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Wethouder Meijer verricht het 
startschot voor team CAL d’HuZes
castricum - Zaterdag 26 mei 
om 10.30 uur verricht wethou-
der Bert Meijer op het Bakkers-

pleintje het officiële startschot 
voor team CAL d’HuZes. Team 
CAL presenteert zich daar in 

het nieuwe Alpe d’HuZes tenue 
aan het publiek en maakt het tot 
dan toe opgehaalde sponsorbe-
drag bekend. De opbrengst gaat 
naar de Stichting Alpe d’HuZes 
en wordt voor de volle 100% aan 
kankeronderzoek besteed. 
Team CAL is bijna klaar voor Al-
pe d’HuZes. 32 wielrenners en 
een hardloper uit Castricum en 
omgeving beklimmen op 7 ju-
ni de befaamde Hollandse berg, 
de Alpe d ‘Huez. Op donderdag 7 
juni om 4.30 uur meldt team CAL 
zich aan de voet van de Alpen-
reus. Onder het motto ‘Opgeven 
is geen optie’ gaan zij de berg tot 
wel zes keer beklimmen. Symbo-
lisch gaan zij daarmee de strijd 
tegen kanker aan, samen met 
8000 andere fietsers en lopers. 

Team CAL heeft de afgelopen 
maanden zijn uiterste best ge-
daan om zo veel mogelijk spon-
sorgelden te werven voor de 
strijd tegen kanker. Ze hebben 
een aantal zeer geslaagde eve-
nementen georganiseerd, zoals 
de ijskoude strandtoertocht voor 
MB’s, het pannenkoekenfeest in 
de Burgerij, het Benefietscon-
cert in Hotel Borst en het spor-
tieve zaalvoetbaltoernooi in de 
Bloemen. Zeer velen, zowel par-
ticulieren als bedrijven hebben 
hun bijdrage geleverd, financi-
eel of op andere manieren. Zon-
dag nog kreeg team CAL, na te-
rugkomst op de fiets van de lan-
delijke startbijeenkomst van Al-
pe d’HuZes in Papendal, een be-
drag van 706 euro overhandigd 
door Tourclub Limmen, de Lim-
mer IJsclub en Autobedrijf Kle-
verlaan. Zij hebben het geld bij-
eengebracht met een sponsor-
tocht waarin zes keer het Kopje 
van Bloemendaal werd bedwon-
gen.
En ze zijn er nog niet. Vrijdag-
avond 25 mei is er in sporthal 
de Enterij in Limmen een CAL 
d’HuZes zaalvoetbaltoernooi. 
Muzikale omlijsting is er van de 
Bombarry’s en dj Grossinie. Na 
het succesvolle toernooi in Cas-
tricum belooft ook dit weer een 
mooie avond te worden, waarin 
kanker de rode kaart  wordt ge-
toond. Er is nog inschrijving mo-
gelijk voor teams. De kosten zijn 
65 euro per team, bestemd voor 
het goede doel. Aanvang is 18.00 
uur.  Meer informatie is te vinden 
op www.teamcal.nl .
Ook op andere wijze gaat de 
sponsorwerving door. De ko-
mende weken  treft het publiek 
in diverse supermarkten naast 
de flesseninname een statie-
geldbox van CAL d’HuZes aan. 
Daarin kan men het statiegeld-

bonnetje deponeren voor het 
goede doel. Het gaat om de Al-
bert Heijn in Castricum, Limmen 
en Egmond aan de Hoef en Deen 
in Castricum. Begin juni worden 
alle bonnen van de winkels op-
geteld. Het totaalbedrag gaat 
volledig naar het KWF kankeron-
derzoek. 
Zaterdag 26 mei wordt het voor-
lopige sponsorresultaat van CAL 
d’HuZes bekendgemaakt. Zal 
team CAL zijn streefbedrag van 
125.000 euro halen? Publiek is  
welkom op het Bakkersplein-
tje om dat samen met team CAL 
d’HuZes vast te stellen! 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Informatie-avond zonne-energie 
en Energiebesparingsmarkt 
donderdag 24 mei a.s. 
Zonbespaart BV organiseert een informatie-avond over 
zonne-energie, zonnewarmte-systemen en 
andere energie- en milieubesparende maatregelen.

Aanwezig: stands met zonnepanelen en duurzame 
en milieubewuste producten

Presentaties vanaf 20.00 uur over 
onder meer kostenbesparing, 
aanschaf panelen en Energie 
Prestatie Advies voor uw woning 

Locatie markt: Hotel Borst, 
Van Oldenbarneveldweg 25, Castricum
Tijdstip: 19.00-22.00 uur 
Website: www.zonbespaartbv.nl

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

SLOFFEN FESTIVAL

8.50

Wij hebben sloffen in de smaken:
Aardbei / Vers Fruit
Tiramisu / Christoffel
Frambozen Yoghurt / Caramel
Bosvruchten Passie / Truffel

Alle smaken van 9,95 voor

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

een bbq is nog 
lekkerder
als het Vlees
biologisch is 

alle WorstJes 
Voor de bbq

4 halen 2 betalen
Vleeswarentrio
Mortadella

ardenner ham
gebraden kip

E 4,99

weeKBlaD voor

castricum, Bakkum, 
akersloot, limmen



pagina 2 23 mei 2012

En nu ik!
“Als ik maar lekker kan 
voetballen en sporten”

Kick Wamsteeker is 14 jaar, woont 
in Limmen en zit in 2 havo van het 
Jac.  P. Thijssecollege.

Kick is een enthousiaste voetbal-
ler. Hij speelt bij VV Limmen in 
de C2, linksvoor. Kick vindt alle 
plekken in het veld wel leuk. ”Als 
ik maar kan voetballen”, vertelt 
hij met een grote glimlach. Met 
vrienden speelt hij ook op ver-
schillende veldjes in Limmen. Hij 
voetbalt sinds zijn vijfde. Of hij 
veel doelpunten maakt? ”Hmm 
niet zo heel veel, ongeveer vijf 
keer. We hebben een dame in 
het team die scoort het meest. 
Zij voetbalt bij de KNVB en is 
echt heel goed. Nee, ze hoeft 
niet bij een damesteam. Wij zijn 
blij met zo’n goede speler. We 
spelen tegen allerlei clubs in de 
omgeving. Vitesse,  FC Castri-
cum, Uitgeest, Heiloo enzovoort. 
We trainen twee keer per week.”
Van Limmen naar school in Cas-
tricum fietst hij met een paar 
vrienden. ”Het is maar tien mi-
nuten fietsen. We halen elkaar 
op en we verzamelen dan op de 
Rijksweg om de laatste op te ha-

