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NoodoproepDierenduintje
Castricum - De noodklok luidt 
voor kinderboerderij ‘t Dieren-
duintje. De stichting moet diep 
in de buidel tasten en alle reser-
ves aanspreken om de boel draai-
ende te houden. Dat heeft te ma-
ken met de terugloop van het aan-
tal donateurs en fondsen dat de 
stichting steunt. ‘t Dierenduintje 
ontvangt bovendien geen subsi-
die. De oprichters is Fred Bakker 
en zijn vrouw Willa. ,,In 2001 zijn 
we een stichting geworden omdat 
het particuliere initiatief uitgroeide 

tot een kinderboerderij met veel 
bezoekers. We hoopten op deze 
manier donateurs te kunnen wer-
ven. Sinds de crisis die begon in 
2008 is het aantal donateurs jaar-
lijks flink teruggelopen. Van onge-
veer 250 donateurs hebben we het 
in 2014 moeten doen met 33 do-
nateurs en een klein aantal fond-
sen. Zo kunnen wij dit niet volhou-
den.” Het verzorgen van de dieren 
wordt ieder jaar duurder. ,,Wij la-
ten onze dieren niet inslapen om-
dat ze ouder worden, we handelen 

Stil rond opstelterrein
Regio - ProRail en de provincie 
Noord-Holland laten momenteel 
een onderzoek uitvoeren naar de 
gevolgen van de aanleg van een 
verbindingsweg A8-A9 en een 
opstelterrein voor de werelderf-
goedstatus van de Stelling van 
Amsterdam. Dat opstelterrein 
is nodig vanwege het Program-
ma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS). 
Bewoners uit de wijken Breed-
weer in Heemskerk, De Kleis in 
Uitgeest en actiegroep Opstel-
terreinNee uit Castricum heb-
ben er bij het college van Ge-
deputeerde Staten en de pro-
vinciale fracties op aangedron-
gen dit onderzoek met de groot-
ste zorgvuldigheid uit te voeren. 
Ingeborg Steinvoord van opstel-
terreinNee uit Castricum: ,,Dat 
houdt ook in dat omwonenden 

al bij de opzet van het onderzoek 
betrokken zouden moeten wor-
den. Tot dusver hebben we geen 
enkele reactie gehad op onze 
oproep: het onderzoek is al be-
gonnen en bewoners mogen 28 
mei nogmaals hun bezwaren in-
brengen. De provincie gaat zorg-
vuldiger om met de werelderf-
goedstatus dan dat ze omgaat 
met de bewoners.” Een vraag 
van een andere orde is of het 
PHS nog wel nodig is. Ingeborg 
Steinvoord: ,,Uit eigen onderzoek 
blijkt dat spoorboekloos rijden 
de reizigers in de sprinters op de 
lijn Uitgeest-Zaandam geen tijd-
winst oplevert. Daarom roepen 
wij de Provincie op om het PHS 
op landelijk niveau te herijken en 
zich hard te maken voor een her-
nieuwde afweging van kosten en 
baten van het PHS-programma.” 

niet en we laten de dieren ook niet 
jongen. Omdat ze oud worden, 
krijgen ze meer mankementen. 
En dan de kosten van het voed-
sel, hooi en stro, gas, water, licht 
en verzekeringen en onderhoud. 
Steun ons, iedere gift is meer dan 
welkom.” Een bijdrage overmaken 
kan op NL10 INGB 0009353259 
t.n.v. stichting ‘t Dierenduintje.
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Lamsvlees 
uit duin

30% korting 

Preischotel
Recept in de winkel

1 kg prei
1 kg aardappelen

6 bio eieren
200 gr hamblokjes
Samen €5,99
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Advertentieverkoop:
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Advertentietarieven:
op aanvraag
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info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
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Uitgave van:
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 25-04-2015: Jari Ho-
geterp, zoon van Eric F. C. Hoge-
terp en Sharon van Zaanen. Cas-
tricum - 15-04-2015: Casper Luc 
Braijé, zoon van Bouke Dick Bra-
ijé en Wilhelmina P.M. Dekker. 
21-04-2015: Sem Hubers, zoon 
van Jesper Hubers en Sylvia van 
der Matten. 02-05-2015: Julius 
Lucas Zonneveld, zoon van Daan 
B. Zonneveld en Lieke Vollers.
03-05-2015: Sun Lelyveld Greetje 
Scheffer, dochter van Jung S.H.J. 
Scheffer en Marijke C.K. Van-
crayelynghe. Limmen - 17-04-
2015: Rox Wouter Bruno Metse-
laar, zoon van Rik J.M. Metselaar 
en Nienke E. van Ginkel. 23-04-
2015: Hayat Ali Abukar, dochter 
van Ali Abukar Ahmed en Fosiya 
Haji Abdulkadir. 25-04-2015: 
Jessa Xara Lieve Limmen, doch-
ter van Johannes J. Limmen en 
Anne G.S. Kaasenbrood.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 24-04-2015: Corne-
lis A. Cornelisse en Renée P. van 
Velzen. 28-04-2015: Boudewijn 
M.J. van Eerden en Jolanda G. 
van Brunschot. 30-04-2015: El-
mer F. Tolhuijsen en Josca Bui-
tenhuis.
 
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 26-04-2015: Jeroen 
Sijm en Hee W. Kim, 29-04-2015: 
Jantje H. J. en Coline C. van Her-
wijnen. 29-04-2015: Michiel S. 

Funke en Cornélie Sriyani Groot. 
29-04-2015: Remco Berger en 
Sandra Margaretha Rozeme-
ijer. Limmen - 30-04-2015: Nico-
laas C.J. Winter en Helena. E.M. 
Mooij. Elders woonachtig - 22-
04-2015: Ronald Gouwentak en 
Linda de Heer. 24-04-2015: Ri-
chard P. Kinders en Ilona van 
Haren. 25-04-2015: Egbert van 
der Es en Joyce G. van den Berg. 
30-04-2015: Peter Niester en 
Yvonne C. Stengs. 01-05-2015: 
Marnix W. Wester en Anna M.Y. 
Joosen.
 
Overleden
Castricum - 22-04-2015: Wijnan-
dina M. Bakkenes, gehuwd met 
Hendrik J. Scholting. 23-04-
2015: Harmen Kleuver. 25-04-
2015: Michel B. Lionarons. 27-
04-2015: Johanna Catharina Ca-
ro. 27-04-2015: Gerritje J. Schol-
ten, weduwe van Johan Bosch. 
28-04-2015: Jansje Wielenga, 
weduwe van Jacobus J.R. Kars-
sen. 28-04-2015: Joost Kos, ge-
huwd met Maria A.C. de Graaf. 
01-05-2015: Arie W. van Eijk, ge-
huwd met Judy G. Baart. 02-05-
2015: Hendrik Heevel, gehuwd 
met Renske Houkes. 04-05-
2015: Pieter van Ekeren, gehuwd 
met Hetty Meeues. Limmen - 23-
04-2015: Theodorus J. de Winter, 
gehuwd met Catharina Brouwer. 
26-04-2015: Jannie Beudeker, 
weduwe van Marius Bakker. El-
ders - 20-04-2015: Jacob J. Prijs, 
gehuwd met Anna M.C. Stolk.

Lentemarkt Dijk en Duin
Bakkum - Op donderdag 21 mei wordt er van 13.00 tot 15.30 uur  
een Lentemarkt gehouden bij Dijk en Duin op het Landgoed Duin en 
Bosch. De markt wordt gehouden in De Kledingwinkel, bij Echt Bak-
kums Groen en Plaza van De Oude Keuken. Shantykoor Brak Zand 
treedt op.

Vragen over forse terug-
loop bij brandweer

Castricum   ,,De afgelopen tijd 
zijn er nogal wat ervaren vrijwil-
ligers vertrokken bij de Castri-
cumse brandweer. De omvang 
van het korps is nu zodanig be-
perkt, dat de veiligheid van on-
ze inwoners in het geding komt. 
Steeds vaker zal er bij calami-
teiten een beroep gedaan moe-
ten worden op korpsen van bui-
ten de gemeente. Dat betekent 
ook langere aanrijtijden, juist 
op momenten dat iedere secon-
de telt.” Aan het woord is Roel 
Beems van CKenG die hiermee 
aanhaakt op het nieuws dat 
Radio Castricum105 naar bui-
ten bracht na een interview met 
twee brandweermannen.
,,De fractie van CKenG is zowel 
verontrust als ontstemd over de-
ze ontwikkeling. Het vertrek van 
de vrijwilligers is namelijk het 
gevolg van hun onvrede over 

de gang van zaken bij de Veilig-
heidsregio Noordholland-Noord, 
waar Castricum, samen met 22 
andere gemeenten, deel van uit-
maakt. De brandweerdiensten 
zijn recent anders ingericht en 
hebben als gevolg dat er nu te 
weinig spuitgasten zijn en een 
overschot aan managers op kan-
toor die nog nooit een brand-
slang in handen hebben ge-
had. Bovendien is de gemeente 
Castricum met ingang van 2015 
jaarlijks 300.000 euro extra kwijt 
aan de Veiligheidsregio.” 
CKenG vindt het onbegrijpe-
lijk dat meer geld moet worden 
betaald voor minder dienstver-
lening. Daarom heeft de fractie 
schriftelijke vragen gesteld aan 
het College van B&W. ,,Wij willen 
onder meer weten wat het colle-
ge gaat doen aan deze ontwik-
kelingen.”Feestelijke dag Meervogels

Akersloot - Op zaterdag 6 ju-
ni vanaf 18.00 uur wordt door 
Handbalvereniging Meervogels 
‘60 het evenement ‘Waar schijt 
de geit?’ gehouden bij ‘t Boshuis. 

Het beachhandbalveld wordt 
hiervoor afgezet en in kavels ver-
deeld. Binnen de afzetting wordt 
een geit losgelaten. Het is de be-
doeling dat de geit op een van 
de kavels schijt. De kavels zijn 
gekoppeld aan lootjes, die wor-
den verkocht. Het lootje dat ge-
koppeld is aan de kavel wint 250 

euro. Ook de kavels die direct 
aan de winnende kavel gren-
zen winnen een bedrag. De op-
brengst van dit evenement komt 
ten goede aan Handbalvereni-
ging Meervogels ‘60. Daarnaast 
wordt dé derby van Castricum  
gespeeld om 19.30 uur: Meer-
vogels Dames 1 tegen CSV Da-
mes 1. 

Aansluitend is er een feest-
avond. Loten kunnen ook be-
steld worden via waarschijtde-
geit@gmail.com.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Regio - Een kraanwatercoali-
tie, bestaande uit onder andere 
drinkwaterbedrijf PWN, start een 
landelijke petitie om kraanwa-

Petitie voor 
kraanwater

ter altijd beschikbaar te krijgen 
in de Nederlandse horeca en op 
festivals. De petitie stelt dat wie 
op een festival of in een hore-
cagelegenheid om kraanwater 
vraagt, dat niet langer geweigerd 
zou moeten worden. Kraanwa-
ter zou altijd beschikbaar moe-
ten zijn.

Met lege tank op het meer
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest en Akersloot is maan-
dagmiddag per boot uitgerukt 
vanwege een mogelijk onge-
val op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. Het bleek te gaan 
om een boot zonder brandstof  

die was gaan dobberen. De boot 
maakte water door de hoge gol-
fen en hing scheef. De eigenaar 
van de boot heeft zelf een sle-
per geregeld om de boot te ver-
plaatsen naar de thuishaven. Fo-
to: Lucas Hazes / 112uitgeest.nl.
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Zelikob in De Oude Keuken
Bakkum - De Oude Keuken 
presenteert zondag 17 mei Ze-
likob. Zelikob speelt klezmer, van 
oorsprong Joodse volksmuziek, 
en andere muzikale stijlen. Klez-
mermuziek kenmerkt zich door 
expressieve melodieën van heel 
opgewekt tot diep melancho-
lisch. Zelikob bestaat uit Koen 
Schoonderwoerd en Marjon Lin-

deboom uit Castricum op tenor-
sax en klarinet, Rens van Bree en 
Willem Elsing uit Heemskerk op 
basklarinet, sopraansax en ac-
cordeon en op contrabas Paul 
Zeijlemaker uit Heerhugowaard. 
Zelikob speelt zondag 17 mei 
van 14.30 tot 16.30 uur. De Oude 
Keuken is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin. 

