 
het stuk Paniek in het kabou-
terbos waar de peuters/kleuters 
zelf in mee mogen spelen. 

Voor de wat oudere kinderen is 
er improvisatietoneel: Onder de 
hoge bomen en voor iedereen 
tussen de 8 en 88 jaar wordt het 
stuk Josjes Droom gespeeld. In 
de avonduren Jachtboek van een 
jonkheer voor  volwassenen. Dit 
stuk gaat over jonkheer Gevers 
de oud-bewoner van het Hof van 
Kijk Uit. 
Dit stuk is speciaal geschreven 
voor het feestweekend door de 
regisseuses. Voor de uitvoerin-
gen overdag is de toegang vrij, 
maar wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. 
De entree voor het avondstuk 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-04-2013: Noortje Féline, 
dochter van M. Camps en N.J.M. 
Stengs, geboren te Alkmaar. 05-
05-2013: Katie Marama, doch-
ter van L. Kire en M. Postma, ge-
boren te Beverwijk. 07-05-2013: 
Fenna Henke, dochter van L. 
Slooves en S.C.C. Bras, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
12-04-2013: Anniek Maria, 
dochter van E.A. Vosse en C.A. 
Kaptein, geboren te Akersloot.
Wonende te Bakkum:
25-04-2013: Feraye, dochter van 
W. Haximjian en Y. Palida, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-05-2013: Schaft, Christiaan 
W. en den Dekker, Claire, bei-
den wonende te Castricum. 07-
05-2013: Dekker, Robertus B. en 
van de Reep, Cynthia V.M., bei-
den wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
30-04-2013: Bakker, Cornelia K., 
oud 88 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G.P. 

Vleugel.
Wonende te Akersloot:
02-05-2013: Boekel, Gerardus 
N., oud 89 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met N.M.T. 
Velzeboer.
Wonende te Heemskerk:
01-05-2013: Venhuis, Roelf, oud 
84 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met H. Pieterman.
Wonende te Bakkum:
01-05-2013: Wever, Evert K., oud 
77 jaar, overleden te Bakkum. 
03-05-2013: de Nijs, Agatha M., 
oud 75 jaar, overleden te Alk-
maar.
Wonende te Castricum:
02-05-2013: Delescen, Mechtil-
da C., oud 82 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met H.N.J. 
Juffermans. 02-05-2013: Heinis, 
Jacoba M., oud 64 jaar, overle-
den te Velsen, gehuwd geweest 
met H.J. van Etten. 02-05-2013: 
Tunteler, Hendrik A., oud 84 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd geweest met B. Siderius. 
03-05-2013: Huijsmans, Cornelis 
J, oud 92 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met C.G. Haaker.
Wonende te Beverwijk:
03-05-2013: Bakker, Saakje, oud 
92 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met M. Pruis.

Jachtboek van een jonkheer is 
tien euro. 

En er is meer… Op www.foren-
to.nl staat het gehele program-
ma en kan men kaarten reser-
veren. Oud-leden kunnen zich 
via de site opgeven voor de re-
ceptie, inclusief kaarten voor het 
avondstuk.

Prijswinnaars Koningspuzzel
Castricum - Uit de vele uitzen-
dingen van de Koningspuzzel 
zijn de volgende prijswinnaars 
getrokken. Dana Vergonet-Knuf-
man uit Uitgeest wint een ijs-
strippenkaart van de Roset voor 
10 ijsjes. De winnaar van de ca-
deaubon van Nice2Have t.w.v. 15 
euro is Kitty van Beek uit Cas-
tricum. Een cadeaubon van de 

Eeuwige Lente t.w.v. 15 euro is 
gewonnen door Rob Heins uit 
Akersloot. Brigitte Marcker is de 
winnaar van een boekenbon van 
Laan t.w.v. 25 euro. M.C. Krui-
denberg uit Uitgeest wint een fe-
licitatieadvertentie ‘spotje’ in de-
ze krant. Jacqueline Stuifbergen 
uit Limmen heeft twee vrijkaar-
ten van de Corso gewonnen. 

Regio - Bouwbedrijf HSB heeft 
belangstelling om Mulder Ob-
dam over te nemen. Dat liet di-
recteur André Vos maandag we-
ten aan RTV N-H. HSB Bouw 

Overname? heeft ook het failliete bouwbe-
drijf Deurwaarder overgenomen. 

Een overname zou voor de 
bouwprojecten Triade en De 
Boogaert, die nu stilliggen, zeer 
welkom zijn. 
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Mirakels pinksterfeest 
met Wico’s en Bluesix
Bakkum - Op eerste pinkster-
dag viert ’t Mirakel van Bak-
kum een feest op het par-
keerterrein naast het restau-
rant. De reden?  Renato en 
Tiny zwaaien sinds vijf jaar de 
scepter in dit familierestau-
rant aan de Heereweg in Bak-
kum. Bovendien moet gevierd 
worden dat het terras een  of-
ficiele status heeft gekregen. 

Voor kinderen zijn er diverse ac-
tiviteiten zoals een springkussen, 
schminken, spijkerbroek hangen 
en nog meer meer. Dj Jan zorgt 
daarbij voor de muziek. Deze at-
tracties zijn bijna allemaal gratis, 

net zoals een bolletje ijs waarop 
de kinderen worden getrakteerd.

Vanaf 16.00 uur treedt kermis-
band de Wico’s buiten op. Mee-
zingen en dansen mag. Het feest 
gaat binnen verder rond 15.30 
uur. In het restaurant gaat Blues 
in Bakkum van start gaan. Dit 
keer staat Bluesix op het podi-
um; de populaire band die vooral 
blues en bluesrock brengt. 

Voor liefhebbers wordt de barbe-
cue aangestoken. De toegang is 
gratis en de activiteiten gaan om 
13.00 uur van start. Aangeraden 
wordt op de fiets te komen.  

Ierse ballads, blues, jazz en 
Nederlandstalig in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 17 mei 
komt de Ierse singer/songwriter 
Mark Condren naar De Bakkerij. 
De Ierse artiest heeft een ka-
rakteristiek stemgeluid die doet 
denken aan Joe Cocker. De 
avond erna blues met Cindy Pe-
ress en funky jazz van dj Jazz.
Daarnaast zet dj Jazz de plaatjes 
op. Entree is 4,00/3,00 euro, De 
deur gaat om 21.00 uur open, het 
optreden begint om 22.30 uur. 
Oude schoolvrienden Jacob 

Voorhout (1970) en Remco van 
Vliet (1972) vormen samen het 
duo Jacob & Remco. Zichzelf be-
geleidend op gitaar brengen zij 
hun eigenzinnige, Nederlandsta-
lige nummers ten gehore tijdens 
Zomaar een Zondagmiddag. 

Zondag 19 mei in De Bakkerij. 
Zaal open vanaf 14.00 uur en om 
15.00 uur begint het programma. 
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. 

Arti Shock 
Bakkum - Zaterdag 18 mei 
treedt saxofoonkwartet Arti 
Shock uit Hoofddorp op in Het 
Oude Theehuys. 
Het repertoire is afwisselend te 
noemen: jazzstandards, stukken 
uit The Great American Song-
book, latin, tekenfilmmuziek en 
tango’s van Astor Piazolla. Het 
kwartet wordt gecoacht door 
Willem van Merwijk die ook voor 
het kwartet arrangeert. De band 
brengt van hem enkele uitvoe-
ringen ten gehore brengen. Het 
kwartet bestaat uit: Axel van 
Luijk op sopraan- en altsaxo-
foon, Steven de Vries op altsaxo-
foon, Kristel Knebel op tenor-
saxofoon en Huibert Geesink op 
baritonsaxofoon. Het optreden 
begint om 14.00 uur en is gratis 
toegankelijk. 