len. Als ik uit school kom ga ik 
eerst aan mijn huiswerk en daar-
na met mijn Playstation aan de 
gang. We hebben een vrienden-
groep van 15 mensen. We doen 
van alles samen. We zijn al bij el-
kaar sinds groep vijf van de ba-
sisschool. Uitgaan doen we nog 
niet echt. Een paar vrienden zijn 
wel naar ‘Fris’ geweest in Alk-
maar. In het AZ stadion kunnen 
jongeren tot 16 jaar dansen. Er is 
wel heel veel bewaking. Ja, hè, 
hè waarom heet het ‘Fris’? Na-
tuurlijk omdat er geen alcohol 
geschonken wordt.
Sinds een half jaar hebben ze 
twee konijnen. Ze hebben er 
meerdere gehad. Eén ging van-
zelf dood en twee werden gebe-
ten door een hond. Het laatste 
konijn herinnert Kick zich maar 
al te goed. ”Ik kwam thuis uit 
school en hoorde een raar geluid 
uit het hok komen. Ik ben met-
een naar opa en oma gegaan en 
daarna met het konijn op schoot 
naar de dierenarts. Het konijn 
overleed op mijn schoot.” Dat 
heeft veel indruk gemaakt; een 
erge schrik. Kick begrijpt dat 
honden een jachtinstinct hebben 
en achter de konijnen aangaan. 
Maar hij kan niet goed begrijpen 
dat mensen het gebeten konijn 
achterlieten in zijn hok. Het ge-
zin heeft nu twee nieuwe konij-
nen. “Die laten we af en toe los 
in de tuin lopen en dan eten ze 
van de planten, dat vindt mijn 
moeder minder.’’
Naast het voetballen is Kick 
sinds kort begonnen met kracht-
training. Hij speelt ook competi-
tie tennis en traint een paar keer 
per week. Kick zijn vader is po-
werlifter en traint vijf keer per 
week.
Of het heel erg dom is dat ik niet 

weet wat power liften is? Kick 
legt het me uit:” je tilt gewichten 
op drie onderdelen en dan gaat 
het om het hoogste aantal kilo’s. 
Die drie onderdelen worden bij 
elkaar opgeteld en degenen met 
de hoogste score wint. Dit jaar 
gaat mijn vader naar de Europe-
se kampioenschappen in Tsje-
chië. We gaan dan met het he-
le gezin mee. Ik heb er wel zin in. 
Lekker relaxen. Op vakantie kun 
je nieuwe vrienden maken en 
andere mensen ontmoeten. Een 
beetje rondhangen en in een an-
dere taal kletsen. Duits lukt me 
wel, Frans een beetje en Engels 
gaat gemakkelijker.”
Van horrorfilms en geestenge-
doe houdt hij niet. Dan blijf ik 
aan zo´n eng gezicht denken en 
denk dan: dadelijk staat dat ding 
naast mijn bed. Maar ja, zegt 
hij ferm ‘misschien moet ik dat 
maar leren’. We praten er over of 
dat  moet. Zou je niet ook kun-
nen besluiten dat je gewoon niet 
van horror houdt?
Later wil Kick onderwijzer wor-
den. “Ik vind het leuk om met 
kinderen om te gaan en ik kan 
ook goed met kleine kinde-
ren spelen. Ik speel graag met 
mijn neefjes. Taal gaat me goed 
af. Natuurkunde vind ik moei-
lijker. Waar ik later ga wonen? 
Dat weet ik echt nog niet. Als ik 
het maar gezellig heb met ande-
re mensen. Een keer een praatje 
maken en zo.”
Kick woont samen met zijn ou-
ders en zusje in Limmen. Hij ziet 
zichzelf nog niet naar een stad 
verhuizen. Alkmaar en Amster-
dam vindt hij te druk en in Lim-
men is het zo leuk omdat je heel 
veel mensen kent. “Voorlopig 
blijf ik hier.”
Ans Pelzer

Pottenbakken bij Toonbeeld
Castricum - In het weekend van 
9 en 10 juni kunnen belangstel-
lenden bij Toonbeeld met klei 
aan de slag. Er is dan een inten-
sieve workshop voor mensen die 
willen kennismaken met de tech-
niek van het draaien op de draai-
schijf: leren kneden en centreren 
van de klei en het oefenen van 
openbreken, wanden zetten en 
optrekken aan de hand van klei-
ne pot- en komvormen. Een heel 
weekend intensief werken met 
klei waarbij iedere cursist een ei-
gen draaischijf ter beschikking 
heeft. Bij deze cursus wordt ook 
het decoratieve aspect van kera-
miek zeker niet vergeten: Na het 

weekend wordt in overleg met 
de groep een dagdeel aan de 
cursus toegevoegd om het ge-
draaide werk af te werken met 
glazuren, engobes en terra si-
gillata of majolica. Ter inspira-
tie krijgen de deelnemers tijdens 
het weekend gedraaide kera-
miek van hedendaagse kunste-
naars te zien waarin al deze as-
pecten aan de orde komen.

Voor meer informatie  zie  www.
toonbeeld.tv of telefonisch tij-
dens kantooruren 0251-659012.
Op de foto: een kleine komvorm 
gemaakt op de elektrische draai-
schijf.

Polsbandjes weer verkrijgbaar 
op het strand van Castricum
Castricum - Net zoals vo-
rig jaar zijn er weer polsband-
jes verkrijgbaar bij de strand-
post van de Castricumse Red-
dingsbrigade. Vorig jaar werd 
door de reddingsbrigade ge-
zocht naar 41 kinderen die lan-
ger dan 30 minuten vermist wa-
ren. Verder werd 15 keer de witte 
vlag met een vraagteken gehe-
sen voor een kind wat gevonden 
was en werd afgegeven bij de 

EHBO vereniging. In alle geval-
len werden ouder en kind weer 
herenigd. Een polsbandje zorgt 
er natuurlijk niet voor dat kinde-
ren niet meer kwijt kunnen ra-
ken, maar op dit bandje kan een 
06-nummer worden geschreven 
wat het leed aanzienlijk verkleint. 
Deze bandjes zijn gratis en wor-
den beschikbaar gesteld door 
Reddingsbrigade Nederland en 
Interpolis. 

Taart voor 1000e Burgernet-burger

Burgernet vanaf nu actief 
Castricum - Al binnen één 
maand heeft de gemeente Cas-
tricum de duizendste inwoner 
mogen registreren die zich aan-
meldt voor de actie Burgernet. 
De duizendste aanmelder ont-
ving daarvoor op woensdag 23 
mei een royale taart van burge-
meester Mans. Daarmee onder-
streept de burgemeester zijn te-
vredenheid over de animo voor 
het project. 
Het bereiken van de mijlpaal be-
tekent bovendien dat Burgernet 
vanaf woensdag actief is in Cas-
tricum en dat deelnemende bur-

gers dus worden gealarmeerd in 
geval van een duidelijk dadersig-
nalement bij een overval of een 
vermist kind. 
Door Burgernet kunnen inwo-
ners direct behulpzaam zijn bij 
de opsporing van bijvoorbeeld 
dader(s) van een overval of een 
vermist kind. Wie zich aanmeldt 
bij Burgernet, krijgt - na de offi-
ciële registratie – van de Meld-
kamer van de politie in geval van 
een vermissing of overval een 
bericht met het verzoek om uit te 
kijken naar de daders, voertui-
gen of vermiste personen. 

Alle inwoners van Castricum 
ontvingen vorige maand een in-
formatiepakket thuis waarmee 
zij zich voor deze dienst konden 
aanmelden. 
Inmiddels hebben duizend men-
sen dat al gedaan. 

Ruim 350 gemeenten gingen 
Castricum al voor, en meer dan 
800.000 burgers ouder dan 15 
jaar hebben zich erbij aangeslo-
ten. 
De gemeente hoopt op een uit-
eindelijke deelname van min-
stens 5% van de inwoners, con-
form het landelijk gemiddel-
de. Het feit dat al in de eerste 
maand 1000 burgers zich aan-
meldden, voedt de verwachting 
dat dit zeer binnenkort gehaald 
gaat worden.  