Forento gaat kamperen
Castricum - Forento trekt er 
weer op uit met een vrolijke bui-
tenvoorstelling. Eerste pinkster-
dag gaat in de Hof van Kijk Uit 
de voorstelling ‘Wij Kamperen’ in 
première. Een voorstelling voor 
jong en oud over het leven op 
een alledaagse camping. De Fo-
rento-Kids, de kindergroep van 
de vereniging, vervult in de voor-
stelling een belangrijke rol. Hel-
een van Wiechen maakte samen 
met de spelers de vrolijke, leven-
dige buitenvoorstelling. De gas-
ten op de camping zijn Elly (An-
neloes de Beer), Erwin (Davy 
Noort), Tina (Sandra Noordover), 
Hannelore (Janny Nuyten/Marie 
Louise Middelhoff) en Ben (Rob 
Heldens). Activiteitenbegeleid-

ster Linda (NaomieVerdonk/Kim 
Louman) is helemaal thuis op de 
camping. En door een foutje van 
Jos komt ook de hele kinderclub 
op de camping terecht: Teuntje, 
Stijn, Saar, Daan, Karel, Annabel, 
Rens, Merle, Thomas, Daantje, 
Maurits en Joep. Op 21 mei om 
15.00 uur is de première van de 
voorstelling in de Hof van Kijk Uit 
in de duinen. Om 19.00 uur is er 
nog een voorstelling. Op zondag 
7 juni speelt Forento om 13.00 en 
15.00 uur in de kasteeltuin van 
Assumburg. Er wordt voor de 
voorstellingen geen toegang ge-
vraagd, maar een eigen bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Zo kun-
nen er weer nieuwe voorstellin-
gen worden voorbereid.

Kunst levert ruim 
1.000 euro op

Castricum - De kunstveiling 
die 5 mei gehouden werd op 
het Bakkerspleintje was gezellig 
druk. De opening was in handen 
van burgemeester Mans. 
De veilingmeester Kees Kroone 
heeft zijn uiterste best gedaan. 
,,Het verliep een beetje moei-
zaam in het begin, maar uitein-
delijk heeft de veiling 1.045 eu-
ro opgebracht voor Amnesty In-
ternational”, zegt Simone Veldt-
Bakker trots, een van de initia-
tiefnemers.

Smartlappen en shanty
in hartje van Akersloot

Akersloot - Zondag  14 juni 
gaat Akersloot weer bruisen van 
plezier met een lach en een traan 
onder de klanken van smartelij-
ke liederen die door diverse ko-
ren ten gehore worden gebracht. 
Op het Wilhelminaplein kunnen 
alle liefhebbers op de terrassen 
luisteren en meedeinen op hart-
verscheurende liederen. De op-
tredens beginnen om 13.30 uur 
en zijn vrij toegankelijk. 
Akersloot pakt dit jaar groot uit 
met verschillende prachtig uit-

gedoste koren, die werkliederen 
zingen uit de oude zeilvaart. 

Het spits wordt afgebeten door 
het koor ‘De Vrolijke Noot’ uit 
Alkmaar met zestig zangers op 
het podium. Daarna volgen het 
Piratenkoor ‘De Landlubbers’ en 
het beroemde Kapiteinskoor uit 
Zaandam onder andere bekend 
van hun prachtige witte unifor-
men en de deelname aan Sail 
Amsterdam. Afgesloten wordt er 
met de ‘Brulboeien’.

Het Wilde Westen in Bakkum
Bakkum - Op 28 juni ringsteken 
in Bakkum. Het parcours wordt 
uitgezet op de Van Oldebarne-
veldtweg waar de deelnemers te 
paard, vanaf hun rijtuig of ouder-
wetse trekker de strijd aangaan 
om de meeste punten. Thema 
dit jaar: het Wilde Westen. Mail 
naar ringstekenbakkum@hot-
mail.com voor deelname.

Discofeestje 
Castricum - Vrijdag 15 mei is 
er in jongerencentrum Discove-
ry een disco voor alle kinderen 
van groep 7 en 8 van de basis-
scholen in Castricum. De disco 
is van 20.00 tot 22.00 uur, entree 
een euro en de limonade is gra-
tis. Het adres is Dorpsstraat 2A, 
schuin tegenover het station.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag  16.00 & 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Ventoux

vrijdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 

Jimi: All is by my side
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Boychoir
donderdag & vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
De Ontsnapping

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur 

La Famille Bélier
donderdag 21.15 uur  

Bloed Zweet & Tranen
zaterdag 18.45 uur

Still Alice
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
De Boskampi’s
donderdag 16.00 uur

vrijdag 11.00 uur
zaterdag 16.00 uur  woensdag 16.00 uur

Bears (NL)
donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur 

De Notenkraak (NL) 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Home (NL) 2D

donderdag  11.00 uur   
vrijdag 16.00 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur   
Shaun het Schaap

Programma 14 mei t/m 20 mei 2015

Vriendschap in Ventoux
Vier mannen, vrienden van wel-
eer, beklimmen op hun racefi ets 
de Mont Ventoux, zoals ze dat 
dertig jaar geleden ook deden. 
En ze doen wat mannen zo goed 
kunnen: loodzware ernst en slap 
ouwehoeren moeiteloos afwisse-
len. Totdat hun jeugdvriendin, de 

prachtige Laura, zich meldt en 
de ‘spoken’ uit het verleden zich 
aandienen. In een hedendaagse 
en herkenbare mix van hilariteit 
en weemoed overwint de vriend-
schap, die juist door dat verle-
den een vriendschap voor het le-
ven blijkt.

Wanneer Jimi Hendrix in New 
York wordt ontdekt door model 
Linda Keith neemt zijn leven een 
betekenisvolle wending. Zij haalt 
hem uit de nachtclubs van New 
York waar hij optreedt als ‘Jim-
my James and the Blue Flames’. 
Ze overtuigt hem naar Londen te 

Jimi Hendrix: All is by my Side
gaan waar zij, als de vriendin van 
Keith Richards, in de muziekwe-
reld belangrijke contacten heeft. 
Ook leent ze hem de gitaar van 
Keith Richards. 
Dit is het begin van zijn triomf-
tocht als voorman van de ‘Jimi 
Hendrix Experience’.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Wat kan Uitgeest er toch verrassend uitzien, zoals hier bij de Parallelweg. Te zien zijn o.a. 
koolzaad en een bijna droog slootje. Rustgevend en prachtig om te zien. Foto en tekst: Ger Bus

Gespreksgroep voor 
nabestaanden

Uitgeest - In september start 
in Uitgeest weer een gespreks-
groep voor nabestaanden; lotge-
noten-contact voor hen die een 
partner verloren hebben.
Stel, enige tijd geleden is uw 
partner overleden. Misschien 
was u hierop voorbereid of kwam 
het overlijden  voor u juist onver-
wacht. In ieder geval is dit verlies 
een ingrijpende ervaring, waar u 
mee moet leren omgaan. Dat is 
niet makkelijk, als om u heen het 
dagelijkse leven gewoon door-
gaat. Soms is het dan fijn om sa-
men met lotgenoten te praten 
over wat u bezig houdt. De ge-
spreksgroep voor nabestaanden 
biedt u daarvoor de gelegenheid. 
Sinds 2009  zijn er jaarlijks bij-
eenkomsten geweest. Misschien 
kent u wel mensen, die uit eigen 
ervaring kunnen vertellen over 
de gespreksgroep.
De gesprekgroep is in principe 
bedoeld voor mensen die lan-
ger dan een half jaar geleden 
hun partner hebben verloren en 
die de behoefte voelen om over 
hun ervaringen met anderen, die 
dit ook hebben  meegemaakt, te 
praten. Als dat het geval is, staat 
de gespreksgroep open voor ie-
dereen, ongeacht uw levens-
overtuiging. Wanneer u  belang-
stelling heeft, volgt er eerst een 
individueel kennismakingsge-
sprek, waarna u kunt beslissen 
of u zich definitief wilt aanmel-
den.
De gespreksgroepen worden 

begeleid door steeds twee ge-
spreksleiders. Zij hebben hier-
voor een speciale training ge-
volgd bij de landelijke stichting 
rouwbegeleiding. 
Er zijn 8 bijeenkomsten, op een 
van tevoren vastgesteld tijdstip, 
vanaf september 2015. De eer-
ste vier keer is dat één keer per 
week. Daarna komt de groep 
nog vier keer om de week bij el-
kaar. Na 2 maanden is er nog 
een terugkombijeenkomst om 
opgedane ervaringen met elkaar 
te delen.

Per bijeenkomst zal er steeds 
één thema centraal staan. Dit 
thema zal door de begeleiders 
worden ingeleid, waarna u in de 
gelegenheid bent om met elkaar 
van gedachten te wisselen. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
in het Jeugdhuis, Castricummer-
weg 4 in Uitgeest. Mocht u in-
teresse hebben dan kunt u zich 
wenden tot een van beide secre-
tariaten: 
0251-312331 of 0251-312388. 
Ook kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met 311566 (een van 
de gespreksleiders).
Uw naam wordt in eerste instan-
tie genoteerd, waarna u door de 
gespreksleiders wordt  benaderd 
voor een individueel kennisma-
kingsgesprek.

Aan deelname aan deze ge-
spreksgroep zijn geen kosten 
verbonden.

Mooie rol voor Irene 
Groen in musical Cabaret
Uitgeest - In de komende pro-
ductie van Musicalgroep The 
Cast mag Irene Groen uit Uit-
geest de rol van Fräulein Schnei-
der vertolken in de musical Ca-
baret. ‘Een mooie rol om je tan-
den in te zetten’, aldus Irene. Op 

21 mei gaat Cabaret feestelijk in 
première in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk.

Fräulein Schneider is in de pro-
fessionele productie van Caba-
ret, destijds vertolkt door actri-

Irene Groen en John Luntz in Cabaret van The Cast (Foto: The Cast)

ce Anne Wil Blankers. ‘Een ras-
actrice’ volgens Irene. ‘Gaaf dat 
ik in haar voetsporen mag tre-
den. Op het eerste gezicht lijkt 
Fräulein Schneider een simpel 
personage: een oudere vrouw 
die een pension runt in Berlijn 
en probeert rond te komen van 
de schamele huuropbrengsten. 
Zij is echter een vrouw die veel 
heeft meegemaakt, van crisis tot 
oorlog en inflatie’. In het verhaal 
komt de Tweede Wereldoorlog 
steeds dichterbij. Ze wordt ge-
dwongen te kiezen en vraagt in 
een solo eigenlijk aan het pu-
bliek: ‘wat zou u doen?’. Irene 
vertelt: ‘een kippenvel nummer 
om te zingen. Je moet goed do-
seren en zorgen dat je niet zelf 
overmand wordt door emotie’. 
Samen met goede vriend John 
Luntz, één van haar huurders 
in de musical Cabaret, speelt 
ze veel scènes. ‘Genieten is dat’, 
zegt Irene. ‘We kennen elkaar 
goed en zijn daardoor prima op 
elkaar ingespeeld’. Ook de coa-
ching door regisseur Marc-Pe-
ter van der Maas oogst lof: ‘Hij 
is heel precies in hoe hij het wil 
hebben en dat zorgt voor extra 
lading in ons spel’. Irene kan niet 
wachten tot het zover is en ver-
heugt zich op de voorstellingen. 
‘Het wordt een prachtige thea-
teravond’, aldus Irene. 

Kaarten zijn te bestellen via de 
website van het Kennemer The-
ater: www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa: 0251 
221453. Op donderdag 21 mei 
gaat Cabaret van start met een 
speciale feestelijke première, 
waarna 2 voorstellingen volgen 
op vrijdagavond 22 en zaterdag-
avond 23 mei.

Barbecue oorzaak brand
Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer van Uitgeest werden za-
terdagmiddag omstreeks kwart 
over 1 gealarmeerd voor een 
brand aan de Middelweg. Ook 
de ladderwagen van brand-
weer Heemskerk werd gewaar-
schuuwd.