Castricum - In de bibliotheek 
is op zaterdag 25 mei de ver-
telvoorstelling ‘Knip, knip, knip! 
Gaat mijn schaartje’ te zien. Peu-
ters en (kleine) kleuters kunnen 
om 15.00 uur komen kijken naar 
deze voorstelling van Poppen-
theater Peterselie. Deze interac-
tieve vertelvoorstelling met pop-
pen is gebaseerd op het Pren-
tenboek van het Jaar 2013: ‘Nog 
100 nachtjes slapen.’ De toegang 
is 2,50 euro. Reserveren via tel.: 
0251–655678 of castricum@bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. 

Poppentheater

Castricum - Saskia Steenbak-
kers heeft voor de komende pe-
riode weer veel kunstenaars be-
reid gevonden om hun kunst bij 
Straatscape te exposeren. Bron-
zen beelden en glasobjecten van 
Tonna Lucassen zijn samen met 
landschapsfoto’s van Peter van 
den Berg en foto’s van Saskia 
Steenbakkers te zien in de eta-
lages. In de galerie is kunst te 
zien van Manon Walstra (teke-
ningen), Beatrix Boogaard, Hans 
Berkhout (schilderijen), Ron 
Huisman, Joop Koopman (kera-
miek), Peter van den Berg (fo-
to’s), Tineke Pijnappel, Lilian 
Steenhuizen, Renate Haanappel 
(beelden), Joyce van Bruggen 
de Boer (sieraden), Ans Martens 
(mode). De galerie is open van 
woensdag tot en met zaterdag 
van 12.00 tot 16.00   uur. Peter 
van den Berg en Saskia Steen-
bakkers zijn ook deelnemers 
van de kunstfietsroute (stop 18) 
op zaterdag 1 en zondag 2 juni. 
Op zondag speelt er een band. 
Streetscape is op deze dagen 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Streetscape

donderdag 20.00 uur  
vrijdag  18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.15 & 21.00 uur  

maandag 15.15 & 19.30 uur  
dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Great Gatsby - 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 16.00 & 21.00 uur 

maandag 19.30 uur  
dinsdag 20.00 uur  

Leve Boerenliefde
vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur 

maandag 16.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

The Big Wedding
zaterdag & zondag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur
woensdag 20.00 uur  

Daglicht
zaterdag 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
Yoko

zaterdag 16.00 uur 
zondag & maandag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 3D

zondag & maandag 13.00 uur 
Prinses Lillifee

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 16 mei t/m 22 mei 2013

Leuk idee met 
Pinksteren:

High Tea 
en een 

bioscoop-
kaartje 

voor 24,50
    

Dorpsstraat 66a  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

    
Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

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

The Great Gatsby in 3D
The Great Gatsby vertelt in de 
typische Fitzgerald-stijl het ver-
haal van beginnend schrijver 
Nick Carraway die in het voor-
jaar van 1922 de Amerikaanse 
provincie verruilt voor New York 
City. Het is een tijd van losse mo-
raal, betoverende jazz, illegaliteit 
en aandelen die tot in de hemel 
groeien. Op jacht naar zijn Ame-

rikaanse droom belandt Nick 
in de wereld van de mysterieu-
ze miljonair en partyliefhebber 
Jay Gatsby. Ook ontmoet Nick 
zijn nicht Daisy en haar adellijke 
echtgenoot en rokkenjager Tom 
Buchanan. Nick raakt verzeild in 
de fascinerende wereld van de 
superrijken, vol illusies, liefde en 
bedrog. 

Deze romantische plattelands-
komedie draait om boer Jelte 
die na het verlies van zijn vrouw 
weinig zin heeft in een nieuw ro-
mantisch avontuur. En al hele-
maal niet met iemand die het 
boerenleven niet begrijpt. De 
meest onwaarschijnlijke vonk 
die kan overspringen is die tus-
sen hem en Wenda, de popu-

Leve Boerenliefde laire presentatrice van kijkcij-
ferkanon Leve Boerenliefde. Als 
die datingshow van de keiharde 
producer Kenneth (Dirk Zeelen-
berg) uitgerekend op zijn erf een 
nieuw seizoen komt opnemen, 
lijkt het een ultieme botsing van 
culturen te worden. Maar tegen 
alle vooroordelen over stads-
mensen en boeren in, bloeit er 
tussen het frisse groen een bij-
zondere liefde op. 
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Verkoopexpositie gestart

Frits Dikhoff taxeert 
sieraden Muttathara
Castricum - Burgemeester 
Mans heeft in de hal van het ge-
meentehuis de verkoopexposi-
tie van Muttathara geopend met 
kunst en sieraden. Maar hoe 
weet je nou of een sieraad echt 
is? Heel gemakkelijk: wanneer 
het stickertje van Frits Dikhoff, 
de juwelier en goudsmid aan het 
Bakkerspleintje, aan hangt.
Frits Dikhoff: ,,Ruim tien jaar ge-
leden ben ik er voor Muttathara 
mee begonnen. Iemand bracht 
bij mij een Art Deco broche ter 
reparatie. Dat is de periode uit 
de jaren ‘10 en ‘20 van de vorige 
eeuw. De klant bleek de broche 
voor een paar gulden bij Mut-
tathara te hebben gekocht, een 
fractie van de eigenlijke waarde. 
Toen heb ik ze opgebeld en ge-
zegd dat ik de ingebrachte sie-
raden, juwelen en zilverbestek-
ken wel voor hen wilde taxeren. 
Gratis uiteraard, want het is voor 
een goed doel en belangrijk dat 
er zoveel mogelijk geld wordt in-
gezameld.”
Tussen het aangeboden materi-
aal zit ook veel namaak en laag-
waardig zilver, maar in principe is 
alles welkom bij Muttathara. En 

soms is het aangeboden sieraad 
niet meer te repareren, maar zijn 
de diamantjes of het goud nog 
de moeite waard om eruit te ha-
len. Ook met de opbrengst daar-
van is Muttathara blij. 
,,Opvallend veel van wat wordt 
aangeboden komt uit de jaren 
‘60 en ‘70”, vervolgt Frits Dikhof. 
,,Dat is nu net een minder inte-
ressante periode. Waaraan dat 
ligt weet ik niet, maar veel ver-
der dan een schulprandje, gra-
naten en bloedkoralen reikte de 
fantasie van de meeste edelsme-
den destijds niet.”
Heeft hij zelf wel eens wat ge-
kocht? “Ja, een heel vreemd ding 
waarvan ik niet weet waar het 
vandaan komt. Ik vermoed Afri-
ka, maar het ivoor en de bloed-
koralen zijn allemaal geïmiteerd 
in glas. Niet voor het mooie maar 
voor het bizarre heb ik het ge-
kocht, want de functie ervan is 
me evenmin duidelijk.”
De verkoopexpositie van Mut-
tathara duurt tot en met 31 mei 
en is te bezichtigen op maandag 
tot en met donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur.