Dieren tekenen in en 
voor ’t Dierenduintje
Castricum – Onder begeleiding 
van kunstenaar, illustrator Paul 
van Tol kunnen belangstellenden 
op zaterdagochtend 2 juni en/
of zaterdagochtend 9 juni van 
10.00 tot 12.30 uur aan de slag 
met tekenen van dieren. Bij re-
gen wordt de les verplaatst naar 
respectievelijk 16 en/of 23 juni.
De kosten per tekenles zijn 12,50 
euro inclusief tekenmateriaal. 
Deelnemers die zelf tekenmate-
riaal meenemen betalen 8,50 eu-
ro per les. Van het geld gaat per 
deelnemer één euro naar ’t Die-
renduintje.
Om een ieder voldoende aan-
dacht te geven, kunnen er niet 
meer dan 12 personen meedoen.
Het tekenen is bij ’t Dierenduin-

tje, Duinenboschweg 1a (nabij 
NS station Castricum).

Voor informatie en/of aanmelden 
paulienz@hotmail.nl, tel. 072-
5054131.
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Folder over de Schoon-
watervallei bij Castricum
Castricum - In het gebied ten 
noorden van Castricum zal de 
komende jaren de Schoonwa-
tervallei ontstaan. Landschap 
Noord-Holland en het Hoog-
heemraadschap werken daar 
aan een gebied met voldoen-
de schoon water in de sloten en 
volop ruimte voor de natuur. Ook 
de waterveiligheid is een belang-
rijk aspect. Door de inrichting 
van twee waterbergingen wordt 
wateroverlast door hevige regen 
voorkomen. Er is nu een folder 
beschikbaar die laat zien hoe het 
gebied er straks uit zal zien. 
Nergens is de overgang van dui-
nen naar veenweiden zo natuur-
lijk als bij Bakkum. In dit gebied 
komt via de bodem veel kwelwa-
ter omhoog. Dit is zeer schoon 
water dat ooit als regen op de 
hoger gelegen duinen is geval-

len. Door dit water vast te hou-
den in het gebied en te schei-
den van het voedselrijke water, 
ontstaat een gebied met schoon 
water. Dit is goed voor de natuur, 
landbouw en de waterhuishou-
ding. Er hoeft dan bijvoorbeeld 
minder gebiedsvreemd water 
aangevoerd te worden. Om wa-
teroverlast bij hevige buien te 
voorkomen, worden er twee wa-
teropvanggebieden ingericht. 
Gebieden die verder als natuur- 
en recreatiegebied gebruikt kun-
nen worden. 
De folder beschrijft alle aspec-
ten van de Schoonwatervallei en 
is gratis af te halen bij de bibli-
otheken in de gemeente Castri-
cum. De folder is ook aan te vra-
gen via www.schoonwatervallei.
nl of via telefoonnummer 088-
0064455.

Het begin van de Schoonwatervallei bij het Zeerijdtsdijkje. Foto Henk 
van Bruggen

Henny Huisman gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Henny Huisman te gast. 
Deze beroemde Bakkummer be-
hoeft eigenlijk geen nadere in-
troductie en mag in de portret-
tengalerij van markante inwo-
ners van de CAL natuurlijk niet 
ontbreken. Huisman is met voor-

sprong de meest vooraanstaan-
de tv-persoonlijkheid van Ne-
derland. Over zijn carrière van 
drummer bij Lucifer tot presen-
tator van onder andere de Mi-
niplaybackshow, de Soundmix-
show en Korenslag is nagenoeg 
alles bekend. Presentator Pe-
ter van Raalte neemt alle hoog-
tepunten en dieptepunten door 
in een ongetwijfeld boeiend ge-
sprek met de showmaster.
De uitzending is op donderdag 
24 mei van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Herhaling is op zondag 27 
mei van 12.00 uur tot 13.00 uur.
De uitzending is in stereo tot 
ver in de regio te beluisteren via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op twee kabelfrequenties na-
melijk 104.5 FM voor Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Tips over een leuk, bijzonder 
of opvallend persoon uit de ge-
meente Castricum kunnen ge-
maild worden naar 100@castri-
cum105.nl. (Foto: Ben Kleyn) 

Moeder Teresa centraal 
in oecumenische vesper

Castricum - Op zaterdag 26 
mei om 17.00 uur wordt in de 
Dorpskerk van Castricum weer 
een oecumenisch vesper ge-
houden. Centraal daarin staat 

moeder Teresa. Het thema is: 
‘Geestdrift ondanks alles’.
Moeder Teresa (1910) werkte 
onder de allerarmsten in Calcut-
ta. Ze stichtte daar de orde van 
de Zusters van de Naastenlief-
de. Ze ontving in 1979 voor haar 
werk de Nobelprijs voor de Vre-
de.
In vele landen hebben kloos-
terzusters haar voorbeeld na-
gevolgd. Zo ook in Ethiopië, het 
land waar pastoor Kaleab van-
daan komt. Hij is dan ook de 
voorganger . Het Liturgiekoor 
onder leiding van Jelle Jan Klin-
kert verleent zijn medewerking.
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Expositie bij Klaver Vier
Castricum – Bij Klaver Vier is 
er ditmaal een expositie van 
een creatieveling met naald en 
draad. Het zijn Engelse en Scan-
dinavische  voorbeelden die au-
todidact Anja Groentjes met een 
eigen inbreng maakt.
Van jongs af aan is zij hier al mee 

bezig. Zij geniet van het ma-
ken en ontwerpen en vindt nog 
steeds nieuwe inspiratie.
De materialen waarmee gewerkt 
wordt zijn wolvilt en linnen.
De expositie is tot en met 27 ju-
ni bij Klaver Vier op de Dorps-
straat 45. 

Friday Night Live bij Bad Noord
Castricum - Vrijdag 25 mei or-
ganiseert Strandpaviljoen Bad 
Noord te Castricum weer de eer-
ste ‘Friday Night Live’-avond van 
dit seizoen.
Peter Lavell, inmiddels geen on-
bekende meer in Castricum, bijt 
de spits af, met zijn swingende 

Blues en Rock & Roll. Zijn band 
bestaat uit drie Bluesixleden: 
Willem Visser - bas, Bert Baars 
- saxofoon, Jan Stobbe – drums, 
aangevuld met  boogie-woogie 
pianist Joffry Arthur. 
Aanvang 21.30 uur, de toegang 
is gratis. 

Kunstfietsroute Castricum
Castricum - Op zaterdag 2 en 
zondag 3 juni,  beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur, is er gelegen-
heid de kunstfietsroute te fiet-
sen. De route voert kunstliefheb-
bers langs diverse stops in Bak-
kum, Castricum en Limmen. Op 
zondag valt er op alle stops le-
vende muziek te beluisteren of  
is er een dichter aanwezig die 
voordraagt uit eigen werk.
Ook dit jaar laten de deelne-
mers een grote verscheidenheid 
aan kunstwerken zien. Een flink 
aantal nieuwe exposanten heeft 
zich gemeld. Zij nemen deel op 
de al bekende stops, zoals Het 
Oude Raadhuis en Anders Beke-
ken (voorheen De Wissel). Nieu-
we stops en deelnemers zijn te 
vinden op de Kleibroek en het 
Scoutingpad en in de Louise de 
Colignystraat.
In Het Oude Theehuys, gelegen 
op het terrein van Dijk en Duin, 
wordt een centrale overzichtsex-
positie ingericht waar van iedere 
stop werk tentoongesteld wordt. 
Een goede gelegenheid om al-
vast iets te zien en eventueel 
naar aanleiding daarvan de te 

volgen route te kiezen. De rou-
te kan vanaf iedere stop worden 
gestart. Deze centrale expositie 
is te bewonderen vanaf woens-
dag 9 mei tot en met zondag 10 
juni. Openingstijden Het Oude 
Theehuys: woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Folders zijn onder andere te ver-
krijgen bij de VVV en de biblio-
theken in Castricum en Limmen. 
Voor meer informatie zie www.
kunstfietsroutecastricum.nl en 
www.hetoudetheehuys.nl. 