Ter plaatse had de hitte van een 
barbecue ervoor gezorgd dat 

een plank in de schuur vlam had 
gevat. Door snel optreden door 
buurtbewoners met brandblus-
sers en de brandweer kon erger 
worden voorkomen. Even was er 
explosiegevaar omdat er in de 
schuur ook een gasfles stond. 
Een gedeelte van het schuurtje 
moest gesloopt worden om de 
brand goed te kunnen bestrij-
den. (bron: 112-uitgeest.nl)
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Ron Groot neemt Liefting 
Schermer Auto’s over

Castricum – Wie zo nu en dan 
binnenstapt bij Liefting Scher-
mer kent hem al; Ron Groot 
werkt hier al een tijdje. Nieuw 
is dat Ron het bedrijf nu heeft 
overgenomen van Hans Liefting 
en Johan Schermer. Hij kreeg 
meteen de kans om het wagen-
park van Aannemersbedrijf Dan-
ny Teernsta te vergroten met 
twee nieuwe Renault Trafic be-
drijfswagens. Deze nieuwe on-
dernemer heeft de zaak bo-
vendien meteen uitgebreid met 
de opening van een complete 
poetscentrale die vorige week in 
gebruik is genomen.
Twintig jaar geleden werd Lief-
ting Schermer Auto’s geopend 
op de Castricumerwerf en van-
af de eerste dag was het bedrijf 
een succes. Tien jaar later werd 
dat uitgebreid gevierd met een 
groot feest. Ron begon rond die 
tijd aan een gedegen opleiding 
als monteur, die hij succesvol 
heeft afgerond. Vanzelfsprekend 
laat hij zich regelmatig bijscho-
len vanwege de vele ontwikke-
lingen in de autotechniek. Hij 
werkte eerst bij Harry Levering in 
Limmen. Daarna heeft Ron erva-
ring opgedaan bij Martin Schil-
der in Alkmaar en Poelenburg in 

Heemskerk, voordat hij bij Lief-
ting Schermer begon. Hans wil-
de een overstap maken naar de 
autohandel, waarbij hij aan Ron 
betrouwbare auto’s verkoopt, 
en ook Johan wilde uit het be-
drijf stappen. Ron kreeg de kans 
de zaak over te nemen. De naam 
wordt niet veranderd omdat die 
goed bekend is in de hele re-
gio en ook het vakkundige team 
monteurs is gebleven. Naast de 
verkoop van alle merken nieu-
we en tweedehands auto’s be-
schikt het bedrijf over een com-
pleet geoutilleerde werkplaats, 
er is een autowasstraat en een 
poetscentrale waar auto’s gron-
dig van binnen en buiten worden 
gereinigd.
Kijk voor de auto’s die momen-
teel te koop worden aangeboden 
op www.lieftingschermer.nl. Het 
bedrijf is te vinden op de Cas-
tricummerwerf 22 in Castricum, 
tel.: 0251-656334, e-mail: info@
lieftingschermer.nl. 
De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.30 uur en zaterdag 
van 9.30 tot 16.30 uur. Op de foto 
v.l.n.r.: Ron Groot en Danny Tee-
renstra voor de nieuwe bedrijfs-
bussen.

Expositie in en om de bollenschuur
Akersloot - In navolging op 
de succesvolle primeur van vo-
rig jaar, zullen tijdens het week-
end van zaterdag 30 en zon-
dag 31 mei twaalf kunstenaars 
uit Akersloot en omstreken hun 
meest recente werkstukken to-
nen in de voormalige bollen-
schuur aan de Buurtweg 49 in 
Akersloot.
Dit initiatief van Gerda Velze-
boer, die als ‘dochter van de ko-
lenboer’ zelf een atelier aan huis 
heeft, lijkt traditie te worden. 
Gerda, die al jaren met groe-
pen boetseert en keramieken 
vervaardigt, heeft opnieuw een 
groep kunsttalenten bereid ge-
vonden om hun werken en ob-
jecten te presenteren. 
Bewoonster Carla van der Eng 
heeft vorig jaar genoten van 
de belangstellende bezoekers 

en de bijkomende reuring op 
het erf. Zij stelt de ruimte daar-
om weer beschikbaar. Behal-
ve de door Gerda geselecteer-
de keramieken, zijn er schilderij-
en, en tekeningen van Leny Ver-
duin, Riet Clazing, Lenie Struijf, 
Leny Slotenmaker en Jetty San-
der te bewonderen. Om het aan-
bod compleet te maken zijn ook 
Ellen Boots en zus Ciska Vel-
zeboer, Vera Kramer, Lucia Ad-
miraal, Jacqueline Fluitman en 
Marja Dijkzeul bereid gevonden 
om hun mooiste werkstukken in 
te brengen. 
En om te illustreren hoe zo`n 
beeld of keramiek tot stand 
komt, worden op zaterdag- en 
zondagmiddag korte demon-
straties hakken in steen en hout 
en rakustoken georganiseerd 
voor belangstellenden.

Nederlands 
kampioen!

Limmen - Sanne Briefjes is 
zaterdag 9 mei in Nijmegen 
Nederlands Kampioen B bij 
de cadetten meisjes gewor-
den. 

De speelster, van oorsprong lid 
van TTV Limmen en in de lan-
delijke competitie uitkomend 
voor TTV Spaarne, bleef het he-
le toernooi ongeslagen en won 
na een lange dag in de finale van 
de nummer één geplaatste Lisa 
Mattheij. Het werd een 3-2 over-
winning.

Ranzige Bok internationaal
Limmen - Het mozaïek van Max 
Verstappen, gemaakt door prik-
ploeg ‘de Ranzige Bok’ voor de 
Bloemendagen in Limmen mag 
zich verheugen op internationa-
le belangstelling. Naast de of-

ficiële website van Verstappen 
www.verstappen.nl heeft nu ook 
het fabrieksteam Toro Rosso fo-
to’s van het mozaïek op hun Fa-
cebookpagina geplaatst: www.
facebook.com/tororosso.

Familiestratentoernooi 
bestaat kwart eeuw 

Limmen - Donderdag 14 mei 
barst voor de 25e keer het fami-
liestratentoernooi in Limmen los. 
Meer dan tachtig teams kunnen 
zich weer drie dagen uitleven op 
de velden van VV Limmen met 
voetbal, volleybal en twee rode 
draadspellen. Er is het afgelo-
pen jaar weer hard gewerkt door 
tal van vrijwilligers en sponsoren 

om dit evenement weer moge-
lijk te maken dat volledig draait 
op vrijwilligers. De animo is nog 
steeds enorm; tijdens inschrij-
ving die altijd plaats vindt op de 
derde donderdag in januari, is 
het steeds een drukte van jewel-
ste en het toernooi was binnen 
een half uur vol. Voor de aller-
kleinsten is er een kinderkermis.

Akersloot - Wie graag een stuk 
wil hardlopen zonder last te krij-
gen van spierpijn of andere on-
gemakken, kan terecht bij de 
Amak. De vereniging organiseert 
voor het vierde jaar een begin-
nersgroep. Tijdens twaalf trai-
ningsavonden maken de begin-
nende hardlopers kennis met de 
loopsport. De start van de begin-

Veilig starten 
met hardlopen

nersgroep is op donderdag 25 
juni om 19.15 uur op de schel-
penbaan rond het B-veld van 
voetbalverenging Meervogels 
aan de Boschweg in Akersloot. 
Doel is dat eind september al-
le beginners zelfstandig de 5 km 
kunnen lopen tijdens de Amak-
loop. Met ingang van oktober 
zal de training op de dinsdag-
avond plaatsvinden. Aanmelden 
via: jsw.vastenouw@quicknet.
nl. Kosten zijn vijftien euro per 
jaar voor het lidmaatschap van 
Amak.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Vanuit de Centra 
voor Jeugd en Gezin in Noord-
Kennemerland start in juni de 
oudercursus ‘Peuter in Zicht’. 

Dit is een cursus over het opvoe-
den van peuters en is bedoeld 
voor ouders/opvoeders van kin-
deren in de leeftijd van 1,5 tot 4 
jaar. 
De cursus bestaat uit vier bijeen-

Peuter in Zicht komsten. Het opvoeden van peu-
ters kent vele uitdagingen. Een 
peuter wordt steeds zelfstandi-
ger en wil de wereld ontdekken. 
Er is volop ruimte voor het stel-
len van vragen. Bovendien her-
kennen ouders/opvoeders veel 
in de verhalen van collega-ou-
ders/opvoeders. 
Op 1, 8, 15 en 22 juni van 19.30-
21.30 uur in Geesterhage. Aan 
deze cursussen zijn geen kosten 
verbonden. Aanmelden via www.
ggdhn.nl/cursussen.

Castricum -  De SP steunt de 
actie van de FNV en CNV tegen 
bezuinigingen in de zorg. In Cas-
tricum en omstreken gaan actie-
ve SP’ers de straat op om hand-
tekeningen op te halen. 

De SP heeft nu de andere poli-
tieke partijen in Castricum op-
geroepen om de actie te steu-
nen. DeVrije Lijst en GroenLinks 
hebben laten weten de petitie te 
ondertekenen. Helpen handte-
keningen verzamelen?  Geef dit 
aan op de site van SP-Castricum.

SP roept op
tot actie voeren
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Boom geveld door storm
Uitgeest - Een boom in een 
tuin aan de Westergeest heeft 
de storm op Bevrijdingsdag niet 
overleefd. De boom viel op de 
weg maar gelukkig raakte nie-

mand gewond.. De vrijwilli-
ge brandweer heeft de boom in 
stukken gezaagd en langs de 
kant van de weg gelegd. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Grote variatie op het Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 16 mei be-
looft weer een heerlijk Open Po-
dium te worden in dorpshuis De 
Zwaan met een grote variatie 
aan artiesten en muziekstijlen.

De organisatoren bieden u:  
Singer-songwriters Still Minors: 
Michael en Berry Runderkamp 
en de Nederlandstalige sin-
ger/songwriter Rufus Kain die 
rap en folk aan elkaar verbindt. 
Maar ook het accordeon ensem-
ble Quinto met diverse klanken 
zoals volksmuziek uit de Balkan 
en Zuid Amerika en Klezmer. Er 
is stand up comedy door de In-
donische Rima Kawung en er zal 
akoestische muziek klinken van 
o.a. John Mayer door de band 

van Guus Schroder. Ook een 
paar zeer bekende gezichten, 
vaste bezoekers en regelmati-
ge artiesten op het Open Podi-
um: Ton Hemmen, Willem Smit 
en natuurlijk Lex van Amster-
dam met Americana/blues met 
gitaar, slide gitaar en sax/fluit. 
En speciale gast deze avond is 
Joey Vriend (foto), singer/song-
writer die zijn eigen CD zal pre-
senteren.

Elke maand is er zo’n akoestisch 
Open Podium in een gemoede-
lijke, ontspannen sfeer. De toe-
gang is gratis. Het Open Podium 
begint om 20.30 uur in Dorps-
huis de Zwaan, Middenweg 5 in 
Uitgeest.

Vier comedians 
voor de prijs van één!

Uitgeest - Zaterdag 23 mei 
kunt  u weer genieten van een 
avond onvervalst cabaret bij De 
Zwaan Cultureel. Na het eclatan-
te succes van Comedy Express 
op locatie wordt nu de Neder-
landse en Belgische podia be-
stormd. Tijdens de Comedy Ex-
press treden drie comedians op 
en zal een vierde optreden als 
MC (Master of Ceremony of-
wel Spreekstalmeester). Goed 
voor een hilarisch, dynamisch en 
humoristisch avondje van ruim 
twee uur.
Aanvang van deze theatervoor-
stelling is 20.15 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 12,50,  
Vrienden van de Zwaan Cultu-

reel krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog be-
schikbaar), of via online reser-
vering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).
Deze theatervoorstelling is de 
laatste van dit seizoen. Voor het 
volgende seizoen 2015 – 2016 
is De Zwaan Cultureel al prak-
tisch rond wat de boekingen be-
treft: het bestuur houdt het nog 
even voor zichzelf maar binnen-
kort delen zij met u welke fan-
tastische artiesten ze volgend 
jaar voor u in petto hebben! 

Kerk in Beweging: 
alle aandacht voor Maria

Uitgeest - De maand mei is in 
de Katholieke traditie ‘Maria-
maand’. Kerk in Beweging viert 
op zaterdag 16 mei om 19.00 uur 
een eigentijdse viering met als 
thema ‘Alle aandacht voor Ma-
ria’. Een uur vol verhalen, gebed, 

lezingen en stiltes. Oud-pastor 
Fons Captijn staat in een over-
weging stil bij de bijzondere po-
sitie die Maria heeft in de kerk. 
Het koor Sound of Life zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Wie 
wil kan een losse bloem mee-

nemen, tijdens het Ave Ma-
ria wordt een bloemenhulde 
gebracht bij het Maria-altaar.  

Na afloop kunt u een kopje kof-
fie of thee drinken in parochie-
huis De Klop.