Voor de liefste moeder…
Castricum - Afgelopen zon-
dag zijn de meeste moeders wel 
in het zonnetje gezet. Met bloe-
men natuurlijk, parfum, bonbons 
of gewoon een leuk hebbeding. 
Maar waar kun je een moeder 
nu het meest blij mee maken? 
Een foto van haar kind of kinde-
ren natuurlijk! Dus pakte de klei-
ne Serah het slim aan. Zij kwam 
samen met haar vader en broer-

tje naar winkelcentrum Gees-
terduin waar kinderen gratis op 
de foto werden gezet. Vervol-
gens werd de foto op papier ge-
plakt waarna het grote versieren 
kon beginnen. Serah had het ex-
tra druk want het cadeautje van 
haar broertje moest zij ook voor 
haar rekening nemen; die is nog 
te klein. En hun moeder? Die 
vond beide cadeautje even mooi!

Limmen - Het circus dat op De 
Vuurbaak verschijnt, heeft ande-
re tijden en data doorgegeven. 
Er zijn voorstellingen op don-
derdag 16 en vrijdag 17 mei om 
16.15 en 19.00 uur. Op 18 mei 
beginnen ze om 15.00 en 19.00 
uur en de voorstelling op zondag 
is om 15.00 uur. Kaarten zijn te 
reserveren via www.menagerie-
circus.nl.

Andere tijden 
circus Limmen

Egmond - Zaterdag omstreeks 
0.40 uur reed een 18-jarige man 
uit Castricum over de Herenweg 
in Egmond-Binnen. De bestuur-
der schrok, naar eigen zeggen, 
van een konijn dat op de weg 
liep. Hierbij raakte hij de macht 
over het stuur kwijt waardoor de 
auto enkele malen over de kop 
sloeg en in de berm in een grep-
pel terecht kwam. De bestuurder 
kon werd voor onderzoek over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Over de kop

Stenen vloer binnen en 
buiten weer als nieuw!

Velsen-Noord - Chem Dry kan  
helpen met het weer mooi ma-
ken van stenen vloeren door rei-
nigen, impregneren en eventu-
eel polijsten. De stenen vloeren 
schitteren weer na reinigen en 
eventueel sealen. Dit kan alle-
maal in één dag en na vier uur 
droogtijd is de vloer weer be-
loopbaar. 
Doordat veel steensoorten enig-
zins poreus zijn komen ze ook 
vol te zitten met stof en vuil. Ook 
in de voeg kruipt meer dan men 
denkt. Bacteriën en schimmels 

worden door Chem Dry verwij-
derd. Na de reiniging kan Chem 
Dry een sealer aanbrengen die 
preventief dergelijke vervuiling 
tegenhoudt. 
Chem-Dry Veen biedt ook dé 
oplossing voor het onderhou-
den van natuurstenen vloeren. 
Na een grondige reiniging kun-
nen zij de natuurstenen vloer van 
bijvoorbeeld marmer, travertin of 
kalksteen weer kristalliseren. 
Met deze behandeling wordt de 
toplaag verdicht. Hierdoor ont-
staat een verharde toplaag met 

een mooie glans. Indien de na-
tuurstenen vloer veel krassen 
bevat zal de vloer eerst geslepen 
moeten worden en de medewer-
kers van Chem Dry geven daar-
over graag advies. 
Het is helaas onvermijdelijk dat 
na een aantal jaren uw terraste-
gel en/of tuintegel zijn originele 
uiterlijk verliest. Chem-Dry Veen 
kan de terrastegel weer 100% 
vuilvrij en algvrij maken. Na de 
reiniging is het ook mogelijk 
de tegel een anti-algbehande-
ling te geven waardoor alg min-
der kans krijgt. Chem Dry Veen 
is gevestigd in Velsen-Noord, 
0251-291401 en in Heiloo, 072-
5159035 of mail naar info @ 
chemdryveen.nl. Zie ook www.
chemdryveen.nl.

Tuincentrum Frits Janssen
is klaar voor de zomer

Akersloot - Bij Tuincentrum- 
Tuinaanleg Frits Janssen, aan het 
mooie Klein Dorregeest 3a tref-
fen bezoekers een grote bloe-
menzee aan. Eenjarige planten, 
van boerengeraniums tot kuip-
planten en hangingbaskets; ze 
zijn in grote getale en kleuren 
aanwezig. Op tweede pinkster-
dag is Frits Janssen geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.
 
Tuincentrum-Tuinaanleg Frits 
Janssen is al ruim dertig jaar het 
vertrouwde adres waar men al-
les voor de tuin onder één dak 
vindt. Van bloeiende planten, co-
niferen en heesters tot sierbe-
strating, hardhouten schuttingen 
en tuinverlichting. Ook het bijbe-
horende hoveniersbedrijf staat 
goed aangeschreven in de re-
gio. Een vrijblijvend gesprek over 
de aanleg en inrichting van de 
tuin is altijd mogelijk. Het voor-

deel van zo’n ‘alles onder één 
dak tuincentrum’, is dat men 
vooraf kan bekijken welke mate-
rialen het meest geschikt zijn om 
te gebruiken. Gespecialiseerd in 
een grote sortering bomen, strui-
ken en planten, een mooi assor-
timent natuursteen, gebakken 
stenen voor sierbestrating en 
andere toepassingen, houtwer-
ken bijzondere elementen om de 
tuin te verfraaien, is dit het adres 
om zich op deskundige wijze te 
laten adviseren. 
Binnen is er een uitgebreide die-
renafdeling. Hier vindt men wer-
kelijk alles voor het dier. Van 
voer voor kippen en kanaries tot 
speelgoed voor de hond en kat. 
Onlangs is het assortiment uit-
gebreid met HippoStar Paarden-
voer en Lucerne Paardenvoer. 
Alles is in klein en grootverpak-
king verkrijgbaar, en dit alles 
voor een zeer scherpe prijs. 

In de cadeauwinkel vindt men 
originele tuin- en woonaccessoi-
res, zoals tuinkussens, windlich-
ten en binnen-en buitenschilde-
rijen voorzien van ledverlichting. 
Dit is nog maar een kleine greep 
uit de collectie sfeerartikelen. 
Geen keuze kunnen maken uit al 
dat moois? Dan is er nog altijd 
de welkome en fraai ingepak-
te cadeaubon. Tevens vindt men 
binnen een uitgebreid assorti-
ment aan manden en potterie. 
Leuk om op te laten maken door 
de creatieve en ervaren werkne-
mers. Verder kan men hier te-
recht voor alle gereedschappen, 
vijverartikelen, waterornamen-
ten, binnen- en buitenpotterie, 
tuinmeubelen, hout, aarde, sier-
bestrating en verlichting. Zie ook 
www.tuincentrumfritsjanssen.nl .









Avondrestaurant 
De Santmark

Castricum - Sinds eind april 
beschikt woonzorgcentrum De 
Santmark over een avondres-
taurant. In dit restaurant kun-
nen bewoners, familie, vrienden 
en gasten van buiten dagelijks 
de warme maaltijd gebruiken. 
Het restaurant is geopend tus-
sen 17.00 en 19.00 uur. De gas-
ten hebben ruime keuze: er is 
een wisselend dagmenu en een 

kaart met een groot aantal voor-, 
hoofd- en nagerechten. Gasten 
van buiten De Santmark betalen 
voor de maaltijd 8,75 euro, inclu-
sief een kopje koffie en exclusief 
de drankjes. 

Het restaurant van De Santmark 
onderging ook een metamor-
fose. Het thema van het avond-
restaurant is ‘Aan Zee’ en dat is 
goed te zien aan de wand die in 
z’n geheel voorzien is van een fo-
to van het strand en de zee. Re-
serveren is niet nodig. 