Mezza Luna unplugged
Castricum - Eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervolle 
en gezellige live muziek? Regio-
nale helden ontmoeten elkaar op 
het podium van Grandcafé Mez-
za Luna op de Mient 1. Een vaste 
huisband onder leiding van An-
dré Voebel varieert in repertoire 
en brengt op eigenzinnige wijze 

de allerbekendste songs met een 
intiem karakter. 

Vrijdag 25 mei komt André 
Kwant als zanger optreden. Un-
plugged friday is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen, men 
hoeft dus niet uitsluitend te eten.
Muziek vanaf 20.00 uur. 

Programma 24 mei t/m 30 mei 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 

maandag & dinsdag 21.00 uur
woensdag 21.30 uur 

What to expect when 
you’re expecting

vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur 
woensdag 18.30 uur 
The Avengers 3D

donderdag 18.30 uur vrijdag 21.30 uur 
zaterdag 18.30 uur zondag 21.30 uur
maandag 18.30 uur dinsdag 21.00 uur

woensdag 18.30 uur 
Jackie

donderdag 21.00 uur vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag & dinsdag 18.30 uur
woensdag 21.30 uur 

Intouchables
maandag 21.00 uur dinsdag 18.30 uur 

A Dangerous Method
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 13.00 & 15.45 uur 
Wickie en de schat van de goden (NL) 3D

zondag  & dinsdag 15.45 uur
De Piraten (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 13.00 uur 

The Lorax (NL) 3D
zaterdag, maandag & woensdag 15.45 uur 

Sneeuwwitje (NL)

What to expect when you’re 
expecting in Corso Bioscoop
Een kind op de wereld zetten 
gaat niet vanzelf en is voor ieder-
een een ander avontuur. Zo staat 
het leven van TV fitness goeroe 
Jules en haar Dancing With The 
Stars- partner nogal op z’n kop 
als bekend raakt dat ze zwan-
ger is. Wendy is gek van baby’s 
en brengt net haar eerste ba-
byboekje uit als ze het zelf mee 
gaat maken en ze voor heel wat 
verrassingen komt te staan. Zo-
als haar schoonvader Ramsey, 
die aankondigt dat zijn piepjon-

ge vriendin Skyler óók in ver-
wachting is. Fotograaf Holly wil 
dolgraag een kindje adopteren, 
maar haar man Alex heeft geen 
idee of hij er klaar voor is. Om 
niet in paniek te raken sluit Alex 
zich aan bij een groep kersverse 
vaders; hopelijk kunnen zij hem 
klaarstomen. 
Tenslotte volgt men Rosie, die 
zwanger raakt na een one night 
stand. Lukt het haar om alsnog 
een relatie op te bouwen met va-
der Marco? 

In het Paleis van het Eeuwige 
IJs ligt de legendarische Schat 
van de Goden. Wickie’s vader, 
de machtige Vikingleider Hal-
var, draagt de sleutel van dit pa-
leis om zijn nek. Als Halvar be-
sluit op zoek te gaan naar de le-
gendarische schat wordt hij de-
zelfde avond nog ontvoerd door 
Vreselijke Sven. 
Ondertussen begaat Wickie de 
ene na de andere blunder, hij 
lijkt niets goed te kunnen doen. 

Wickie en de schat van de goden
Zijn vader denkt dat hij nooit een 
volleerd Viking zal worden, maar 
nu heeft Wickie een kans om 
zich te bewijzen! Nu hij de lei-
ding heeft over de sterke Vikin-
gen Tjure, Snorre, Urobe, Gorm, 
Ulme en Faxe is hij vastbesloten 
om zijn vader te bevrijden uit het 
kasteel van Vreselijke Sven. Hij 
krijgt daarbij hulp van de kleine 
slavin Svenja. Er staat Wickie en 
zijn vrienden een groot avontuur 
te wachten. 

Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes (voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar) 

Activiteiten bij de Stapmaatjes
gaat op tweede pinksterdag lun-
chen en wandelen in Egmond 
aan zee. Op zondag 3 juni gaan 

de leden met de stroomtram van 
Hoorn naar Medemblik. Met de 
fiets gaat men terug naar Hoorn.
Voor aanmelding en informatie 
zie www.stapmaatjes.nl.

26-05 nationale hengeldag - met vissoep

Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant
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Castricum- Wie zin heeft in een 
praatje, spelletje of dansje op 
swingende muziek, is op zon-
dag 3 juni welkom bij De Soos. 
De Soos wordt elke eerste zon-
dag van de maand tussen 14.00 
en 17.30 uur in Discovery gehou-

De Soos in Discovery

Luilak en inschrijven avond- 
vierdaagse bij Conquista
Limmen - Zaterdagochtend 
26 mei is het luilak. Wie in alle 
vroegte helemaal klaar staat om 
iedereen eens goed wakker te 
schudden, komt zeker naar Con-
quista. Vanaf 4.00 uur gaat men 
heel Limmen op zijn kop zetten 
met een feestje wat herrie ma-
ken heet. Daarna kan er gezel-
lig aangeschoven worden aan 
de ontbijttafel. Degenen die nog 
niet klaar zijn met herrie maken 

kunnen dan hun beste skills la-
ten horen met Guitar Hero. En-
tree 1 euro. Op zaterdag 26 mei 
kan men zich bij Conquista van 
11.00 tot 12.30 uur inschrijven 
voor de avondvierdaagse, die dit 
jaar plaatsvindt van 5 tot en met 
8 juni. Jongerencentrum Con-
quista bevindt zich op de Kerk-
weg 50 te Limmen. Kijk voor 
meer informatie en alle komende 
activiteiten op www.conquista.nl. 

Prokkelbarbecue voor 
mensen met beperking
Castricum - Prokkel mee goed 
idee. Op vrijdag 8 juni wordt in 
Castricum, als onderdeel van 
de landelijke prokkeltweedaag-

se, een prokkelbarbecue ge-
organiseerd door de Stichting 
Welzijn Castricum voor mensen 
met een beperking uit alle ker-

nen van Castricum. Het woord 
prokkel staat voor: een prikke-
lende ontmoeting tussen men-
sen met een beperking en men-
sen zonder. Verschillende vrijwil-
ligersorganisaties uit Castricum 
verlenen hun medewerking aan 
de barbecue die wordt gehou-
den in Het Steegje in Castricum. 
De deelnameprijs is 5 euro voor 
de barbecue met een ijsdessert. 
Consumpties zijn voor eigen re-
kening.
Aanmelden vooraf bij de Stich-
ting Welzijn Castricum is nood-
zakelijk en kan tot 31 mei, tele-
foon 0251-656562, de stichting 
is op werkdagen in de ochtend-
uren en op maandag- en woens-
dagmiddag bereikbaar. Per mail 
kan eveneens aangemeld wor-
den: info@welzijncastricum.nl.
Aan de deelnemers wordt ge-
vraagd het vervoer naar en vanaf 
de barbecue zelf te regelen. 
Lukt dat niet, dan kan contact op 
worden genomen met de Stich-
ting Welzijn Castricum.

den, voor mensen met en zonder 
beperking. Discovery is rolstoel-
toegankelijk. Discovery, Dorps-
straat 2a. 
Bel voor meer informatie naar 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251 656562.