Dauwtrappen met de Laatste Loodjes
Regio - Hemelvaartsdag don-
derdag 14 mei staat in het teken 
van een hele bijzondere wan-
deltocht, de 2e Zaanse Dauw-
trapperstocht van 10 kilome-
ter en 15 kilometer. Dauwtrap-
pen op Hemelvaartsdag is een 
oud gebruik. Vroeger geloofde 
men in de helende werking van 
de dauwdruppels op het gras en 
ging er daarom met blote voeten 
op dansen

Dat wordt vroeg opstaan, want 
de start is om 07:00 ’s-mor-
gens vanuit IJsclub Nova Zem-

bla, Dorpsstraat 214a in Wormer. 
Inschrijven kan vanaf 06:30 uur. 
Een ieder kan in z’n eigen tem-
po (5-6 km) aan deze bijzondere 
wandeling meedoen met behulp 
van een routebeschrijving, die 
wordt verstrekt bij de start. On-
derweg wordt niet gepauzeerd. 
Deze wandeling is ongeschikt 
voor rolstoelgebruikers en hon-
den zijn niet toegestaan. 

Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

Luisterend Oor Nodig?

Susan Twaalfhoven  •  Westergeest 16 – 1911AJ  Uitgeest
www.luisterendoor.com

Bel voor een Afspraak: 
06-53486241

LVPW-erkend  
vergoeding via zorgverzekering mogelijk
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Debuut voor Tommy
Castricum - Vorige week maak-
te Tommy van de Sanden (16), 
ex-speler van Red Stars, zijn 
hoofdklassedebuut in het duel 
tussen DSS en Vaessen Pioniers. 
Hij speelde de gehele wedstrijd 
als korte stop voor DSS, de kers-
verse hoofdklasseclub. Tommy is 
de jongere broer van Sven van 
de Sanden, die ook bij Red Stars 
heeft gespeeld. Hij komt uit in de 
hoofdklasse voor Corendon Kin-
heim. 
In 2013 werd Tommy geselec-
teerd voor het Nederlands team 
onder de zestien jaar dat Euro-
pees kampioen werd in Zweden. 
Ook vorig jaar zat hij bij het Ne-
derlands team onder de zestien 
en werden ze Europees kam-
pioen in Duitsland. Interesse 
in honkbal of softbal? Ga naar 
www.redstarsvitesse.nl

Stichting Wol schenkt 
schilderij aan gemeente
Castricum - De stichting Wol uit 
Limmen was het opgevallen dat 
wethouder Ans Pelzer bijzonde-
re belangstelling had voor een 
schilderij dat tijdens de Kunst-
dagen vorig jaar te zien was. De 
drie piramides deden haar den-
ken aan de drie kernen van de 
gemeente: Castricum, Akersloot 
en Limmen. De Wol en de Cas-
tricumse kunstenares Els Klaas-
se Bos besloten het kunstwerk 
te schenken aan de cultuurwet-
houder. Ze nam het dankbaar in 
ontvangst.
,,Limmen Creatief en Artistiek is 
een prachtig evenement waar 
allerlei kunstuitingen zichtbaar 
worden², aldus de wethouder. 
,,Ieder jaar trekt het veel bezoe-

kers. Tijdens mijn bezoek zag ik 
het schilderij.”
De stichting is al sinds jaar en 
dag actief voor Burkina Faso. 
Els Klaasse Bos had de stichting 
eerder verrast door een groot 
deel van haar werk te schenken 
voor een veiling ten behoeve van 
de onderwijsprojecten in Burki-
na Faso. Er werden vele schilde-
rijen verkocht. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de onderwijsprojec-
ten in het Afrikaanse land. Niet 
alles werd verkocht en daarom 
besloten de kunstenares en de 
Akersloter stichting het schilde-
rij weg te schenken. Het heeft 
inmiddels een plek gekregen op 
de kamer van de wethouder. Scouts verkopen koekjes 

voor vrouwen in Ghana
Akersloot - De meiden van de 
scouts van Scouting Akersloot 
zetten zich in voor vrouwen in 
Ghana. Ze gaan op een ouder-
wetse manier koekjes verkopen 
op zaterdag 16 mei supermarkt 
Deen in Akersloot. De opbrengst 
gaat volledig naar de Womens 
Manifesto for Ghana. 
Zij waren 11 en 12 april bij de 
districtswedstijden. Het thema-
verhaal ging over een familie in 
Ghana. De meiden kwamen er-
achter dat vrouwenrechten nog 
niet zo lang bestaan, en in som-
mige landen zelfs nog steeds 
niet. Maar er is een vrouwen-

groep genaamd Womans Mani-
festo for Ghana die voor de vrou-
wenrechten in Ghana strijdt. De 
scouts besloten hun naam hier 
aan op te dragen en hun team 
Girls Manifesto Ghana te noe-
men. 
De wedstrijden gingen overi-
gens zo goed dat de meiden de-
ze hebben gewonnen en nu de 
regio vertegenwoordigen tijdens 
de landelijke wedstrijden. Ook 
hier willen de scouts de naam 
Girls Manifesto Ghana gebrui-
ken en hebben een actie be-
dacht om de Womens Manifes-
to for Ghana te steunen. 

Castricum - De meiden van FC 
Castricum verzorgden de line-up 
bij een wedstrijd van de vrouwen 
van Telstar, ook wel bekend als 
de Witte Leeuwinnen. Zij namen 
het die avond op tegen niemand 
minder dan Ajax. Na een rond-

leiding was het zover; elf meis-
jes in het tenue van Telstar en elf 
in het tenue van Ajax. Even la-
ter werden ze vergezeld door de 
speelsters van Telstar en Ajax en 
gingen hand in hand het veld op. 
Foto: Ronald Gringhuis.

Castricum - Linda Hes van de 
fractie VVD pleit ervoor nu te 
stoppen met het gebruik van 
glyfosaat, in plaats te wach-
ten tot het wettelijk verbo-
den is in november 2015. Gly-
fosaat komt onder andere in 
Roundup voor, een bestrij-
dingsmiddel dat ook in de ge-
meente Castricum wordt ge-
bruikt. 

Linda ,,Een woordvoerster van de 
gemeente Castricum heeft laten 
weten dat het gebruik van Roun-

dup ten opzichte van vijf jaar 
geleden al is teruggebracht tot 
minder dan tien procent. De ge-
meente zou bezig zijn met proe-
ven met handmatige verwijde-
ring of verbranding en borstelen 
in Castricum Oost.” 
Het hoofdbestanddeel glyfos-
aat komt, nadat in het jaar 2000 
het octrooi van Monsanto is ver-
lopen, in heel veel merken voor. 

,,Kortom, beweren dat er geen 
RoundUp gebruikt wordt bete-
kent niet automatisch dat er geen 

producten met glyfosaat ge-
bruikt worden. Mogen wij de op-
merkingen van de woordvoerster 
interpreteren als: de gemeen-
te gebruikt nog steeds glyfosaat, 
maar niet altijd onder de merk-
naam RoundUp van Monsanto? 
Of moeten we lezen; de gemeen-
te gebruikt al jaren zo goed als 
geen glyfosaat meer. In dat laat-
ste geval verbazen wij ons over 
testen in Castricum Oost. Die lij-
ken in dat geval na vijf jaar af-
zien van chemische onkruidbe-
strijding achterhaald.”

Hoeveel glyfosaat gebruikt Castricum?

Castricum - EHBO vereniging 
Castricum is al jaren een ver-
trouwd gezicht in Castricum. De 
vrijwilligers zijn zomers aanwe-
zig op de strandpost, waar ie-
der seizoen zo’n 800 bezoekers 
worden geholpen, en bij evene-
menten, concerten of sporttoer-
nooien. Maar ook bij een onge-
val op straat of in de buurt, is het 
goed dat er EHBO’ers zijn. Een 
andere activiteit waarbij de vrij-
willigers een belangrijke rol spe-
len is de jeugd-EHBO op diverse 
basisscholen. Om zoveel moge-
lijk mensen op te leiden als Eer-
ste Hulpverlener, houdt men de 
financiële drempel laag, maar 
streeft men ook naar hoge kwa-
liteit en professionaliteit door 
het gebruik van moderne oplei-
dingsmiddelen en de inzet van 
LOTUS slachtoffers die een let-
sel kunnen uitbeelden. Om dit 
mogelijk te maken doet EHBO 
vereniging Castricum weer een 
beroep op alle inwoners voor 
een donatie. De bekende gele 
brief valt een dezer dagen weer 
bij iedereen in de bus. Een bij-
drage overmaken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 t.n.v. 
EHBO Vereniging Castricum kan 
ook.

EHBO komt 
weer langs

Akersloot - Danny Bizot heeft 
donderdag de winst in de der-
de rit om KPB mountainbikecup 
mee naar huis genomen.
Op Sportcomplex de Cloppen-
burgh waren het Chris Kemp en 
Ryan Barneveld die direct na de 
start het vuurtje aanstaken. Al na 
vijf ronden wist een duo onder 
leiding van Henk Verdonk junior 
samen met Danny Bizot aanslui-
ting te krijgen. Snel daarna bleek 
het tempo voor Kemp en Barne-
veld te hoog en zij moesten af-
haken. Henk Verdonk senior wist 
zich als vanouds vanuit de ach-
terhoede op te werken naar een 
uiteindelijke derde trede van 
het podium. Met nog tien ron-
den voor de wielen sprong Bi-
zot weg uit het kielzog van Ver-
donk jr. Met bijna honderd meter 
voorsprong kwam Bizot als eer-
ste binnen voor de ontluisterde 
Henk Verdonk junior.

Zege voor Bizot

Zaalvoetbal voor Alpe d’Huzes
Castricum - Op vrijdag 22 mei 
vanaf 19.00 uur vindt er een zaal-
voetbaltoernooi plaats in sport-
hal De Bloemen. De opbrengst 
van het toernooi gaat recht-
streeks naar het KWF. De eige-
naren van  De Bloemen stellen 
de hal die avond gratis beschik-
baar.
Op 4 juni vanaf 4.30 uur gaan 
weer duizenden mensen van 
start op de Alpe d’Huez om de-
ze steile berg zo vaak mogelijk 
per fiets te beklimmen. Een van 

de vaste deelnemers van de laat-
ste jaren is Castricummer Ruud 
IJsendijk. Ruud is dit jaar van 
plan de berg zes keer te bedwin-
gen. Als dit lukt heeft hij de afge-
lopen jaren de berg ruim twintig 
keer bedwongen. 

Om Ruud te steunen organi-
seert CKenG samen met hem 
een zaalvoetbaltoernooi. Voor 
teams die nog mee willen doen: 
e.meijer@hccnet.nl. De entree is 
gratis.
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Uitgeest - Afgelopen vrijdag-
avond was de derde uitvoe-
ring rond het ‘Dagboek van An-
ne Frank’ door de Uitgeest-
se toneelgroep Vondel. Vanuit 
het Engels vertaald door Mies 
Bouhuys durfde toneelgezel-
schap Vondel het aan om dit 
stuk op de planken te zetten. 
Een echte uitdaging , waar de 
groep vorig jaar november mee 
begon. 
Onder de bezielende leiding 
van regisseuse Ingrid Kluft is er 
maandenlang gerepeteerd om 
dit soms vrolijke, maar zeker ook 
emotionele en gevoelige stuk te 
kunnen gaan neerzetten.

En ik durf te zeggen: daar zijn ze 
zeker in geslaagd. 

Een amateurgezelschap die er-
in slaagt om met een hoog “pro-
fessioneel“ gehalte dit neer te 
zetten, verdient alle lof .

Er mag daarbij zeker genoemd 
worden de rol van Anne, die op 
een weergaloze wijze ingevuld 
en vertolkt werd door Babs den 
Butter. Zij is in staat geweest 
om op haar eigen manier, van-
uit het hart gespeeld en met een 
tomeloze passie deze rol een 
gezicht te geven. Vanaf het eer-
ste moment bleek zij in staat om 
de rol van dertienjarige op een 
geheel eigen wijze vorm te ge-
ven . In de vrolijke - maar ook 
in de soms hartverscheuren-
de momenten. Haar gezichtuit-
drukking en haar ogen speelden 
hierbij een belangrijke rol.

Dat deze groep het spelen van 
dit stuk heel serieus heeft opge-
pakt, blijkt wel uit het feit dat zij 
met zijn allen ook in het Anne 
Frank huis zijn geweest. Daarbij 
hebben ze kunnen ervaren , een 
ieder op zijn/haar eigen ma-
nier, hoe het geweest zou kun-
nen zijn om met meerdere men-
sen , op een kleine ruimte , lief 
en leed, maar ook de spanning 
te ervaren die dat met zich mee-
brengt in een tijd van oorlog,  
geweld en onderdrukking. Met 
verstrekkende gevolgen voor 
met name de Joodse bevolking , 
zoals we allemaal weten.