De Beunhaas is snelst 
groeiende bouwbedrijf

Castricum - Bouwbedrijf De 
Beunhaas van het Amsterdam-
se collectief HotMamaHot is in 
mei het snelst groeiende bouw-
bedrijf in de regio geworden. In 
een week tijd zijn 276 arbeids-
contracten uitgeschreven voor 
het kantorencomplex, dat kinde-
ren tussen 3 en 12 mei op Cam-
ping Bakkum op een heuvel in 
openluchttheater de Pan uit pal-
lets en ander hout lieten verrij-
zen, en dat als dekmantel bleek 
te dienen voor een smokkelaars-
café dat later in de week werd 
geopend, en dat in de nachte-
lijke uren naam maakte als de 
Fluisterbar. 
HotMamaHot verscheen op 
Camping Bakkum voor het cul-
turele vertelfestival BakkumVer-
telt dat dit jaar voor de twee-
de keer plaatsvond en waarvoor 
verhalenvertellers uit het hele 
land naar Bakkum kwamen.

Bouwvakker Tigo tracteerde zijn 
gehoor op Moederdag op een 
lied op de bouwplaats van De 
Beunhaas tijdens BakkumVertelt. 
Foto: Ron de Haan.

Castricum - In de nieuwe afle-
vering van Couleur LoCALe staat 
presentator Peter van Raalte stil 
bij de Bloemendagen in Limmen, 
lokale duurzaamheid van Tran-

sition Town en de geschiedenis 
van Akersloot. 
Liesbeth Hendrix-Segerius van 
de organisatie van de Bloemen-
dagen vertelt alles over de orga-

Bloemendagen, lokale duurzaamheid 
en geschiedenis in Couleur LoCALe

Limmen – Op 18 mei wordt van-
af 4.00 uur luilak gevierd bij Con-
quista. Er wordt gestart met een 
dansje, waarna een ware optocht 
met veel herrie makende artike-
len door de straten van Limmen 
volgt. Als slapend Limmen wak-
ker is keert de groep rond 7.00 
uur terug naar het jongerencen-
trum voor een ontbijt. Jonge-
rencentrum Conquista bevindt 
zich op de Kerkweg 50. Kijk voor 
meer informatie en alle komende 
activiteiten op www.conquista.nl.

Luilak vieren 
met Conquista

Pinkstervesper 
in Dorpskerk

Castricum – ‘Heb jij de geest?’ 
is het thema van de Pinkster-
vesper die zaterdag 18 mei om 
17.00 uur in de Dorpskerk plaats-
vindt. Dit jaar wordt het pinkster-
feest bekeken met behulp van 
het Getijdenboek van Kathari-
na van Kleef ( 1417-1497).  Pas-
tor Ko Schuurmans verzorgt een 
korte overdenking met mede-
werking van het liturgiekoor on-
der leiding van J.J. Klinkert. 

Pinksteren: dinsdagse getijden 
van de Heilige Geest. (de Mees-
ter van Katharina van Kleef)

Castricum - In het weekend van 
25 en 26 mei staan op zaterdag 
in de kerk Maria Ten Hemelop-
neming in Bakkum vanaf 19.00 
uur en zondag in de Pancrati-
uskerk te Castricum vanaf 10.00 
uur de vieringen in teken van de 
heilige maagd Maria. Lourdes-
groep Castricum/Bakkum en 

Vieringen in het 
teken van Maria

nisatie en over de Bloemenda-
gen zelf. Maarten Nijman is be-
trokken bij Transition Town Cas-
tricum, een gemeenschap die 
zich inzet om verandering voor 
elkaar te krijgen. 
Verslaggever Taco Blauw ging de 
weekmarkt op om te kijken hoe 
het gesteld is met het milieube-
wustzijn en het duurzaamheids-
gevoel van de gemiddelde Cas-
tricummer. 
Als laatste gast schuift Frans 
Zonneveld aan. Zonneveld is 
al ruim tien jaar betrokken bij 
de Historische Vereniging Oud-
Akersloot. De nieuwe aflevering 
van Couleur LoCALe is vanaf de-
ze week te zien om 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 en 23.00 uur 
op C-TV. 

het koor Cantare verzorgen deze 
vieringen in samenwerking met 
pastoor Kaleab. Ter afsluiting is 
er een processie. 

Na de vieringen geeft de Lour-
deswerkgroep inlichtingen over 
de pelgrimsreis naar Lourdes 
van 8 tot en met 13 september. 
Tevens wordt er een verkoop ge-
houden van cadeauartikelen om 
het werk van de Lourdesgroep 
mogelijk te maken. 

‘In Transition 2.0’ op C-TV
Castricum - In de week van 20 
mei zendt C-TV de documen-
taire In Transition 2.0 uit. Dit is 
de nieuwe documentaire van 
het Transition Network, het net-
werk van Transition Towns over 
de hele wereld. In veel dorpen 
en steden, waaronder Castri-
cum, wordt een omslag gemaakt 
naar een andere en meer veer-
krachtige manier van leven. De 
film is het resultaat van inspi-
rerende verhalen van transitie-
initiatieven over de hele wereld, 
hoe mensen reageren op onze-

kere tijden met creativiteit, op-
lossingen en optimisme. De do-
cumentaire laat zien hoe gewo-
ne mensen op een positieve ma-
nier aan de slag gaan met gro-
te problemen als financiële cri-
sis, het opraken van de goed-
kope olie en klimaatverande-
ring. De documentaire werd on-
der meer omschreven als ‘… een 
verhaal van veerkracht en hoop 
in een buitengewone tijd’ en be-
handelt een aantal voorbeelden 
vanuit Transition Towns over de 
hele wereld. 

Benjamins rugby Castricum 
Nederlands kampioen!

Castricum - De Benjamins (9-
10 jaar) van rugbyclub CasRC 
uit Castricum zijn afgelopen zon-
dag eerste geworden op de of-
ficieuze Nederlandse kampioen-
schappen voor de rugbyjeugd. 
Aan het zogenoemde Moeder-
dagtoernooi in Oisterwijk deden 
de beste 16 benjaminteams uit 
heel Nederland mee. Met een 
geweldige inzet en een onver-
moeibaar doorzettingsvermo-
gen wisten de Cas-jongens en 
-meisjes zich te plaatsen in de fi-
nale tegen ‘t Gooi. Bij het eind-

signaal van de spannende fina-
lewedstrijd was de stand echter 
gelijk. De spanning was ook bui-
ten het wedstrijdveld te voelen. 

Na hervatting van de wedstrijd 
wisten de Cas-spelers door de 
verdediging van ‘t Gooi te breken 
en scoorden de o zo belangrijke 
laatste try. Ze waren kampioen! 
Dankzij de coaching van Bart, 
Jitske, Paul en Reinout was dit 
een prachtige afsluiting van het 
rugbyseizoen. Meer weten over 
rugby? Kijk op www.casrc.nl. 