Vermist:
Geen.

Gevonden:
Prinses Irenestraat Castricum: 

roodcyperse jongvolwassen ka-
ter, dichte oude wond links aan 
de hals, boven rechteroog wond.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Castricum - De landelijke col-
lecte van het Nationaal Epilepsie 
Fonds - De Macht van het Klei-
ne, wordt gehouden in de week 
van 4 tot en met 9 juni.
In de drie deelgemeentes: Cas-

Epilepsie Fonds zoekt collectanten
tricum, Akersloot en Limmen 
zijn dringend collectanten nodig. 
Een uurtje tijd, meer vraagt men 
niet. Wie wil helpen kan bellen 
met Greet Suijkerbuijk, tel. 0251-
657870.

oplossing
Zoek de 10 verschillenEen kind heeft een prima plek 

bij Kinderopvang Kidsbest 

Akersloot/Uitgeest - Kinder-
opvang Kidsbest is opgericht 
in 1996 en wat begon als een 
kleinschalig project met enke-
le kinderen, groeide al snel uit 
tot Kinderdagverblijf Pinkeltje in 
Akersloot met meerdere groe-
pen. Nu, 15 jaar later, heeft Kids-
best een kinderdagverblijf, vesti-
gingen voor buitenschoolse op-
vang (voorschoolse-, tussen-
schoolse en naschoolse opvang) 
en peuterspeelzalen. Kidsbest is 
groter en professioneler gewor-

den, maar de ideologie blijft het-
zelfde: kinderen opvangen in het 
verlengde van de huiselijke sfeer. 
Een omgeving creëren waar ze 
zich volop kunnen ontplooien, 
waar ze heerlijk kunnen spelen 
en waar ze hun leven samen met 
anderen delen. Kidsbest biedt de 
kinderen een ideale plek aan om 
geheel verzorgd en veilig de we-
reld te verkennen, zodat hun ou-
ders onbezorgd kunnen werken 
of kunnen studeren.
Uiteraard staat het kind centraal. 

Vaste rituelen, gezonde voeding 
en voldoende speel- en rustmo-
menten vinden de leidsters bij 
Kidsbest heel belangrijk. Afgelo-
pen jaar heeft Kidsbest in de ge-
hele organisatie de Vroege Voor-
schoolse Educatie (VVE) van Uk 
& Puk ingevoerd. Deze methode 
stimuleert kinderen door mid-
del van thema’s in hun taalont-
wikkeling. Tevens is er veel aan-
dacht voor de sociale ontwikke-
ling en een eerste oriëntatie op 
rekenen. 
Sinds 2008 heeft de organisatie 
het zo felbegeerde HKZ-certifi-
caat, dit is het keurmerk voor de 
zorgsector in Nederland.
Kidsbest heeft in Akersloot Kin-
deropvang Pinkeltje met dagop-
vang en buitenschoolse opvang. 
In Uitgeest is er een buiten-
schoolse opvang in basisschool 
De Wissel, waar ook een peuter-
speelzaal gevestigd is. De ande-
re peuterspeelzaal, Peuterpret, is 
gevestigd in basisschool de Palt-
rok in Uitgeest. 
Een keer sfeer komen proeven? 
De leidsters leiden belangstel-
lenden graag rond in één van 
de vestigingen. Contact leggen 
kan via info@kidsbest of 0251-
831273. Kijk voor meer informa-
tie ook op www.kidsbest.nl.

Sport voor Kika bij Bodystyle
Castricum - Op vrijdag 1 juni or-
ganiseert Bodystyle de sportdag 
voor KiKa. KiKa (Kinderen Kan-
kervrij) werft fondsen, die ten 
goede komen aan kinderkanker-
centra in Nederland. De giften 
worden gebruikt voor onderzoek 
waarmee deze centra versneld 
therapieën beschikbaar willen 
maken voor een betere behan-

deling en genezing van kinder-
kanker. Minder pijn en strijd. En 
meer genezing en kwaliteit. 
De hele dag opent Bodystyle  
Healthcenter haar deuren om 
gratis te sporten en te zweten 
voor KiKa. Iedereen is van har-
te welkom om via een sportie-
ve manier KiKa te steunen! Deze 
dag is tevens geschikt om ken-

nis te maken met alle verschil-
lende workouts die Bodystyle                    
Healthcenter verzorgt. Fitness 
onder begeleiding, spinning, bo-
dypump of lenigheid verbeteren 
tijdens de bodybalance zijn en-
kele voorbeelden. 
Bodystyle is gevestigd aan De 
Bloemen 71 in Castricum, tele-
foon 0251-658325.
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Inschrijving Dubbele Lus geopend

Castricum - Op zondag 8 ju-
li gaat het Castricumse loopeve-
nement de Dubbele Lus weer 
van start. Vanaf nu is het moge-
lijk om hiervoor in te schrijven.
Er zijn vier leeftijdsgroepen voor 
de jeugd, die allemaal hun eigen 
starttijd hebben. De route door 
het hart van het dorp bestaat uit 
een ronde van 1400 meter.

De individuele inschrijvingen 
voor de wedstrijden gaan via de 
website, www.dubbelelus.nl. Het 
inschrijfgeld voor de jeugd tot en 
met 17 jaar is 2 euro en voor de 
volwassenen 4 euro.
Voor de estafetteloop stuurt men 
een mailtje naar: info@dubbele-
lus.nl. Bij opgave vermelden: 
groepsnaam en namen van de 

deelnemers.Inschrijving is mo-
gelijk tot 25 juni. Er is géén na-
inschrijving.
De eerste wedstrijd van 5600 
meter begint om 14.00 uur met 
de volwassenen, in combinatie 
met de jeugd van 14 tot en met 
17 jaar. Ze lopen 5600 meter.
Daarna volgt om 15.15 uur de 
jeugd van 11 tot en met 13 jaar, 
en om 15.45 uur de jeugd van 8 
tot en met 10 jaar. Beide groepen 
lopen 2800 meter.
Om 16.30 uur is de start van de 
estafetteloop van 5600 meter. 
Een ploeg bestaat uit vier deel-
nemers (man en/of vrouw) sa-
mengesteld uit bijvoorbeeld fa-
milie, scholieren, buren of vrien-
den. Elke deelnemer loopt één 
ronde van 1400 meter. De mini-
mumleeftijd is 12 jaar. Deelname 
aan zowel een van de andere lo-
pen als aan de estafetteloop is 
mogelijk.
Tot slot om 17.00 uur loopt de 
jeugd van 5 tot en met 7 jaar een 
ronde van 1400 meter. 