Maar ook de rol van vader Ot-
to Frank werd op een heel ster-
ke manier ingevuld door Rob 
Heemskerk. De leider van de 
groep die moest manoeuvre-
ren tussen de verschillende per-
soonlijkheden en de daardoor 
soms hoog oplopende ruzies.

Wat mij persoonlijk heel erg is 
bijgebleven en diep heeft ge-
raakt,  is de opbouw van het 
stuk. 
Vader Otto Frank komt na de 
oorlog met Miep Gies terug op 
de zolderkamer van het huis, 
waar 8 mensen langere tijd sa-
men hebben gewoond. Herinne-
ringen komen boven, in een stil-
te die voelbaar is voor het pu-
bliek.  
Vanaf het begin is er voor ge-
kozen om het verhaal af en toe 
te onderbreken/vervolgen, met 
teksten voor te lezen uit het 
dagboek, met gedoofd licht, ver-
telt door Anne .  Briljant ge-
daan …..

Maar er was ook aandacht voor 
details: ------   symbolen en ri-
tuelen   ------               Hanoek-
ka (lichtfeest in november), de 
achtarmige kandelaar, het dra-
gen van de keppel,  het uitspre-
ken van het gebed  en het ge-
zamenlijk zingen. Ook weer bij-
zonder en indrukwekkend.

En ook het einde was indruk-
wekkend:  het geluid van een 
naderende vrachtauto, het uit-
stappen van de Duitse militai-
ren, het bonzen op de deur, de 
paniek en vertwijfeling bij de 
bewoners, het noemen van de 
namen in de spotlights, de stilte 
in de zaal ……………..

Tot slot van deze recensie wil ik 
in ieder geval ook nog even zeg-
gen dat ik nog steeds erg on-
der de indruk ben van de ma-
nier waarop jullie met elkaar, als 
team, een ieder met zijn/haar ei-
gen kwaliteiten, een geweldi-
ge prestatie hebben neergezet 
waar jullie trots op mogen zijn. 

“Het dagboek van Anne Frank“ 
……….. een verhaal dat verteld 
moet blijven worden …………

“Eén enkele Anne Frank ontroert 
ons meer dan de ontelbaren die 
net zo leden als zij, maar wier 
beeld in de schaduw is gebleven.   
Misschien moet dat ook zo zijn 
:  als we het leed van alle men-
sen moesten en konden meelij-
den, zouden we niet kunnen le-
ven ……  “               een tekst 
van Primo Levi .

En ik mocht hierbij aanwezig 
zijn.....

Albert Twisk 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Bijzondere uitvoering 
Toneelgroep Vondel

Uitgeest - De derde week van 
mei staat in Bibliotheek IJmond 
Noord het teken van het Luis-
terboek. Luisterboeken worden 
door steeds meer mensen ont-
dekt als ideale manier om te ont-
spannen en toch te lezen. De 
ene persoon wil graag de reistijd 
aangenaam doorbrengen in auto 
of trein, de ander luistert graag 
tijdens sporten of in bed. Veel 
mensen vinden luisteren een 
toegevoegde waarde en weten 
de stem te waarderen. En er zijn 
natuurlijk ook blinden en slecht-
zienden voor wie het luisterboek 
de enige manier is om te lezen. 
Bibliotheek IJmond Noord heeft 
op iedere vestiging een collectie 
luisterboeken die geleend kun-
nen worden.

Hugo Borst is auteur Luisterge-
schenk
Het Luistergeschenk van de 
Week van het Luisterboek 2015 

wordt geschreven en gelezen 
door Hugo Borst. Het wordt een 
aanvulling op het in het voorjaar 
van 2014 geschreven ‘O, Loui’s, 
een vrolijk maar obsessief boek 
over Louis van Gaal. Het Luis-
tergeschenk gaat over het WK 
voetbal in Brazilië en krijgt de ti-
tel ‘Zo, Louis’. Hierin blikt Hugo 
Borst terug op de prachtige voet-
balzomer, waarin Louis van Gaal 
onverwachts brak met de dog-
ma’s van de door Rinus Michels 
en Johan Cruijff gestichte Hol-
landse School. Van Gaal toonde 
een nieuwe kant van zichzelf die 
enkele inzichten van Hugo Borst 
deden wankelen. 
Voor het eerst wordt het Luis-
tergeschenk niet meer als fy-
sieke CD cadeau gedaan door 
de bibliotheek, maar wordt gra-
tis aangeboden via de websi-
te van de Week van het Luister-
boek (www.weekvanhetluister-
boek.nl).

Regio - Tijdens een vaarexcur-
sie op Hemelvaartdag in het 
Wormer- en Jisperveld besteden 
de excursieleiders vooral aan-
dacht aan de roerdomp. En met 
wat geluk zien de deelnemers er 
ook een. Ook andere moerasvo-
gels kan men in het veld tegen-
komen zoals karekieten, rietzan-
gers, futen, blauwborsten, rallen- 
en eendensoorten. Deze vaarex-
cursie is van 10.30 tot 12.30 uur. 
Ook zaterdag 16 mei vindt deze 
excursie plaats.
Reserveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij via 075-
6219100. Kosten 10 euro, kinde-
ren 3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming Ne-
derland, Vogelbeschermings-
wacht Zaanstreek en Vrien-
den van bezoekerscentrum De 
Poelboerderij 8 euro. Meer in-
fo: www.poelboerderij.nl. Afvaart 
bezoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer. Fo-
to: een roerdomp (foto: archief 
Bezoekerscentrum de Poelboer-
derij)

Hemelvaart-
excursie

Week van het Luisterboek
 in de bibliotheek

Muzikale voorspeelmiddag 
bij Boekhandel Schuyt

Uitgeest - Op zaterdag 16 mei 
zal in Boekhandel Schuyt een 
voorspeelmiddag plaatsvinden 
van de leerlingen van de pia-
nodocenten Gijs Braakman (De 
Nieuwe Muziekschool) en Tim 
Krakers (Pianolespraktijk Kra-
kers).
Het hoekje in de winkel met de 
piano zal u vast niet zijn ont-
gaan. Komende zaterdag zal de 
piano weer volop kunnen klin-
ken in de winkel. Vanaf 14.00 uur 
zullen een aantal leerlingen van 
verschillende leeftijden en ver-
schillende niveaus hun spel ten 
gehore brengen. Het wordt weer 
een gevarieerd programma met 
klassieke en hedendaagse muzi-
kale verrassingen.

De voorspeelmiddag is vrij en 
gratis toegankelijk, de winkel is 
ook gewoon open. U bent dus 
van harte welkom om op deze 

muzikale middag te komen ge-
nieten van jong Uitgeester talent.

Zaterdag 16 mei
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Turven Castricumse 
rugbyclub kampioen 

Castricum - Op het Oister-
wijk toernooi afgelopen zondag, 
speelden de beste rugbyteams 
van Nederland in de leeftijd van 
acht en negen jaar tegen el-
kaar. De eerste wedstrijd tegen 
The Dukes werd door goed sa-
menspel met 6-1 gewonnen 
door Castricum. Geconcentreerd 
werd de volgende wedstrijd te-
gen Haagsche Rugbyclub1 af-
gemaakt met 9-2, gevolgd door 
een 5-1 overwinning tegen The 

Bulldogs. In de kwartfinale tegen 
de Oisterwijk Oysters liet Castri-
cum weer de tackles, side steps, 
en het goed gooien en vangen 
van de bal zien. In de halve fina-
le kwamen zij tegenover RC Delft 
te staan. Dit was een spannen-
de wedstrijd, waar Cas het no-
dige doorzettingsvermogen liet 
zien. Cas won nipt met 4-3, zo-
dat zij in de finale stonden tegen 
Haagsche Rugbyclub2. Cas RC 
won met 2-1. 

Castricum - Op woensdag-
avond 27 mei staat Auticafé Cas-
tricum in het teken van autisme 
en de omgeving. Peter Stallen-
berg is gast. Hij is lid van de ex-
pertgroep autisme van de NVA, 
is vader van een kind met autis-
me, pleegzorgbegeleider en op-
richter van De Blauwe Zon, een 
behandelgroep voor jonge kin-
deren met ASS. Hij geeft de-
ze avond informatie over autis-
me en over wat dit kan beteke-

Autisme en de omgeving 
nen voor het gezin en de omge-
ving. Cynthia Poelgeest, consu-
lent MEE Noordwest-Holland is 
ook aanwezig. Zij geeft informa-
tie over de cursus autisme voor 
het sociale netwerk.
Waar: Juliana van Stolberg-
school, Juliana van Stolberg-
straat 3, Castricum. De toegang 
is gratis. Vooraf aanmelden bij 
Hansje Veen, tel 0251 – 679333 
of auticafecastricum@hotmail.
com.

Toch nacompetitie voor 
Vitesse na 2-1 verlies 

Castricum - Het bleef tot de 
laatste minuut spannend of Vi-
tesse uit bij Fortuna de nacom-
petitie zou weten te ontlopen. 
Bij verlies zou Vitesse afhan-
kelijk zijn van het resultaat van 
ZAP thuis tegen West Frisia. De 
ploeg uit Enkhuizen kon bij winst 
zelf promotiewedstrijden gaan 
spelen en verwacht mocht wor-
den dat men daar vol voor zou 
gaan. Vlak voor tijd wist Vitesse 
de spanning nog enigszins te-
rug te brengen door een aan-
sluitingstreffer na een 2-0 ach-
terstand. Maar door de veel te 
late opleving bleef de, achter-

af noodzakelijke, 2-2 eindstand 
buiten bereik. En juist in Bree-
zand wist ZAP de opgelopen 1-2 
achterstand wél in te lopen en 
de 2-2 op het scorebord te krij-
gen tegen West Frisia, dat door 
twee rode kaarten het duel met 
slechts negen man beëindigde. 
Dat betekende dat niet Vitesse 
maar ZAP aan de nacompetitie 
wist te ontsnappen. 

Vitesse verliet teleurgesteld het 
veld in de wetenschap dat de 
ploeg zich nu moet gaan oppep-
pen om via de nacompetitie het 
2e-klasserschap te behouden.

Castricum - Fietsparkeerders 
achter het station, opgelet: van 
maandag 18 mei tot halverwe-
ge juni is de fietsenstalling niet 
meer te gebruiken. Fietsen kun-
nen worden gestald in een tijde-
lijke fietsenstalling aan de Kra-
mersweg. De fietsenstalling ach-
ter het station wordt vanaf die 
datum gesloopt en er komt een 
nieuwe stalling op het Wester-
plein. Deze is ongeveer half ju-
ni gereed. Wie nu een fiets heeft 
gestald in de stalling achter het 
station doet er goed aan deze 
vóór 18 mei weg te halen. Als de 
sloop begint, haalt de gemeen-
te de resterende fietsen alsnog 
weg. 

Fiets stallen bij 
het NS-station 

Castricum - Nadat de Stiefel 
ruim tien jaar geleden startte 
met een dartsteam van vijf men-
sen, keerde dit seizoen het ver-
leden even terug. Paul Steen-
brink ,Nico Glorie, Tom de Vries 
en Dennis Overdijk hebben el-
kaar weer gevonden en begon-
nen dit seizoen in de tweede di-
visie van de DVK aan een nieu-
we start.
Naarmate het seizoen vorder-
de bleek de Stiefel vaak te sterk 
voor de tegenstanders en dat re-
sulteerde in een eerste plaats 
op de ranglijst. Afgelopen week 
werd er gespeeld in Uitgeest 
waar de titel bijna werd veilig 
gesteld. In de singles wonnen 
Glorie en Overdijk overtuigend 
met 3-0 hun partijen en toen 
Steenbrink met 3-2 won waren 
de helft van de benodigde pun-
ten al binnen. De vaste reserve-
speler Sjaak Burgering verloor 
zijn partij, maar de spelers gin-
gen met een 3-1 voorsprong de 
koppels in. Steenbrink en Burge-
ring wonnen een koppel en na-
dat Glorie en Overdijk hetzelfde 
deden werd de tussenstand 5-3 
in het voordeel van de Stiefel.
De teamgame moest de beslis-
sing geven, maar deze werd ver-
loren en zo werd er met 5-4 ge-
wonnen en is er nog een punt 
nodig voor het kampioenschap.
Aanstaande vrijdag  speelt de 
Stiefel haar laatste thuiswed-
strijd waarin het kampioenschap 
kan worden binnengehaald te-
gen de vrienden uit Akersloot, 
dartsteam Sagittarius. De wed-
strijd begint om 20.00 uur. 