Strandpost en EHBO weer actief
Castricum - Zaterdag 11 mei 
zijn de strandpost van de Castri-
cumse Reddingsbrigade (CRB) 
en de EHBO door burgemees-
ter Mans geopend met het door-
knippen van een lint. Naast de 
strandpost werden ook gespon-
sorde containers in gebruik ge-
nomen. 
Deze containers worden ge-
bruikt om materialen op te slaan 
van de reddingsbrigade. 
De bijeenkomst werd afgesloten 
met een gezamenlijke oefening, 
waar veel strandgangers even 
voor stil bleven staan. 
Maandag zijn de strandtrainin-
gen bij de Castricumse Red-
dingsbrigade begonnen. Nieuwe 
vrijwilligers vanaf dertien jaar zijn 
welkom. 
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Getuigen gezocht van 
diefstal reclameborden
Vorige week dinsdagnacht op 7 mei zijn er vijftien van de negentien 
reclame/sandwichborden uit Castricum en Bakkum gestolen die ’t Mi-
rakel van Bakkum op dinsdagmiddag had geplaatst. Groot was onze 
teleurstelling  toen we zagen dat ons promotiemateriaal nog geen 24 uur 
had gestaan. Wie aan kan geven wie de borden heeft weggehaald, wordt 
beloons met een dinerbon voor twee personen. ’t Mirakel van Bakkum, 
is telefonisch bereikbaar via 0251-671353 of 06-51144262. Melden bij 
de politie kan, aangezien er officieel aangifte is gedaan van de diefstal. 
Renato en Tiny.

Borden maken is een vak
Borden maken is toch echt een vak, want waar horen die haakjes toch 
eigenlijk te staan? Volgens mij moet het (brom)fietsen zijn en niet (brom/
fietsen). Trouwens, een tussen-s verbindt twee woorden; die schrijf je 
dus aan elkaar vast: stationsgebied en niet stations gebied. R. Toepoel.

Groene vingers! 
Onlangs werd ik in onze wijk, Het Tulpenveld, opgeschrikt door kabaal  
veroorzaakt door snoeiwerkzaamheden , uitgevoerd door medewerkers 
van de afdeling groenvoorziening van de gemeente. Eén man, voorzien 
van een elektrisch snoeigereedschap, had kennelijk een werkopdracht 
gekregen om bij ons voor de deur een haagbossage ietwat terug te 
snoeien en te fatsoeneren. Het betreft hier ongeveer 20 vierkante meter 
groen hetgeen een fraaie afscheiding vormde tussen voetpad en par-
keerterrein en het zicht daarop vanuit de woningen. Zoals een kapper, 
die niet weet welk model hij in het haar van de klant moet knippen, 
snoeide deze man er driftig op los. Even later kwam er assistentie van 
nog twee collega’s met een minitractor met aanhangwagen om te zien 
of er misschien gezamenlijk nog iets van was te maken. Na twee uur 
ploeteren kwamen zij tot het volgende  resultaat, een reddeloos verloren 
stukje Castricum waarvan naar mijn idee met de beste ‘groene vingers’ 
niets meer van valt te maken, al proberen de vele honden en katten hier 
volgens natuurlijke bemesting, hun steentje aan bij te dragen.
Jos van Basten. 

Geestvernauwing?
Meerderheid raad wil geen randweg of tunnel (De Castricummer 8 mei 
2013). Nog voordat de resultaten van het second opinion verkeerson-
derzoek over de (toekomstige) verkeerssituatie beschikbaar zijn, we-
ten bijna alle politieke partijen (uitgezonderd CK&G en GDB) het al. 
Zij kiezen voor niets doen. Het komt bij mij over als een haast collec-
tieve geestvernauwing, een gemis aan toekomstvisie en een gebrek aan 
daadkracht. Wellicht dat de komende raadsverkiezingen (maart 2014) 
hier iets mee te maken hebben? Wim Perlee. 

De nulvariant en de vele 
vaders van het succes
Marcel Steeman zegt in uw krant over het gevreesde spoorwegknelpunt 
bij de Beverwijkerstraatweg: “Voor D66 bleek al snel dat eigenlijk nie-
mand precies wist welk probleem er precies opgelost moest worden.”
Ach ja, “het succes heeft vele vaders”, zeggen ze wel eens. Ik herinner 
me nog goed dat ik in de eerste raadsactiviteit over dit onderwerp de 
vraag opperde of er echt wel sprake was van een onoverkomelijk pro-
bleem. Ik weet wel zeker dat niemand het waagde daarmee in te stem-
men. Maar inderdaad: om welk probleem gaat het eigenlijk? Het aantal 
treinen per uur zal – als het al doorgaat! - met één derde toenemen. 
Maar: meer treinen betekent méér overlap van passerende treinen. Het 
aantal keren dat de spoorbomen dicht gaan zal dus met minder dan die 
één derde toenemen. Voeg daarbij de kortere sluitingstijd van de bomen 
en het beleid om die verkorting verder voort te zetten: het ‘probleem’, 
vergeleken met de situatie tot voor kort, nadert naar nul. En bij een pro-
bleem van niks past een nulvariant met nul kosten. Onnodig te zeggen 
dat ook GroenLinks voor die nulvariant kiest.
Aart Waterman, raadslid voor GroenLinks

Gooi maar over de schutting!
In de Castricummer van 1 mei stond een onheilspellende stellingname 
van de raadsfractie CKenG. Deze lokale partij wil ‘geen randweg, maar 
wel een andere geleiding van het verkeer rondom het knelpunt bij de 
spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg en de verkeersstromen verleg-
gen naar een doorgaande route aan de westkant, parallel aan het spoor’. 
Hier komt de aap uit de mouw: CKenG wil de huidige sluiproute vanaf 
Bakkum over de Duinenboschweg en de Zanderijweg naar de Puikman 
opwaarderen tot de doorgaande route, dus inrichten als westelijke rand-
weg! Doodleuk blijft aan de Castricumse zuidoostkant het huidige ge-
brek aan ontsluiting van Molendijk en Oosterbuurt naar Heemskerk en 
Beverwijk vice-versa voortbestaan. Echter juist een aansluiting langs de 
zuidrand van Castricummerwerf met een spoorwegovergang ten zuiden 
van het Bonhoeffer-College zou wel de Oosterbuurt ontsluiten. CKenG 
wil dit niet. CKenG wil het infrastructuurprobleem van oost-Castricum 
over de schutting gooien bij de dorpsgenoten van west-Castricum en 
Bakkum. Wat een politiek amateurisme! 
Wilhelm Carton. Ingekorte versie.

Akersloot -  Dat een kavelruil 
meerdere functies kan dienen, is 
onlangs in Akersloot weer eens 
bewezen. De agrarische onder-
nemers kunnen na kavelruil ‘De 
Kleine Polder’ efficiënter werken 
en inwoners profiteren van de 
vermindering van agrarisch ver-
keer door het dorp én de ruim-
te die wordt vrijgemaakt voor de 
aanleg van een nieuwe ijsbaan. 
Daarnaast blijven de eerder ge-
maakte afspraken voor realisatie 
van waterberging volledig over-
eind. De ijsclub van Akersloot 
verwerft in de kavelruil in de 
noord-oosthoek van de Kleine 
Polder een oppervlak van 4.500 
vierkante meter om een ijsbaan 
aan te leggen. Grond uit de te re-
aliseren waterberging wordt be-
nut voor de inrichting. 

De gemeente Castricum ruilt ook 
mee. Een pachtperceel wordt 
verplaatst vanuit de Groot Lim-
merpolder naar de noordwest-
zijde van de Kleine Polder. De 
grond ligt daar aansluitend 
aan de verbindingszone van de 
Schulpvaart en grenst ook aan 
het weidevogelconcentratiege-
bied. Voor de gemeente een uit-
stekende plek voor de invulling 
van toekomstig beleid. 

IJsbaan door 
kavelruil 

Wie liet gewond meisje 
achter na aanrijding?

Castricum - Bibi Beentjes 
(15) uit Castricum is woens-
dag 8 mei rond 12.00 uur 
aangereden daar een wit be-
stelbusje, een soort caddy. De 
bestuurder is daarna doorge-
reden, het meisje gewond 
achterlatend. Zij heeft haar 
voet gebroken en zit voorlo-
pig nog wel even in het gips.