Lentine Klaassen wint 
brons bij NK meerkamp
Castricum - De 17-jarige Cas-
tricumse atlete Lentine Klaas-
sen heeft een bronzen medail-
le gewonnen bij het Nederlands 
Kampioenschap meerkamp. In 
een spannende wedstrijd over 
twee dagen heeft de atlete van 
atletiekvereniging Lycurgus het 
uiterste van zichzelf gegeven op 
zeven onderdelen. Op het laat-
ste onderdeel waren er nog vier 
kanshebbers voor het eremetaal.
Op de 100 meter horde begon 
de atlete van Lycurgus redelijk 
goed. In een tijd van 15.75 snel-
de ze over de tien hordes. Ze 
sprong over de 1.51 meter bij het 
hoogspringen. Na twee onder-
delen stond Lentine op de tiende 
plaats. Daarna volgde de opmars 
naar boven. De drie kilo zware 
kogel stootte ze naar 12.94, een 
persoonlijk record. Daarmee liet 

ze het hele deelnemersveld flink 
achter zich en steeg zodoen-
de behoorlijk in het klassement. 
Ook op de 200 meter sprint be-
haalde de Castricumse een per-

Vitesse 22 MB 1 kampioen 
van eerste klasse KNVB
Castricum - Dat het een zwa-
re pot zou worden was duidelijk 
maar dat er zo goed gevoetbald 
zou worden had niemand ver-
wacht . De meiden speelden het 
erg fysieke Odin af en toe aardig 
zoek. Met mooi en goed voetbal 
zijn deze talenten dan ook te-
recht kampioen geworden. Erg 
knap is het zeker, eerder dit jaar 
waren ze al gepromoveerd van 

de tweede klasse naar de eerste 
klasse en dat ze daar dan weer 
kampioen zijn geworden is een 
prestatie van formaat.
Met een supertocht op de platte 
kar door het dorp werd het kam-
pioenschap in steil afgesloten.
Wie de toppers in levende lijven 
wil zien kan zaterdag 2 juni ko-
men. Ze spelen dan op het Zilve-
ren Hert toernooi.

Limmen D1 opnieuw 
de sterkste in CAL-cup
Limmen - Voor het tweede jaar 
op rij is Limmen D1 er in ge-
slaagd de gemeentelijke CAL-
cup voor zich op te eisen. In een 
zeer spannende finale moest 
Limmen winnen van het ster-
ke Meervogels’31 D1. Er waren 
kansen over en weer, maar Lim-
men was sterker dan de Akerslo-
ter formatie. In de laatste minuut 

kwam de verdiende overwinning 
tot stand. Op de foto staand: Ro-
land Duin, Wester Kuijpers, Co-
dy Kerssens, Wesley Borst, Stan 
Liefting, Ron de Nijs, Jaap Me-
nick, Joeri Admiraal en Maar-
ten Admiraal. Hurkend: Quen-
tin Aker, Dirk Hollenberg, Boris 
de Boer, Jos Hollenberg en Den-
nis Krook. 

Amak wandelt
Akersloot - Zondag 27 mei is er 
weer een wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub.
De wandeling is de Zuiderzee 
Tocht ‘n Loopie in Volendam en 
is 15 km lang. Vertrek om 9.00 

uur vanaf Het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Belangstellenden zijn 
welkom.

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

Viswedstrijden Samen Beet
Limmen - Zaterdag 19 mei was 
de eerste wedstrijd van jeugd-
visclub Samen Beet. Er was bij-
na geen vis te vangen in het an-
ders zo goede Stet. De enige vis-
ser met vis was Quinten Ouden-
dijk, die twee voorns wist te van-
gen. De overige deelnemers ble-
ven zonder vis. Op 2 juni kunnen 
ze in de herkansing.
Zondag 20 mei werd er een stuk-
swedstrijd gevist in het water 
langs de Golfbaan te Heiloo. In 
zeer matig weer werd er door 11 
vissers ook nog eens zeer matig 
gevangen. Co Duinmeijer wist in 
de A-groep de vis als enige echt 
aan het azen te krijgen en ving 
er 37. Peter van der Heijdt werd 
met 25 stuks tweede door met 

een werphengel vlak tegen het 
riet de visjes te vangen. Man-
dy Schouws voegde een derde 
plek toe aan haar prima compe-
titie. Ze wist ondanks een hon-
gerige snoek op haar stek toch 
19 vissen veilig in het leefnet te 
brengen. Jan Walta ving er even-
eens 19.
In de B-groep was 11 stuks het 
hoogste, door Karl Nuijens. Piet 
Pepping ving er zeven en Simon 
Schouws sloot de rijen met een 
vis.

Vrijdag 25 mei is de eerste boot-
jeswedstrijd. Er wordt gevist 
op het Overdie. Vissers die een 
bootje hebben kunnen mee-
doen door aan te melden bij Ron 

Droog, 072-5054009. Er wordt 
gevist per koppel, dus graag 
aanmelden per twee vissers en 
een boot. Loting 19:00 uur bij het 
Watersportlandje.

Zaterdag 26 mei is het natio-
nale hengeldag. HSV Limmen 
heeft voor de jeugd, maar ook 
voor geïnteresseerde volwas-
senen, een open dag georgani-
seerd. Aanvang is 9.30 uur, rond 
13.00 uur is het programma af-
gelopen. Groot nieuws is, dat Ed 
Stoop, de presentator van VisTV, 
bij de opening van de open dag 
aanwezig is. De toegang is gra-
tis, ook voor niet-leden. Informa-
tie bij Peter van der Heijdt, 06-
27872854 of peter@samenbeet.
nl. Het evenement is ook toe-
gankelijk voor kinderen uit Cas-
tricum, Heiloo en Akersloot. 

soonlijk record, 27.34 seconden. 
Na één dag stond Lentine vier-
de in het klassement. De twee-
de dag begon met verspringen. 
Haar derde sprong werd in een 
volgend persoonlijk record ge-
sprongen 5.42, en ze schoof 
door deze sprong op in het klas-
sement naar de derde plaats. 
Het zesde onderdeel van de ze-
venkamp voor vrouwen is speer-
werpen. Lentine wierp de speer 
naar een afstand van 32.30 me-
ter, en kwam hiermee dichter 
in het klassement bij de eerste 
twee. Het afsluitende nummer, 
de 800 meter, werd daarom heel 
spannend. Lentine liep een goe-
de 800 meter, liep op zeker voor 
haar derde plaats en knabbel-
de ondertussen vier seconden 
van haar persoonlijk record af, 
2.30.46 minuut.  

Alles goed voor een bronzen 
medaille. Lentine was erg tevre-
den, trots en blij dat al haar in-
spanningen en trainingen tot dit 
resultaat hebben geleid. 
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Theo Leering exposeert 
in gemeentehuis
Uitgeest - Woensdagavond 23 
mei om 20.00 uur opent wet-
houder Selij een expositie van 
de schilderijen van Theo Leer-
ing in de hal van het gemeente-
huis. Leerings interessante schil-
derstijl houdt het midden tussen 
realisme en impressionisme. De 
expositie is vanaf donderdag 24 
mei te bekijken tijdens de ope-
ningstijden van het gemeente-
huis en duurt tot en met woens-
dag 11 juli.
De schilderwerken van Theo 
Leering vertonen absurdistische 
trekken en wekken bij veel kij-

kers op zijn minst vervreem-
ding op. Als schilder streeft hij er 
voortdurend naar de toeschou-
wer te overrompelen en mee te 
trekken in zijn voorstelling. Op-
vallend is het rijke kleurgebruik 
en het rustige, melancholische 
karakter van de schilderijen.

Theo Leering: “Mijn ideeën haal 
ik vaak uit muziek en muziek-
instrumenten. Maar in princi-
pe kan alles wat op mijn netvlies 
verschijnt, hoe klein of ogen-
schijnlijk nutteloos ook, dienen 
als inspiratiebron.”