Bijna kampioen 

Scholen creatief met kurk
Limmen - Eind 2012 is Limmen 
Ludiek gestart met hun kurken-
jacht. Zevenhonderdduizend 
kurken zijn uiteindelijk vanaf dat 
moment de De Kurkenhof in Lim-
men ingerold. Voor het record 
mozaïek zijn er bijna 400.000 ge-
bruikt waardoor er nog een klei-
ne 300.000 overbleven.
Namens Limmen Ludiek vertelt 
Gitta Beentjes; ,,Vandaar dat het 
idee is ontstaan om naast het 
wereldrecord kurkenproject ook 
iets voor alle scholen uit de ge-
meente te organiseren. De on-
geveer 300.000 kurken zijn in de 
afgelopen weken verdeeld over 
de tien deelnemende scholen 

die vanaf het eerste moment en-
thousiast waren over dit project. 
Elke school heeft een eigen the-
ma.

Outskirts, Bird Control, 
Zea en meer in De Bak 
Castricum - Vrijdag 15 mei spe-
len Zea (foto) en The Outskirts in 
De Bakkerij. Arnold de Boer van 
Zea is de meester van de gitaar 
en het sample-apparaat. Arnold 
maakt sinds 2009 ook deel uit 
van The Ex als zanger en gita-
rist. Zea bestaat al sinds de ja-
ren ‘90 en heeft in verschillen-
de samenstellingen op het podi-
um gestaan. The Outskirts is een 
duo met Romeo op gitaar en Re-
nata op de bas. Ze zijn bijna 12,5 
jaar actief op te gebied van fijn-
besnaarde ‘emo noise’. Zaterdag 
16 mei: Bird Control en Stoelen-
dans. Bird Control is een in Haar-
lem gewortelde band, opgericht 
in 2009. De stijl is het best te om-
schrijven als een mix tussen het 
geluid van de bekende rockdino-
sauriërs uit de jaren ’70 en he-
dendaagse indie. 
Bas Buissink en Vincent Moole-
naar besloten de stoelendans  

nieuw leven in te blazen door 
stoelendansbegeleiding op te 
nemen die wel van deze tijd is. 
In 2011 was de eerste stoelen-
dans-ep  een feit. Om deze uit de 
hand gelopen set veilig met het 
publiek te kunnen delen, worden 
Vincent en Bas bijgestaan door 
Mark Kerstjens en Mitchell Han. 
Beide avonden zaal open 21.00 
uur en entree vier euro.

Fun Foundation bij FCC
Castricum - Zaterdag 16 mei 
speelt bij FC Castricum de pri-
meur van het eerste evenement 
voor de Fun Foundation. Om 
11.00 uur wordt het geopend 
met het seniorentoernooi, om 
15.30 uur speelt het Nederlands 
ID-team onder de veertien tegen 
de FC Castricum C1 van zondag. 
Om 17.00 uur speelt het Neder-
lands ID-team tegen Castricum-
se selectie van nu. Om 19.00 uur 
volgt een westrijd van de Castri-
cumse selectie van weleer tegen 
een team met oud profs met on-
derandere Ronald de Boer, Talik 
Oulida, Olaf Lindenbergh, Mar-
tijn Reuser, Peter Houtman en 
Glenn Helder met medewerking 
van Andy Houtkamp. De op-

brengsten van de entree/loten-
verkoop, veiling van enkele schil-
derijen en andere activiteiten ko-
men ten goede aan de Fun Foun-
dation. Ron Brouwer, oprichter 
van de Football Unlimited Ne-
therlands, vertelt: ,,Onze stich-
ting is gericht op voetballen mo-
gelijk maken voor kinderen over 
de hele wereld. Voor mijn werk 
als vertegenwoordiger heb ik al-
tijd veel gereisd door Afrika en 
daardoor ook veel schrijnende 
armoede gezien. Ik wil met mijn 
passie voor voetbal iets beteke-
nen voor achtergestelde kinde-
ren in ontwikkelingslanden, om 
hun welzijn een boost te kunnen 
geven door voetbalmogelijkhe-
den aan te bieden.”  

Castricum - Tussen woensdag 6 
mei 17.00 uur en donderdagoch-
tend 6.30 uur is ingebroken in 
een bedrijfsbus die geparkeerd 
stond op de Jan Hobergstraat. 
Het zijraampje bleek te zijn inge-
slagen waarna van binnenuit de 
achterdeuren zijn geopend. Er is 
veel gereedschap weggenomen.

Diefstal uit 
bedrijfsbusje 



Werk Kunstfietsroute nu 
al in De Oude Keuken

Castricum - Tot 14 juni is in De 
Oude Keuken een overzichtsten-
toonstelling te zien van werk van 
deelnemers aan de Kunstfietsrou-
te. Dat betekent dat er naast schil-
derijen en foto’s talloze andere 
kunstvoorwerpen tentoongesteld 
worden, zoals keramiek en beel-
den. Al enige jaren biedt De Ou-
de Keuken enkele weken voordat 
de Kunstfietsroute plaats vindt de 
gelegenheid om alvast te kijken 
wat op die route zoal te zien zal 
zijn. Meestal was van alle stops, 
dit jaar 22, een kunstwerk te zien. 
Speciaal ter gelegenheid van de-
ze jubileumeditie, die plaats vindt 
in het weekend van 6 en 7 juni, zal 
van de meeste deelnemende kun-
stenaars (ruim veertig) werk ge-
toond worden.
Dat betekent een volle en bon-
te verzameling van schilderijen, 
foto¹s, grafiek, textiel, keramiek, 
beelden en sieraden. Naast werk 
van Castricumse kunstenaars, die 
al eerder werk toonden in De Ou-
de Keuken, duiken er ook dit jaar 
weer nieuwe namen op, bij nieu-
we stops. Vera Verzijlenberg en 
Trudy Keizer exposeren bij Bak-
kums Groen, tegenover De Oude 
Keuken en laten nu alvast iets van 
hun werk zien. Van andere nieu-

we stops tonen Anneke Bleijen-
daal (Strandvondstenmuseum) 
en Otto Nuys (Teunisbloem) nu al 
schilderijen, net zoals Linda Groen 
van de enige stop in Limmen (Ga-
lerie Leuring) en Bakkummers Aly 
van der Woude en Mirjam Putter 
werk laten zien. Bij de vertrouw-
de deelnemers zijn onder ande-
ren Margriet Schadee, Henk-Wil-
lem Klaassen, Tonna Lucassen, Pé 
en Truus Zonneveld, kunstenaars-
groep K=me en Harm Noord-
hoorn van grafisch atelier Sopit. 
De Oude Keuken is te vinden op 
landgoed Duin en Bosch en is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Topprestatie Meervogels E1
Akersloot - Eerst in de najaarscompetitie kampioen in de tweede 
klasse, nu in de voorjaarscompetitie ook kampioen in de eerste klas-
se; een topprestatie van Meervogels E1. Na een 2-2 in kraker tegen 
de koploper vorige week zaterdag, werd deze week het klusje ge-
klaard door een verdiende winst. Hierdoor werden zij kampioen in de 
eerste klasse, met een punt voorsprong op de nummer twee.

Levering ver-
slaat zwager

Limmen - Op vrijdag 8 mei 
speelden de schakers van SV 
Vredeburg ronde 26 van de in-
terne competitie. 
Met vuur en passie werden gro-
tere en kleinere strijden uitge-
vochten. Koploper Bert Hollan-
der deed goede zaken met een 
knappe overwinning tegen Ed 
Stolp. De titelconcurrent van 
Hollander, Bob Stolp, kwam niet 
verder dan remise in zijn partij 
tegen Harold Ebels. Jos Admi-
raal ging werkelijk door het oog 
van de naald toen Barry Bleke-
molen een glad gewonnen eind-
spel met twee pionnen meer niet 
tot winst wist te voeren. Hij wist 
een remise af te dwingen. Hid-
de Ebels boekte een uitsteken-
de overwinning op Jaap Limmen. 
Harry Levering trof zijn zwa-
ger Ed van Duin aan de ande-
re kant van het bord. Een be-
langrijk duel, want wie kan de 
komende maanden het hoog-
ste woord voeren op de familie-
feestjes? Levering won overtui-
gend. Adri Beentjes toonde zich 
sterker dan Bert van Diermen. 
De partij tussen de oude krijgers 
Piet van der Heijdt en Kees Aaf-
jes was niet erg spannend: Aaf-
jes verloor heel snel een toren en 
liep vervolgens achter de feiten 
aan. Robin Rommel onderschat-
te de schaakkracht van nieuwe-
ling Tars Wanders en kwam in 
een mindere stelling terecht. In 
het eindspel koos hij met de ko-
ning het verkeerde veld. 
Marlies Sturk boekte een fraaie 
overwinning op de sterke Gert-
jan Hafkamp. Hans de Goe-
de wist in zijn partij tegen Mar-
cel Wester een voordelige ruil te 
bewerkstelligen: een pion tegen 
een stuk. Op dat moment kreeg 
de naderende nederlaag van 
Wester al vorm. Komende vrijdag 
krijgt de competitie een vervolg 
met de voorlaatste ronde.

Inschrijving Lelie Open
Akersloot -  Op tennispark De 
Kijf gaat zaterdag 13 juni het 
jaarlijkse tennistoernooi Lelie 
Open van start. De finales zijn 
op zondag 21 juni. Er wordt ge-
speeld in diverse categorieën, 
vijf tot en met acht in zowel da-
mes-heren- als gemengd dub-
bel. Het toernooi kent ook een 
verliezersronde, waardoor ieder-

een gegarandeerd twee wed-
strijden speelt. 
In totaal zijn er achttien onder-
delen waarin wordt gestreden 
om de titel en de prijzen. Het 
toernooi staat onder leiding van 
Bo, Cassandra, Carin,  Debbie, 
Diane, Hennie, Lieke en Lucie. 
Inschrijven kan via www.toer-
nooi.nl tot en met 31 mei.

Bomen en hun toepassing 
in de kruidengeneeskunde
Castricum - Conny Swart ver-
zorgt op donderdagavond 21 
mei in de bibliotheek in Castri-
cum een lezing over de toepas-
sing van bruikbare delen van bo-
men in de kruidengeneeskunde. 
Conny heeft natuurgeneeskun-
de en traditionele Chinese ge-
neeskunde gestudeerd en werkt 
reeds dertig jaar met kruiden.
De lezing  bestrijkt maar een 
klein gedeelte uit het enorme 
aanbod aan kruiden, zeker we-
reldwijd gezien. Veel mensen as-
sociëren bomen niet direct met 
kruidengeneeskunde. Toch zijn 
veel onderdelen van bomen, met 
name de bast, het blad, de bloe-
sems en de zaden heel bruik-
baar. Ook in  Nederland
groeien bomen die regelma-

tig gebruikt worden vanwege 
de gunstige werking op het li-
chaam. Conny heeft een selec-
tie gemaakt van de meest toe-
gepaste. Deze lezing is georga-
niseerd in samenwerking met 
Groei & Bloei. De lezing begint 
om 20.00 uur. Aanmelden kan bij 
de klantenservice in de biblio-
theek, via tel.: 0251 655678 of via 
castricum@bknw.nl.

Regio - De hulplijn Korrelatie is 
een landelijke organisatie die al 
vijftig jaar bestaat. Iedereen kan 
met professionele hulpverleners 
van Korrelatie bellen over uit-
eenlopende psychische en psy-
chosociale problemen, zoals de-
pressie, huiselijk geweld, relatie-
problemen, stress en eenzaam-

Korrelatie is er 
voor iedereen

heid. Tegenwoordig is het boven-
dien mogelijk te chatten of mai-
len met de maatschappelijk wer-
kers en psychologen van Kor-
relatie. Het contact is anoniem, 
wat het zoeken van hulp bij de-
ze hulplijn laagdrempelig maakt. 
Contact opnemen met Korrelatie 
kan van maandag tot en met vrij-
dag via tel.: 0900-1450 (tussen 
9.00 en 18.00 uur of via de chat 
op www.korrelatie.nl tussen 9.00 
en 17.30 uur. Een e-mail sturen 
kan ook via korrelatie.nl.