,,Bibi reed met haar vriendin-
netje in de bocht van de Van 
Haerlemlaan op de fiets”, ver-
telt haar moeder Susan die heel 
erg geschrokken is. Maar ze is 
ook boos. ,,Het busje kwam van 
rechts uit de Van Oldenbarne-
veldtweg, maar Bibi reed op de 
voorrangsweg. Bibi belandde op 

de motorkap. Toen stopte de au-
tomobilist en zij gleed van de 
motorkap af. Zij opende de pas-
sagiersdeur, riep zoiets van ‘kun 
je niet uitkijken’ en rook meteen 
een zware weedlucht. De man 
nam niet eens de moeite om uit 
te stappen om te kijken hoe het 
met Bibi ging! Nadat de man had 
gezegd dat hij erg geschrok-
ken was, nam hij een haal van 
zijn joint en reed gewoon weg. 
Het was een blanke, wat oudere 
man van ongeveer 65 jaar oud. 
Het witte busje had een licht-
grijze bumper en links voor een 
deuk. Er stond geen tekst op het 
busje.” 
Wie meer weet, kan bellen naar 
tel.: 06-51439617.

Castricum - De veiling van 
de groepsaankoop zonnepa-
nelen in Castricum, Samen-
ZonneEnergie, is verplaatst 
van 21 mei naar 11 juni. Het 
uitstel van de veiling heeft te 
maken met de onzekerheid 
omtrent de importheffingen.

De Europese commissie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
de mogelijkheid om importhef-
fingen op Chinese zonnepane-
len in te stellen. Op 6 juni wordt 
een besluit genomen over deze 
eventuele heffingen die dan met 
terugwerkende kracht kunnen 
worden ingevoerd. Hierdoor zijn 
Nederlandse leveranciers mo-
menteel terughoudend om in-
kooporders te plaatsen voor Chi-
nese zonnepanelen.
Na het besluit op 6 juni heb-
ben leveranciers duidelijkheid 
en zekerheid over de prijzen die 
zij voor Chinese zonnepanelen 
moeten betalen, waardoor ze 
weer scherpe biedingen kunnen 
doen in de veiling.
Omdat de veiling is verplaatst 
naar 11 juni, hebben inwoners 
van Noord-Holland nog tot en 
met 10 juni de tijd om zich gra-
tis en vrijblijvend in te schrijven 
op www.SamenZonneEnergie.nl. 
Vanaf 17 juni wordt het aanbod 
naar alle deelnemers verstuurd, 
accepteren kan dan nog tot en 
met 28 juli. Voor meer informa-
tie: www.samenzonneenergie.nl..

Intekenen voor 
groepsaankoop 
zonnepanelen
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Fors verlies voor Vitesse 
in laatste duel bij KFC
Castricum - Na een zwakke 
eerste seizoenshelft presteerde 
Vitesse na de winterstop aan-
zienlijk beter. Zodanig zelfs dat 
de ploeg van trainer Patrick van 
der Fits zonder degradatiezor-
gen kon afreizen naar Koog aan 
de Zaan. Daar moest KFC van Vi-
tesse winnen om kans te krijgen 
op deelname aan de nacompeti-
tie. Net als de laatste weken wel 
meer het geval was kwam Vites-

se  al na enkele minuten op ach-
terstand toen een vrije trap bui-
ten het strafschopgebied in het 
kruis werd geschoten. Die mee-
valler zorgde voor rust bij het 
laag geklasseerde KFC, dat uit-
eindelijk geflatteerd met 6-1 ze-
gevierde en zich daardoor als-
nog plaatste voor de nacompe-
titie. 
Vitesse startte met enkele om-
zettingen in de ploeg en met na-

me door de snelle achterstand 
zag de verdediging er diverse 
keren niet goed uit. Na al enkele 
kansen gemist te hebben kwam 
KFC binnen 20 minuten op 2-0 
nadat balverlies was geleden op 
het middenveld. Toch liet Vitesse 
zich aanvallen wel degelijk gel-
den en met name Robin Bakker 
was heel dicht bij een tegentref-
fer. Nog voor rust viel een der-
de treffer zodat de rust aanbrak 
met een 3-0 achterstand voor Vi-
tesse.

De start van de tweede helft was 
even abominabel is de eerste, 
want voordat de meeste sup-
porters  terug waren uit de kan-
tine stond de 4-0 al op het sco-
rebord. Daarna volgde ondanks 
vele fouten toch een aardig kijk-
spel met vele kansen aan beide 
kanten. Met enkele prima safes 
wist de keeper van KFC bijna ze-
kere doelpunten van Rowdy Bal-
tus en Desmond de Waart te 
voorkomen. Aan de andere kant 
ging KFC een stuk doeltreffen-
der om met die kansen, want 
zij lieten nog twee doelpunten 
bijschrijven. Tussendoor red-
de Jort Kaandorp nog de eer bij 
een 5-0 stand nadat Vitesse we-
gens hands een penalty was toe-
gekend.

Afzwemmers april
Castricum - In april hebben 49 
kandidaten afgezwommen in 
zwembad ‘de Witte Brug’.
Op woensdag 3 april heeft een 
groep van 13 kandidaten voor 
het B-diploma afgezwommen. 
Dat werd goed gedaan door: Ju-
lie Amende, Teun van der Elzen, 
Chenoa Fontijn, Adeline Holl-
mann, Sybrand Huisinga, Sylvan 
Kick, Angelina Kool, Mats van 
Nijnatten, Tigo Richter, Tundi So-
mogyi, Floris Jan Stoppels, Taeke 
de Vaynes van Brakell Buys en 
Jules van Wijngaarden Lindhout.
Op 10 april is er door vier kandi-
daten afgezwommen voor het C-
diploma. Anouk Brakenhoff, Sky-
lar van Mullem, Jeroen Noomen 
en Thijs Noomen lieten hun goe-
de prestaties van de eisen voor 
het C-diploma zien. Na hen werd 
er door Lieke Liefting voor Snor-
kelen 3 afgezwommen.
Op 17 april werd er door acht 
kandidaten op drie verschillende 
zwemvaardigheidsniveaus afge-
zwommen. Voor Zwemvaardig-

heid 1 waren dit: Aranka Cairo, 
Diego Labal en Djoeke de Rid-
der. Desi Bijl, Kim Boonstra, Isa 
Smit en Kelly Zijp hebben die 
vaardigheden uitgebreid naar 
een grotere afstand of wat moei-
lijker voor Zwemvaardigheid 2 
en Anouk Boots heeft gezwom-
men voor Zwemvaardigheid 3.
 
Voor het A-diploma is er op 24 
april door een groep van 23 jon-
ge kandidaten afgezwommen.  
Sumru Alpar, Cas Brouwer, Elisa 
Garcia Chiquito, Stef Glandorf, 
Angel Hu, Luke van Huisstede, 
Kiet Janssen, Marinka Jonker, 
Maartje van Klaveren, Ruben 
Kottmann, Enzo de Lang, Matija 
Meijer, Inez Mulder, Lars Noom, 
Emma van Oosterom, Thomas 
van der Schaaf, Twan Schutz, 
Wieger Tolsma, Dyllan van der 
Velde, Tjas van Vugt, Lucas de 
Weerd, Camiel Zant en Stan 
Zonneveld hebben hun zwem-
kunsten aan een groot publiek 
laten zien.