Uitgeest - Zaterdag 19 mei 
stond de tweede Midfond vlucht 
vanuit Soissons met een afstand 
van 360 kilometer op het pro-
gramma bij duivensportvereni-
ging ‘De Vliegende Vleugels’. Er 
waren voor die vlucht 17 deel-
nemers met 282 duiven aan 

de start verschenen. Om 08.15 
uur werden de duiven met een 
zwakke zuidenwind gelost en 
om 12.08.38 uur werd de eer-
ste en snelste duif gemeld bij 
de Tandem W. & F.  Rodenburg 
in Uitgeest. De duif had een ge-
middelde snelheid van 1572.236 

Derde overwinning voor 
Tandem W. & F. Rodenburg

m/p.m. (ruim 94 kilometer per 
uur). Wim en Frank zijn bezig aan 
een topseizoen op Vitesse en de 
Midfond, met nu al hun derde 
overwinning in de vereniging. Ze 
zijn dit jaar gestart op een ge-
heel nieuw hok met verplaatste 
duiven en dan zo’n start maken 
is gewoon klasse. 
De uitslag van zaterdag 19 mei 
luidt als volgt: 1-78-100-178-
191e Tandem W & F Rodenburg, 
2-3-8-22-23e Gebr. Beentjes, 
4-6-18-54-56e Dirk de Bruin, 
5-7-15-16-51e Gerard Twaalf-
hoven en 9-10-11-27-28e  Pe-
ter Schellevis. De taart ging de-
ze week naar de Dutch Day Ra-
cers  met een duif op de 50ste 
plaats. De attractieprijs van de-
ze week ging even eens naar de 
Dutch Day Racers. De overwin-
ning van het Tandem W & F Ro-
denburg was tevens goed voor 
een tweede plaats in het Ray-
on B tegen 144 liefhebbers met 
2186 duiven en een super vier-
de plaats in de gehele afdeling 
Noord-Holland tegen 713 lief-
hebbers met 12330 duiven. 
Donderdagavond zal er inge-
korfd worden voor de tweede 
Dagfond vlucht vanuit Orleans 
met een afstand van ongeveer 
550 kilometer. 

Helaas verlies voor 
FC Uitgeest JG1
Uitgeest - Ondanks een sterk 
begin en veel kansen over en 
weer zat het geluk FC Uitgeest 
JG1 niet mee. Only Friends had 
net iets meer geluk en scoorde 
na een minuut of vijf hun eer-
ste goal en kort daarna werd het 
via een mooie aanval 0-2. Kee-

per Regilio kreeg veel ballen te 
verstouwen, maar mede door 
de hard werkende achterhoede, 
werden ook veel ballen tegen-
gehouden. Goed gedaan Anass, 
Mart en Mark! De spitsen de-
den ontzettend hun best om een 
doelpunt te maken. Raymond 

gaf een mooie pass op Bart en 
die bal ging maar net voor langs. 
Niet veel later weer een goe-
de poging van Jesse, maar door 
een goede redding van de On-
ly Friends-keeper ging de bal er 
weer niet in.
Na de rust werd het harde wer-
ken dan eindelijk beloond. Weer 
een fraaie voorzet van Raymond 
en Jesse tikte de bal binnen! 
Niet veel later scoorde de nieu-
we aanwinst Jamie ook een goal. 
Maar daarna zette Only Friends 
er een tandje bij en stonden ze 
ineens met 2-7 achter.
In de laatste minuten van de 
wedstrijd scoorde FC Uitgeest 
nog een prachtig doelpunt. Jes-
se mocht een corner nemen en 
de bal draaide in één keer in het 
doel. Super!

Dit was al weer de laatste wed-
strijd van het seizoen. Nog enke-
le trainingen te gaan en dan zit 
het voetbalseizoen erop. Moch-
ten er nog jongens of meisjes 
tussen 8 en 16 jaar dit gezellige 
team willen versterken … je bent 
van harte welkom! Voor meer in-
fo: www.fcuitgeest.nl (of bel Ma-
riska Huising: 06-40289310).

Workshop ‘Omgaan met 
stress’ in bibliotheek
Uitgeest - In Bibliotheek IJmond 
Noord, vestiging Uitgeest wordt 
op dinsdag 29 mei een work-
shop gegeven over omgaan met 
stress. De workshop wordt ge-
geven door Moni Hanasbei, pre-
ventiemedewerker van Context 
(voorheen GGZ preventie). 
Door op een goede manier met 
stress om te gaan kunt u be-

ter in balans blijven. Wanneer u 
last van stress heeft is het be-
langrijk om te weten wat stress 
met u doet. In deze workshop 
leert u herkennen wat ongezon-
de stress is. U leert hoe u anders 
met deze stress om kan gaan 
waardoor u stress kunt vermin-
deren of voorkomen.
“Zorgen voor een goede balans” 

is het motto van deze workshop.
De workshop is een éénmalige, 
informatieve bijeenkomst van  2 
uur, waarin kort en krachtig ken-
nisgemaakt wordt met het the-
ma Omgaan met stress. Een trai-
ning bestaande uit 5 bijeenkom-
sten is als vervolg op de work-
shop te volgen.
Datum: dinsdag 29 mei 2012. 
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Bi-
bliotheek IJmond Noord, vesti-
ging Uitgeest. Toegang: 3 euro; 
met bibliotheekpas 2 euro. Maxi-
maal 15 deelnemers. Reserveren 
bij de klantenservice.

Fort aan Den Ham 
open voor publiek
Regio - Bij Krommenie door-
kruist de spoorlijn naar Den Hel-
der het water Den Ham. Rond 
1900 is hier een fort aangelegd. 
Onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Het fort moest de 
spoorlijn bewaken tegen een vij-
and die niet kwam. 
Momenteel is Fort aan Den Ham 
een militair museum en kunt u 
hier de geschiedenis herleven.  
Samen met zo’n 40 andere for-
ten is het een UNESCO Wereld-
erfgoed.
Het fort is zondag 27 mei, op Eer-

ste Pinksterdag, geopend voor 
publiek. Tussen 11.00 en 16.00 
uur zijn er verschillende exposi-
ties te bekijken en rondleidingen 
te volgen. De slag bij Castricum 
1799, Linie van Beverwijk 1800, 
Keuken, Ziekenzaal, Soldaten-
privaten, Officiersverblijven rond 
1914, Bezettingstijd 40-45 en de 
Politionele Acties Ned.-Indie. 
Ook het Nederlands Grammo-
foon Genootschap is weer pre-
sent.
Informatie op de website www.
fortaandenham.nl.
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Vakmanschap bij Meubel- 
stoffeerderij Dijkzicht
Castricum – “Fijn dat er nog be-
drijven zijn die echt kwaliteit le-
veren.” Dat is een van de reac-
ties op een bedrijfsprofielwebsi-
te die Meubelstoffeerderij Dijk-
zicht omschrijft. In de Zaan-
streek is de naam al 35 jaar een 
begrip. En in Castricum is Meu-
belstoffeerderij Dijkzicht al weer 
één jaar te vinden aan de Burge-
meester Mooijstraat 15. 
“Wij zijn gespecialiseerd in het 
herstofferen en restaureren van 
moderne, design, klassieke én 
antieke meubelen”, vertelt stof-
feerder De Vries. “Ons bedrijf 

Brush! geeft gratis verwenbehan-
delingen voor Viva la Donna
Uitgeest - Op dinsdag 29 mei, 
Viva la Donna day, geeft Brush! 
beautysalon gratis verwenbe-
handelingen. 
Als ode aan alle moedige vrou-
wen die door kanker zijn ge-
troffen, organiseert Viva la Don-
na jaarlijks op 29 mei de Viva la 
Donna Day. Tijdens deze natio-
nale verwendag kan men als lot-
genote genieten van een gratis 
verwenbehandeling bij een van 
de aangesloten beautyprofes-
sionals. 