Droomrollen in Cabaret
Castricum - De hoofdrolspelers 
van Cabaret, de nieuwe musical 
van Musicalgroep The Cast, ra-
ken niet uitgepraat over hun dro-
omrollen in Cabaret. De perso-
nages Sally Bowles en Master of 
Ceremonies oftewel Emcee, vra-
gen het uiterste van de Castri-
cumse Rachèl van Barneveld en 
Beverwijker Markjan Oosterhoff.
Rachèl vertelt: ,,Sally is een enor-
me uitdaging om te spelen. Zij is 
een onvoorspelbaar en manisch 
type en dit betekent veel schake-
len tussen emoties. Je moet goed 
de energie doseren en dit vraagt 
het uiterste qua spel. Heerlijk om 
te doen.” Ook Markjan is enthou-
siast: ,,Emcee is echt super om te 
spelen. Hij is een type met veel 
lagen; een onaantastbaar per-
sonage, die meer lucht brengt 
in het stuk of juist harde realiteit 
laat zien met een niet al te sub-
tiele knipoog.”

Door de coaching van het artis-
tiek team wordt het onderste uit 
de kan gehaald. Rachèl kijkt te-
rug op een mooie en leerzame 
repetitieperiode. ,,Het was af-
zien maar het wordt samen met 
de dans en zang echt supergaaf.” 

Beiden zijn vol lof over elkaars 
talent en over het plezier van het 
samen spelen met de andere le-
den van The Cast. Niet alleen op 
het podium maar ook alles er-
omheen zit gelikt in elkaar vol-
gens hen: van kleding, PR en de-
cor tot grime en kap. Alles wordt 
door de groep zelf geregeld. 
,,De saamhorigheid en lol stra-
len er vanaf  en dat zie je terug 
op het podium. Het ziet er weer 
top uit en klopt helemaal met het 
verhaal”, aldus Markjan. 
Kaarten zijn te bestellen via 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa: 0251 221453. 

Op donderdag 21 mei gaat Ca-
baret van start met een specia-
le feestelijke première, waarna 
twee voorstellingen volgen op 
vrijdagavond 22 mei en zater-
dagavond 23 mei.
Foto: Sally Bowles en Emcee in 
Cabaret van The Cast.
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Minicamping De Tien 
Morgen bestaat 25 jaar
Limmen - Dit jaar bestaat mi-
nicamping De Tien Morgen. Ei-
genaren Kees en Gitta Duijn en 
hun drie kinderen verhuisden in 
1989 hun melkveebedrijf van de 
Heereweg in Bakkum naar de 
Zeeweg. Het jaar daarna startten 
ze een kleinschalige camping. 
Toen nog met weinig voorzienin-
gen, maar inmiddels met sanitair 
in de stal, WiFi en een recreatie-
woning voor toeristen.

Dochter Rianne Duijn vertelt: ,,Ik 
was negen jaar oud toen we naar 
de Zeeweg verhuisden. Opa en 
oma Duijn hadden een camping 
bij hun boerderij aan de Bleu-

merweg in Bakkum. Als het daar 
vol was, stuurden ze de cara-
vans door naar ons. Zo is het ei-
genlijk begonnen; douchen in de 
melkput en een wc in het tanklo-
kaal.” Het kampeerseizoen draait 
inmiddels alweer volop en Kees 
en Gitta vervelen zich geen mo-
ment. Naast de reserveringen 
en het ontvangen van de gas-
ten, zijn ze druk met het verzor-
gen van de dieren, gras maaien, 
snoeien en allerlei onderhouds-
werkzaamheden. Ze organise-
ren ook extra activiteiten voor de 
campinggasten, zo gaat Kees er 
vaak met paard en wagen op uit 
voor een rit door het duingebied. 

Vitesse C1 en D3 kampioen
Castricum - Afgelopen zater-
dag mocht de C-1 eindelijk aan-
treden uit in Schoorl tegen de 
plaatselijke Duinrand C-1. Een 
echte topper nr.1 tegen nr. 2. Na 
vijf minuten in de tweede helft 
liep een Vitesse  aanval door het 
midden van links  naar rechts en 

werd de bal goed voor gegeven. 
Joppe tikte de bal bij de tweede 
paal beheerst binnen  0-1.E n 0-1 
was voldoende en na het laatste 
fluitsignaal kon het feest begin-
nen. Ook D3 werd kampioen; 
een uitzonderlijke teamprestatie, 
want het team was na de kerst 

gepromoveerd naar een hogere 
klasse. De laatste wedstrijd van 
het seizoen werd een echte fina-
le tegen naaste concurrent BOL 
D2. Het spannende duel werd 
door Vitesse met 2-1 gewonnen 
en daarmee werd het kampioen-
schap behaald. 

FCC sleept zich naar 
het einde van seizoen 

Castricm - FC Castricum had 
zich verleden week veilig ge-
speeld waardoor de wedstrijd 
tegen Overbos alleen nog om 
een hogere plaats op de rang-
lijst ging. De meegereisde sup-
porters zagen in Hoofddorp een 
matte vertoning, die door Over-
bos met 2-0 werd gewonnen. 
Na 20 minuten was de wedstrijd 
eigenlijk al gespeeld. Door slecht 
verdedigen kwam FC Castricum 
met 2-0 achter. Dat was jammer, 
want daarna gaven de mannen 

van coach Charles Loots een 
beetje tegengas en werden ze-
ven doelrijpe kansen om zeep  
gebracht; de een nog knulleriger 
dan de ander.
Charles Loots gaf Thierry Weber, 
lang geblesseerd, Lucas Klo-
progge en keeper Marius Jansen 
extra speelminuten, maar dat 
veranderde niets aan de stand. 
De wedstrijd eindigde in 2-0 voor 
Overbos waardoor zij FCC ook 
nog eens op de ranglijst pas-
seerden. Foto: Hans de Koning.

Hoe maak je regenwatertuin?
Limmen - Op zaterdag 16 mei 
staat tussen 12.00 en 16.00 uur 
bij Nuyens Tuin & Groenshop 
in Limmen een informatiestand 
met praktische informatie over 
het infiltreren van regenwater in 
je eigen tuin. 
Gemeenten Castricum en Hei-
loo stimuleren inwoners zelf aan 
de slag te gaan met het afkop-

pelen van hemelwater. Doel is 
het verminderen van waterover-
last als het riool het water niet 
meer aan kan en het verkrijgen 
van een mooie tuin. Deskundi-
gen van Landschap Noord-Hol-
land zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 
Het tuincentrum ligt aan de Uit-
geesterweg 1b in Limmen. Foto: 

Keizerlibel. Fotograaf: Henk van 
Bruggen. 

Minitoernooi 
en defilé

Castricum - Het FC Castricum 
Zoomers minitoernooi wordt 
dit jaar gespeeld op zondag 
17 mei op sportpark Noord 
End. 

Voor het vijfde jaar op rij begint 
dit toernooi met een defilé, waar-
bij de spelertjes per club geza-
menlijk het veld op komen lopen 
en aan het publiek voorgesteld 
worden. 
Aangezien dit voor veel speler-
tjes. Muziekband Emergo is net 
als de voorgaande jaren bereid 
gevonden om dit defilé muzikaal 
te begeleiden. Het defilé begint 
om 9.30 uur. De wedstrijden be-
ginnen om 10.00 uur. Het  WEA 
Jeugdtoernooi in het weekend 
van 30 (F, E en MD) en 31 mei 
(D, C en MC). 

Informatieavond over 
duurzaam huren

Castricum - CALorie, de ener-
giecoöperatie van en voor bewo-
ners van Castricum, houdt op 27 
mei een gratis toegankelijke in-
formatie-avond voor mensen die 
een woning huren van de wo-
ningbouwvereniging Kennemer-
wonen en die duurzamer willen 
wonen. 
Wat zijn de (on)mogelijkheden? 

Hoe kunnen zij komen aan zon-
nepanelen? Wat kan worden ge-
isoleerd en hoe wordt het woon-
comfort verhoogd? Deskundi-
gen én een vertegenwoordi-
ger van Kennemerwonen komen 
aan het woord. Tevens is er ruim-
te voor discussie. Aanvang 19.30 
uur in de Tuin van Kapitein Rom-
mel.

Nog een paar dagen...
Limmen - Het is nog tot en met 
16 mei mogelijk te genieten van 
de kleurenpracht van Hortus 
Bulborum. De stichting beheert 
de enige tuin ter wereld, waar in-
middels meer dan 4.000 verschil-

lende voorjaarsbolgewassen zijn 
verzameld, en daarmee uniek in 
zijn soort is. Het adres is Zuid-
kerkenlaan 23A, Limmen. Hoffo-
tograaf Peter van Renen maak-
te deze foto van  Anouk en Lisa.
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Uitgeest - Zondag konden de 
spelers van Stormvogels zich op-
maken voor een wedstrijd te-
gen de Tovers. De weersomstan-
digheden waren bijzonder gun-
stig, een klein zonnetje en prak-
tisch geen wind. Het afstands-
schot zou hierdoor wel eens van 
doorslaggevende betekenis kun-
nen worden.
Demi Erkelens, die vandaag in 
bloedvorm was , wist de score 
te openen waarna de opponent 
de gelijkmaker liet noteren.  Jo-
se Heijne en Gerard Valkering 
wisten vervolgens hun ploeg op 
een marge van 2 te zetten, het-
geen het begin van het einde be-
tekende voor de Tovers.  De Uit-
geesters waren in het eerste part 
enorm goed op dreef en wis-
ten aan de lopende band te sco-
ren. Zo nu en dan moest er wel-
iswaar een tegentreffer worden 
geincasseerd, maar de formatie 
kwam geen moment in gevaar. 
Bij een stand van 8-4 in het voor-
deel van de Uitgeesters konden 

de Tovers nog enigszins aanslui-
ten tot 8-6, maar vervolgens lie-
pen onze dorpsgenoten uit naar 
10-7 om uiteindelijk de rust te 
bereiken met een comfortabele 
13-9 voorsprong. Erkelens was 
inmiddels al 4 x trefzeker ge-
weest. evenals de gedreven Jord 
Betjes. Overige treffers kwamen 
op naam van Sebastiaan van den 
Bosch, Eveline Nootebos en nog-
maals Heijne.
Een doelpuntenspektakel bleef 
echter uit in de tweede helft. 
Stormvogels wist door drie tref-
fers op rij de voorsprong wel-
iswaar verder uit te breiden in 
de eerste 8 minuten (Betjes, Er-
kelens en Heijne), maar daar-
na stagneerde de doelpunten-
machine. De Tovers waren ook 
onmachtig om daar iets tegen-
over te stellen, waardoor de par-
tij in een impasse raakte. Verde-
digend bleef de thuisploeg ge-
makkelijk overeind, maar aan-
vallend ontbrak het de ploeg aan 
geluk.  Er werden volop kansen 

     Korfbalflits
       Stormvogels

gecreeerd, maar het schortte in 
de afronding. Pas in de 28e mi-
nuut werden de toeschouwers 
op een doelpunt getrakteerd. 
Na de daaropvolgende vakwis-
sel demonstreerde Jord Betjes 
hoe aanvallen wel moest door bij 
zijn eerste balcontact meteen tot 
scoren te komen!  Ook Van den 
Bosch kon nog een treffer bij-
schrijven hetgeen resulteerde in 
een 18-11 eindstand.

Demi Erkelens, maar liefst 5 x 
trefzeker voor de Uitgeesters

Dog 1 verslaat eerste concurrent
Uitgeest - Het eerste (zon-
dags)heren team van de Dog 
heeft afgelopen zondag een 
prima prestatie geleverd door 
directe concurrent Vogelen-
zang met liefst 6-0 te ver-
slaan.