CSV Handbal Dames 3 
kampioen op het veld
Castricum - Dit seizoen zijn de 
meiden van het derde dames-
team van CSV kampioen ge-
worden in de veldcompetitie. 
Met een 30-11 winst op DSS uit 
Heemskerk kon er drie speelron-
des voor het einde van de com-
petitie al een feestje gevierd 
worden. Tot nu toe zijn de da-

mes ongeslagen en dat houden 
ze graag zo, dus ze knallen nog 
even het seizoen uit in de laatste 
twee speelrondes. 

Ze hebben trouwens ook al een 
aantal teams achter zich gela-
ten in de bekercompetitie. Wordt 
vervolgd…

Amak start groep voor 
beginnend hardloper

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

schelpenbaan met een begin-
nersgroep. Deze atleten worden 
opgeleid en getraind om op 29 
september aan de 5 km van de 
loop te kunnen deelnemen.

Aanmelden via jsw.vastenouw@
quicknet.nl .

Castricum - Zaterdag werden 
De Castricumse duiven gelost 
in het Belgische Nijvel. Het was 
de vierde vlucht waarbij postdui-
venvereniging de Gouden Wie-
ken bijna 300 duiven had inge-
zet. De duiven werden gelost om 
13.00 uur met een kalme zuid-
westenwind. 
De snelste duif van het kon-
vooi werd geklokt door Sander 
de Graaf. De doffer maakte een 
snelheid van 1686,995 meter/mi-
nuut; bijna 100 km per uur. De 
tweede duif was maar net iets 
langzamer. Die maakte 1686,047 
meter per minuut en behoor-
de toe aan Jaap Kaandorp. De 
derde plek ging naar Gerhard 
Tromp.

De Graaf snelste 
van Nijvel

Emergo luistert defilé op
Castricum - Het WEA minitoer-
nooi van FC Castricum begint 
sinds twee jaar met een defilé 
waarbij de spelers per club het 
veld op komen lopen en daarna 
voorgesteld worden aan het pu-
bliek. Muziekband Emergo is net 
als voorgaande jaren bereid ge-
vonden om dit defilé muzikaal te 

begeleiden. Het defilé begint om 
9.30 uur, waarna de eerste wed-
strijden vanaf 10.00 uur worden 
gespeeld. De prijsuitreiking is 
rond 12.15 uur.
Het WEA jeugdtoernooi is op 
eerste (F, E en MD) en tweede 
pinksterdag (D, C en MC). Foto: 
Han de Swart. 

Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus maakt op zaterdag 18 mei 
zijn wegracedebuut tijdens de 
supersport 600 wedstrijd in As-
sen. 
Vorige week heeft Jaimie voor 
het eerst op het circuit van As-
sen gereden op een Yamaha R6. 
Het rijden ging toen lekker en 
Jaimie wist goede tijden op de 
klokken te zetten. Ook duurde 
het niet lang voordat hij gewend 
was aan het snelle circuit.

Op zaterdag rijdt Jaimie twee 
tijdtrainingen en in de middag 
een race. 

Van Sikkelerus 
maakt zich op 
voor debuut

Zondag pinksterfair bij 
Manege Reuring op Stal 
Castricum - Op eerste pinkster-
dag wordt er bij Manege Reuring 
op Stal in samenwerking met T 
op 2 Netwerkservices een pink-
sterfair gehouden. Met veel ver-
schillende stands valt er genoeg 
te beleven. De pinksterfair wordt 
gehouden worden van 11.00 tot 
16.00 uur. Iedereen is welkom op 
de Polderdijk 2, de entree is gra-
tis.
Er zijn verschillende workshops 
voor kinderen zoals ponyrijden, 
schminken, armbandjes maken, 
er is een limonadegeit en meer. 

Ook zullen er stands aanwezig 
zijn die te maken hebben met 
kunst en met spirituele zaken. 
Er zijn ook stands met gepimp-
te meubels, drukwerk, sportmas-
sage en nog veel. Er is ook een 
workshop zeepjes maken. Met 
minder weer gaat de pinkster-
fair gewoon door. Dan worden 
alle activiteiten naar binnen ver-
plaatst.
Op het naast gelegen terrein kan 
de auto geparkeerd worden of 
de fietsen gestald worden tegen 
een geringe vergoeding. 



Zondag 9 juni Nielenplein
Lentefestival Ezelrock
Heemskerk - Grandcafé In de 
Kas opent op zondag 9 juni op  
het Nielenplein een vernieuw-
de versie van Ezelrock. Met maar 
liefst zes topbands kan het pu-
bliek genieten van alles wat de 
regio te bieden heeft. 
Met een geheel nieuw concept 
komt Ezelrock terug om de regio 
te vermaken met een lentefesti-
val. ‘Rockface’ is een bekend ge-
zicht in de kop van Noord-Hol-
land en doet menig festival aan 
voor een van haar dampende 
rockshows. Zoals de naam doet 
vermoeden krijgen de toeschou-
wers de zwaardere rockcovers 
voorgeschoteld. 
De band ‘Boothill Undertakers’ 
is voor de IJmond en daarbui-
ten een oude rot in het vak. Op-

gericht in 1983 timmeren de jon-
gens al 30 jaar aan de weg en 
hebben zelfs eigen werk ge-
maakt. Ze zullen zich 9 juni voor-
namelijk richten op het beste 
van ZZtop en Thin Lizzy. 
‘Royal Flush’ is ook erg bekend 
in de IJmond. De combinatie van 
jazz, rock en soul brengt verras-
sende bekende covers die door 
een ijzersterke zangeres met 
volle overtuiging gebracht zul-
len worden. ‘Repl@y’ is zeker de 
moeite waard om te gaan zien. 
Muzikanten uit het hele land 
vormen deze oerstrakke band. 
Sommige van hen hebben eer-
der in een Genesis-tributeband 
gespeeld. Ze zullen de beken-
de girlpower covers neerzetten. 
‘Fabric’ is de rockcover-sensa-

tie uit de IJmond. Dit zijn duin-
katten met een liefde voor goe-
de muziek, die dit ook graag live 
willen laten horen. Met nummers 
van thé Foo Fighters, RHCP, U2 
en Metallica, staat Fabric echt 
garant voor een live-belevenis. 
Last but not least ‘Trots’, te zien 
op de foto. Trots is puur, verras-
send en één 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 Kings of Leon, Go-
tye, Jason Mraz, Bruno Mars en 
Black eyed peas worden afge-
wisseld met klassiekers van The 
Police, Queen, Blof en U2. 

Dj Merijn zal ervoor zorgen dat 
er tussen de bands geen ver-
veelmomentje gaat ontstaan. 
Men kan een echte topdag in 
de agenda noteren, en uiteinde-
lijk met een brede glimlach huis-
waarts keren. Het geheel wordt 
aangeboden door Grandcafé 
In de Kas. Een toegangskaartje 
kost 10 euro in de voorverkoop 
en daarvoor krijgt men zes uur 
live-muziek. Aan de deur op de 
dag zelf, via www.indekas.com of 
via Facebook indekas kost een 
kaartje 12,50. De deuren van het 
plein openen om 14.00 uur. Het 
spektakel duurt tot 22.00 uur.  