In prachtige weersomstandighe-
den en zelfs onder toezicht van 
supporters van “de andere Uit-
geester tennisvereniging” (na-
men bij schrijver bekend) werd 
door de mannen van de Dog 
een prachtige en niet verwacht-
te overwinning geboekt op de 
nummer twee van de ranglijst. 
Eerste man Frank Klein speel-
de een werkelijk foutloze wed-
strijd en won van een zeer goe-
de tegenstander met liefst 6-4 
7-6. Melden waard is zeker dat 
de tegenstander van Frank al ze-
ven jaar ongeslagen was in com-
petitie verband. Des te mooier de 
overwininning. 
Tweede man was deze week 
Mark Bonekamp. Ook Mark had 

een tegenstander van formaat, 
maar Mark wist deze met zijn ty-
pische spelstijl (lees hoge bal-
len) uit zijn spel te halen en had 
op de belangrijke momenten het 
gelijk aan zijn kant. Uitslag een 
toch dik verdiende 7-5 7-6 over-
winning.
Derde man Jeroen Duinmaijer 
speelde niet zijn beste wedstrijk 
van het seizoen maar wist puur 
op vechtlust een geweldige drie-
setter uit het vuur te slepen. De 
wedstrijdmentaliteit van Jeroen 
is echt zeer te prijzen. Alleen 
daarom pakt de Dog een paar 
punten extra dit seizoen. Uitslag 
6-3 3-6 6-3
Deze week was Marco Zoete-
man vierde man en nam het op 
tegen een speler die vooral hard 
serveerde en hele harde returns 
had, alleen vielen deze ballen 
meer uit dan in zodat Marco met 
zijn vaste spel de wedstrijd van 
begin tot het einde in eigen hand 
had. Uitslag 6-1 6-2
Een tussenstand na de enkels 

van liefst 4-0 dus wat betekende 
dat de totaaloverwinning al bin-
nen was. Eerste dubbel Menno 
Kuik en Mark  maakte er in hun 
dubbel een waar spektakel van 
door in drie sets de overwinning 
uit het vuur te slepen nadat de 
tegenstander liefst 3 wedstrijd-
punten om zeep had geholpen. 
Uitslag 6-4 4-6 7-6
Tweede dubbel Marco en Robin 
van Rijssel  maakte het feestje 
(en dat werd het) compleet door 
een zeer degelijke 6-4 6-1 over-
winning op het bord te zetten. 
Met veel service geweld werd de 
tegenstander letterlijk omver ge-
blazen en was de totaaloverwin-
ning van 6-0 een feit.
Volgende week volgt de uitwed-
strijd tegen Tv Eindenhout (Haar-
lem), mocht deze wedstrijd ge-
wonnen worden dat volgt er in 
de laatste competitie ronde een 
misschien wel heel leuke kers 
op de welbekende taart. Het zal 
toch niet gebeuren... wordt ver-
volgd.

High Tea voor Ghana
Uitgeest - Ter ondersteu-
ning van de Stichting Partner-
ship Ghana (SPG) organiseert 
de stichting Werkgroep Ontwik-
kelingsSamenwerking Uitgeest 
(WOSU)  een High Tea. Op zon-
dag 31 mei bent u van harte wel-
kom in gebouw “De Opmaat” 
aan de Zienlaan 3 in Uitgeest. 
De koks van “IJmond Werkt” ver-
zorgen een zeer smakelijke Clas-
sic High Tea die er prachtig uit-
ziet. U wordt bijgepraat over de 
laatste ontwikkelingen rondom 
de projecten voor jongeren van 
de SPG.
Talentontwikkeling is de sleutel, 
waardoor de jongeren in Gha-
na meer zelfvertrouwen krijgen. 
Dit geldt ook voor de koks van 
“IJmond Werkt”. Op duurzame 

wijze wordt in Ghana hieraan ge-
werkt samen met de scholen en 
de dorpsgemeenschappen. De 
WOSU ondersteunt de projecten 
van SPG sinds 2007.

De High Tea duurt van 14.30 uur 
(inloop 14.00 uur) tot 17.00 en 
de entreeprijs is 12,50  exclusief 
drankjes, inclusief koffie en thee.
U kunt zich opgeven bij Hennie 
Kraal, tel. 0251-310934, Marga 
Brantjes, tel. 0251-311008, Fred 
Maquiné,  tel. 06-23407362, e-
mail pjmaquine@hotmail.com en 
Maartje Bos, tel. 06-19039645, 
e-mail maartje_bos@hotmail.
com. Meer informatie op: www.
partnershipghana.com of check 
de facebook groepspagina 
“partnershipghana”.

Uitreiking van materiaal voor de naschoolse activiteiten in Bogupalku

Workshop natuurfotografie
Regio - De prachtigste natuur-
foto’s kun je tegenwoordig ook 
met een digitale camera ma-
ken van vogels, landschappen 
en wolkenluchten. Zeker wan-
neer je zondag 17 mei meevaart 
het Wormer- en Jisperveld in met 
een natuurfotograaf, die je de fij-
ne kneepjes leert en wijst op de 
mooiste objecten. De workshop 
is van 12 tot 14 uur. Reserveren 
bij bezoekerscentrum De Poel-
boerderij via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscentrum@

poelboerderij.nl onder vermel-
ding van naam, aantal perso-
nen en telefoonnummer. Kosten 
10 euro, kinderen 3 euro. Leden 
Natuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscentrum 
De Poelboerderij 8 euro. 

Meer informatie: www.poelboer-
derij.nl.  Afvaart bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 106 
in Wormer.

Kerkje open voor bezichtiging
Regio - Zondag 17 april is de 
Hervormde Kerk van Kromme-
niedijk van 13.00 tot 16.00 uur 
open voor bezichtiging.
In 1755 is het huidige kerkje ge-
bouwd, maar al vanaf 1461 heeft 
op dezelfde plek een kapel en la-
ter nog 3 kerkjes gestaan. 
Brand en oorlogsgeweld heeft 
deze kapelletjes verwoest.

De kerk ligt op een terp. Ach-
ter de kerk is een begraafplaats 
waar nog steeds begrafenissen 

plaats kunnen vinden.
Tijdens uw bezoek aan de kerk, 
kunt u onder andere geïnfor-
meerd worden over het ontstaan 
van het kerkje, de gebrandschil-
derde ramen, het scheepsmo-
del dat in de kerk hangt  en bij-
voorbeeld hoe de banken aange-
past zijn omdat de mensen lan-
ger werden. 

Maar het is ook fijn om alleen 
maar te genieten van de rust en 
stilte in de kerk.
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Castricum - Na een bijeen-
komst in de kerk in Castricum en 
Limmen volgde op 4 mei een stil-
le tocht naar het Monument voor 

de Gevallenen waar de inwoners, 
jong en oud, samenkwamen om 
de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog te herdenken. Bur-

gemeester Toon Mans sprak hier 
de herdenkingsrede uit. ‘s Mid-
dags was er al een herdenking 
bij de oorlogsgraven in Limmen 

geweest. Burgemeester Mans 
heeft met schoolkinderen van de 
Pax Cristi en Sint Maarten een 
krans gelegd. In Akersloot heeft 

wethouder Klijnstra na de kerk-
dienst een herdenkingsrede uit-
gesproken. Foto: Richard van 
den Boogaard.

Jazzdance weer van start
Castricum - Bij DOS Castri-
cum starten na de meivakantie 
drie danscursussen voor meis-
jes. Het gaat om klassiek ballet, 
musicaldans en moderne dans. 
De lessen vinden plaats op de 
maandagmiddag en -avond in 
de gymzaal aan de Juliana van 
Stolbergstraat. De cursussen be-
slaan zes lessen, de eerste les is 
maandag 18 mei. Klassiek ballet 
start om 16.15 uur. In deze les-
sen geeft Vlasta Bakker een in-

troductie in klassiek ballet. Het is 
bedoeld voor meiden vanaf ze-
ven jaar die graag hun techniek 
willen verbeteren. Musicaldans 
start om 17.15 uur, wordt gege-
ven door Kim Heemskerk en is 
voor meisjes vanaf tien jaar. Mo-
derne dans voor meiden vanaf 
twaalf jaar start om 18.15 uur en 
wordt gegeven door Sara Been-
tjes. Meer informatie  en aan-
melding via marjonvancampen@
gmail.com.

Cultureel speeddaten
Castricum - Op zaterdag 30 mei 
om 14.30 uur opent het gemeen-
tehuis van Castricum zijn deu-
ren voor cultureel speeddaten. 
Kunstenaars, cultureel onderne-
mers en anderen die actief zijn 
in kunst en cultuur worden uit-
genodigd om deel te nemen aan 
snelle kennismakingssessies. Dit 
evenement, De Culturele Speed-
date geheten, staat open voor ie-
dereen in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo 
die zich bezighoudt met kunst 
en cultuur.  

De Culturele Speeddate is een 
initiatief van de gemeente Cas-
tricum en het Cultuurplatform 
Castricum. ‘We verwelkomen ie-
dereen die actief is in kunst en 
cultuur’, aldus Ans Pelzer, de be-
vlogen cultuurwethouder van 
Castricum. ‘Kunstschilders, po-
diumartiesten, auteurs, festiva-
lorganisatoren, iedereen mag 
aanschuiven. 
Ook kunstdocenten, museum-
medewerkers en koorleden. Het 
idee is dat je anderen in het cul-
turele veld ontmoet. Het leu-
ke aan die datingsessies is de 
snelheid. Als deelnemer rol je in 

hoog tempo van het ene inspi-
rerende gesprek in het andere.’ 
Waarom deze culturele speed-
dating? ‘De gemeente Castri-
cum herbergt een initiatiefrijke 
culturele en artistieke scene,’ al-
dus de wethouder. ‘Maar niet ie-
dereen kent elkaar. Uit die da-
tingsessies kunnen interessante 
samenwerkingen ontstaan, tus-
sen kunstenaars uit verschillen-
de disciplines bijvoorbeeld, maar 
ook tussen de artistieke gees-
ten en culturele organisaties.’ 
Het evenement is breder dan al-
leen het culturele veld van Cas-
tricum. Pelzer: ‘Onze gemeen-
te gaat ambtelijk samenwerken 
met de gemeenten Bergen, Uit-
geest en Heiloo. Het leek mij een 
goed plan om ook een culture-
le samenwerking te bevorde-
ren. Vandaar dat kunstenaars en 
andere ‘culturelen’ uit deze ge-
meenten ook welkom zijn.’ 

Voorafgaand aan de datingses-
sies zijn er op het evenement 
korte speeches door Kees Wie-
ringa, concertpianist en direc-
teur van Museum Kranenburgh, 
en Elly de Waard, dichteres en 
medeorganisator van het festi-

val Kunst & Koningsduin. Mu-
ziek: door chansonnier Edou-
ard en hiphopformatie Die Vers. 
Expositie: met werk van Harm 
Noordhoorn en Kees Koot, An-
ja Vosdingh Bessem, Angèle van 
den Thillart en Leo van den Bos. 
Entree: gratis via aanmelding 
vooraf bij cultuurplatform@cas-
tricum.nl. Vermeld in de e-mail 
naam en kunstdiscipline of cul-
turele activiteit. 

Op de foto tassenontwerpster 
Marieke de Vree op date met 
dichter en theatermaker Luuk 
Imhann. Foto: Harm Noordhoorn.

Nachtelijke tocht op fi ets, wie gaat mee?

Limmen - Op zaterdagavond 16 
mei vertrekken er vanuit de Cor-
neliuskerk in Limmen, Willibror-
duskerk in Egmond-Binnen en 
Egmond aan den Hoef fi etsers 

voor een nachttocht van 150 ki-
lometer om het Markermeer. 
Het is een initiatief dat aansluit 
bij de monsterfi etstocht van zo’n 
vijftien deelnemers die in 2010 

in het kader van de acht Millen-
niumdoelen negenduizend km 
hebben gefi etst naar het Afri-
kaanse land Burkina Faso. Er 
gaat een begeleidingswagen 
mee op de fi etstocht. Het is de 
bedoeling om gewone fi etsen te 
gebruiken. Er wordt in koppeltjes 
van vier gereden. Het is ook mo-
gelijk om op zaterdagavond tot 
Enkhuizen of op zondagmorgen 
vanaf Muiden het laatste gedeel-
te mee te fi etsen. De organisa-
tie hoopt op steun voor voor het 
scholenproject in Burkina Faso. 
Aanmelden via pastorie.corneli-
usparochie@hetnet.nl. Het ver-
trek in Limmen is na de dienst 
van 19.00 uur. Op de foto het 
team dat naar Afrika reed.

Meiwandeling in het bos
Heiloo - Zoals elke maand or-
ganiseert het IVN, Vereniging 
voor Natuur- en Milieueduca-
tie op de derde zondag, nu dus 
17 mei, een natuurwandeling in 
het Heilooër Bos. Verzamelen om 

10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg. De wan-
deling duurt ongeveer twee uur. 
Een donatie (2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. Opgave vooraf is 
niet nodig. Foto: Paul ten Have.


	20_ed12_pag03
	20_ed12_pag05
	20_ed12_pag07
	20_ed12_pag09
	20_ed12_pag10
	20_ed12_pag11
	20_ed12_pag13