Tweede pinksterdag geopend! 
Hummel Kozijnen heeft 
nu ook buitenzonwering
Heemskerk - Rolluiken instal-
leren, maar zijn de kozijnen nog 
niet aan vervanging toe? Dan is 
een voorzetrolluik van Hummel 
het ideale product. Dankzij het  
uitgebreide productgamma vindt 
men altijd een rolluik die per-
fect aansluit bij elk budget, Op 
tweede pinksterdag is de show-
room extra geopend van 11.00 
tot 15.00 uur.
Men heeft de keuze tussen PVC 
of aluminium lamellen en uit 
meerdere mogelijkheden om 
een rolluik te bedienen. De be-
diening kan zowel met een koord 
of lint worden uitgevoerd. Bij de 
elektrische rolluiken heeft men 
keuze uit een schakelaar of af-
standsbediening. 
Screens verhogen het levens-
comfort, want ze houden maar 
liefst tot 85% van de zonne-
warmte buitenshuis. Toch zijn ze 
lichtdoorlatend en zo voorkomt 
men oververhitting binnenshuis 
terwijl het zicht naar buiten be-
houden blijft. Bovendien hebben 
screendoeken uitstekende re-
flectie-eigenschappen. Zo voor-
komt men storende lichtinval en 
verandert het interieur niet van 
kleur. De screens zijn windvast 
pmdat deze zijn vastgeritst in de 
zijgeleiders en daarom zijn  de-
ze ook bestendig tegen zeer har-

de wind. Doeken zijn er in ver-
schillende kleuren of patronen 
verkrijgbaar.

Zonnetenten, zonneschermen of 
knikarmen genoemd, zijn er in 
verschillende vormen en model-
len, maar welke zonnetent men 
ook kiest bij Hummel; ze zijn al-
lemaal van hoge kwaliteit, sterk 
en prachtig om te zien, Het zon-
weringsdoek zorgt voor een op-
timaal thermisch en visueel com-
fort, het licht wordt gedempt en 
het zal zorgen voor een passen-
de omgevingstemperatuur. Zo-
wel de rolluiken, screens als 
zonnetenten staan netjes op-
gesteld in de showroom samen 
met de kunststof kozijnen, dak-
kapellen en Velux dakramen. In-
dien gewenst kunnen de vaklui 
van Hummel langskomen om de 
situatie thuis te belijken en een 
deskundig en vrijblijvend  ad-
vies te geven. Het bedrijf is te-
lefonisch te bereiken via 0251-
234484 of 06-10273172. De 
showroom is gevestigd op de 
Lijnbaan 44a in Heemskerk en 
ruim 250m2 groot. De openings-
tijden zijn vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en zaterdag van 12.00  
tot 15.00 uur. En extra  op tweede 
pinksterdag van 11.00 tot 15.00 
uur. 

Alternatief in spoorwegdiscussie
Castricum - Door het CDA is 
een alternatief plan overhan-
digd aan wethouder Meijer 
om de verkeersafwikkeling 
bij de spoorwegovergang bij 
de Beverwijkstraatweg soe-
peler te laten verlopen. De 
partij heeft al eerder aange-
geven tegen de aanleg van 
een tunnel of randweg om de 
kern Castricum te zijn, maar 
erkent dat er knelpunten zijn. 

Die zijn echter niet groot genoeg 
om tientallen miljoenen aan 
uit te geven, zo wordt gesteld. 
,,Aanpassingen bij de overweg, 

waarbij de verschillende ver-
keersstromen aparte banen krij-
gen, zouden kunnen zorgen voor 
een verbetering van de doorstro-
ming en kortere wachttijden”, al-
dus Hans Huis in ’t Veld, secreta-
ris van CDA Castricum. 
,,Er zijn zeker knelpunten. Denk 
aan de spaghettiachtige ver-
keerssituatie aan de kant van de 
Dorpsstraat en de Stationsweg 
voor auto’s. Vanuit de gelederen 
van het CDA is deze problema-
tiek nu verkend. Door verbreding 
van de weg bij het spoor ontstaat 
de ruimte om meer verkeersba-
nen naast elkaar te maken; hier-

door kan de verkeersafwikkeling 
sneller en soepeler verlopen. 

CDA Castricum heeft al eerder 
gepleit voor een tunneltje voor 
fietsers en voetgangers onder 
het station door. Een oplossing 
zoals ook in Uitgeest al is aange-
bracht.” Een schets met een toe-
lichting zijn door Eric en Frank 
Huis in ‘t Veld overhandigd aan 
wethouder Meijer en zijn amb-
tenaren. 
,,De wethouder Meijer vond het 
een zeer interessant plan en 
heeft toegezegd dit plan nader 
te gaan bestuderen.”

Voetencheck bij Podotherapie Beverwijk
Beverwijk - Mensen die voor 
hun werk veel moeten staan en 
overbelast raken, ouderen die 
moeite hebben met lopen; alle-
maal weten ze Podotherapie Be-
verwijk, gevestigd in het Rode 
Kruis Ziekenhuis, te vinden. 
Podotherapeut Maaike Dorgelo 
legt uit: ,,Mensen kunnen loop-, 
heup- of rugklachten hebben die 
veroorzaakt worden door proble-
men vanuit de voeten. Bij een 
beenlengteverschil kun je bij-
voorbeeld last van je rug krijgen 
omdat je scheef loopt. Ook men-
sen met knieklachten kunnen 

veel baat hebben bij een bezoek 
aan de praktijk. Een podothe-
rapeut kan dit probleem oplos-
sen met een op maat gemaak-
te inlegzool. Steunzolen kunnen 
de stand van de voet corrige-
ren of een deel van de voet ont-
lasten, waardoor de pijnklach-
ten verminderen. Podothera-
pie omvat eigenlijk alles wat te 
maken heeft met voet- en hou-
dingsklachten. Tijdens een eer-
ste bezoek wordt er onderzoek 
verricht waar een loop- en hou-
dingsanalyse onderdeel van zijn.” 
Voor een bezoek aan de podo-

therapeut is geen verwijzing no-
dig van de huisarts. Maaike: 
,,Nieuw is de slipper met inge-
bouwde steunzool. Wie wil er nu 
niet klachtenvrij de zomer door? 
Omdat deze maand in het teken 
staat van de voet kunt u bij ons 
een afspraak maken voor een 
gratis voetencheck op donder-
dagavond 23 mei.” 
Bel voor een afspraak 0251-
265677. Meer informatie is te 
vinden op www.podotherapie-
beverwijk.nl. Het adres van Po-
dotherapie Beverwijk is Vondel-
laan 13. 

Keuken overspuiten 
in elke gewenste kleur

Heemskerk - Rumping Special Coating is een meubel- en interi-
eurspuiterij voor bedrijven en particulieren en is sinds 1993 profes-
sioneel werkzaam. Bij Rumping Special Coating worden uitsluitend 
kwaliteitsproducten van o.a. Akzo Nobel (Sikkens) verwerkt, die ga-
rant staan voor een prachtig en duurzaam eindresultaat. Eén van de 
specialiteiten is het overspuiten van bestaande keukenfronten. Men 
kan een nieuwe keuken aanschaffen, maar ook overwegen om de 
bestaande keuken weer als nieuw te laten spuiten. 
De voordelen zijn groot. Denk alleen maar aan de kosten, die een 
fractie zijn van de aanschafprijs van een nieuwe keuken. Geen hak- 
en breekwerk en iedere kleur is mogelijk. De levertijd is maximaal 14 
dagen. Vooraf is er een prijsopgave. 
De (de)montage kan eventueel door een professioneel bedrijf wor-
den gedaan. Rumping Special Coating is tevens het adres voor het 
spuiten van kleinmeubilair, zelfbouwmeubels, tafels, stoelen en bin-
nendeuren.
Rumping Special Coating, Lijnbaan 38, Heemskerk, tel. 0251-209190, 
www.keuken-spuiterij.nl.
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