Zo’n behandeling kan variëren 
van een schoonheidsbehande-
ling, massage tot een yogales en 

van een manicurebehandeling 
tot een kleurconsult.

Waarom een verwendag?
Stichting Viva la Donna zet zich 
in voor alle vrouwen die kanker 
hebben (gehad) en wil hen on-
dersteunen in of na deze moei-
lijke tijd. Ongeacht het type kan-
ker of het jaar waarin de diag-
nose is gesteld. Door een mo-
ment van rust en ontspanning 
kan men weer even tot zichzelf 
komen, wat zorgt voor een posi-
tief gevoel en kracht.
Susan Duijn, eigenaresse van 
Brush! beautysalon te Uitgeest, 
staat op dinsdagavond klaar 

om deze vrouwen geheel belan-
geloos te verwennen. Dit doet 
Susan omdat aandacht voor 
vrouwen die getroffen zijn door 
kanker belangrijk is. Het geven 
van een verwenbehandeling is 
een liefdevol gebaar, waar al-
le behandelaars niets voor te-
rug willen.

Afspraak maken voor een ver-
wenbehandeling?
Wie een lotgenote is of iemand 
kent die een verwenbehandeling 
verdient, kan voor haarzelf of ie-
mand anders een afspraak ma-
ken voor een gratis behandeling 
via www.vivaladonna.nl. 

staat voor kwaliteit, duurzaam-
heid en service. Wij werken uit-
sluitend met hoogwaardige ma-
terialen en originele meubelstof-
fen van onder andere het kwali-
teitsmerk Keymer.” 

Iedereen kan hier terecht om bij-
voorbeeld het leer of de stof van 
een bank of stoel te laten ver-
vangen. Men kan er ook voor 
kiezen verkleurd leer te laten 
spuiten in een frisse kleur. Ten-
minste, als het leer zich daarvoor 
leent. Indien nodig wordt de po-
lyether van het meubelstuk ver-

nieuwd, waardoor het weer het 
oude volume en zitcomfort te-
rugkrijgt. Ook voor op maat ge-
maakte kussens voor de boot of 
caravan kan men hier terecht. 
“En voor projectstoffering voor 
bijvoorbeeld kantoren of instel-
lingen is men hier aan het goe-
de adres.” 

“Bij particulieren komen we op 
afspraak langs bij de klant, be-
kijken het meubelstuk en laten 
zien wat de mogelijkheden zijn. 
Dat bezoek is kosteloos en vrij-
blijvend. En omdat we dan ook 
meteen weten bij welk interieur 
de bank of de fauteuil moet pas-
sen, kunnen we een persoonlijk 
advies geven. Bij ons krijgt ieder-
een sowieso advies op maat en 
we houden uiteraard rekening 
met het beschikbare budget. Het 
meubelstuk kan desgewenst op-
gehaald en weer thuisgebracht 
worden binnen de afgesproken 
tijd. We geven bovendien drie 
jaar garantie op stoffering en on-
ze grote collectie meubelstoffen 
is voorzien van een K.I.M. Keur-
merk.” Het arbeidsintensieve 
werk dat uitgevoerd wordt in het 
atelier doet eigenlijk denken aan 
ouderwets meesterschap. Ken-
nis, gespecialiseerde vaardighe-
den en ervaring komen hier sa-
men. “Herstoffering van meube-
len is ook niets anders dan oor-
spronkelijk vakmanschap”, be-
sluit De Vries. Bel voor informa-
tie naar 0251-670611.

DeVrijeLijst op de bres voor  
‘Strandvondstenmuseum’
Castricum -  De gemeente-
raadsfractie van De VrijeLijst wil 
dat het college van B en W me-
dewerking gaat verlenen aan de 
bouw van een dienstwoning op 
de Geversweg 2a achter het sta-
tion van Castricum, van waar-
uit ondersteuning wordt gebo-
den aan de exploitatie van het 
‘Strandvondstenmuseum’, met 
streekhistorie, workshops en 
educatieve projecten.
De VrijeLijst is van mening dat 
het verzoek van de Castricum-
mer M. Twisk uitstekend past in 
de gebiedsvisie en de functies 
van De Zanderij. De fractie vindt 
de vrees voor precedentvor-
ming, waardoor de initiatiefne-
mer is afgewezen, ongegrond en 
wil dat het verzoek op zijn meri-
tes beoordeeld wordt. In de ge-

meenteraad zal De VrijeLijst zich 
inspannen om politieke steun 
te verwerven, en dat de muse-
umfunctie en de werkzaamhe-
den die een goede bedrijfsvoe-
ring mogelijk maken worden 
omarmd.
Initiatiefnemer Twisk hoopt het 
Strandvondstenmuseum nog dit 
jaar bij leven en welzijn van Thijs 
Bakker, de inmiddels 86-jarige 
gewezen strandjutter en foun-
ding father van de collectie, in 
veilige haven te loodsen. Behal-
ve het beheer van de collectie 
wil Twisk scholieren ontvangen 
om over de historie van het ge-
bied te verhalen. Zonder mede-
werking van de gemeente acht 
Twisk het initiatief niet levens-
vatbaar en gaat het museum op 
31 oktober dicht.

Bakkum Noord heeft ein-
delijk z’n ‘Mirakels’ terras
Bakkum - ’t Mirakel van Bak-
kum heeft er vier jaar op moeten 
wachten, maar nu is het dan ein-
delijk zover. Het bestemmings-
plan is aangepast en Renato en 
Tiny mogen een terras uitbaten. 
En niet alleen zij zijn daar erg 
blij mee, maar met hen ook zo-
vele fietsers en wandelaars en 
natuurlijk ook de bewoners van 
Bakkum Noord. Nu hebben zij 
ook eindelijk hun eigen terras, 
waar ze heerlijk in het zonnetje 
kunnen genieten van een drank-
je of een hapje.

Van verre ziet men al dit grote 
terras, dat plaats biedt aan meer 
dan 30 personen.Renato en Tiny 
hebben het terras weer sfeervol 
aangekleed met planten, en voor 
de veiligheid (voor kinderen) en 
beschutting fraaie terrasschot-
ten geplaatst, waardoor men 
heerlijk uit de wind kan zitten. 
Door de fleurige bloembakken 
heeft dit terras een bijna zuid-
Europees karakter. 
Renato en Tiny zijn er super-
trots op, dat zij hun gasten nu 
ook buiten mogen bedienen. Er 

bleek een enorme behoefte te 
bestaan om even lekker buiten 
uit te rusten van een fietstocht-
je, wandeling of gewoon even bij 
te kletsen.

Om dit heuglijke terrasfeit met 
bezoekers te kunnen vieren kun-
nen zij gebruik maken van een 
aantrekkelijk ‘terrasmenuutje’.  
Drie gangen voor slechts 17.50 
euro per persoon. Als voorge-
recht wordt geserveerd een car-
paccio van struisvogelbiefstuk, 
als hoofdgerecht heeft men de 
keuze uit gebakken kibbeling of 
een spies van struisvogelbief-
stuk en uiteraard een heerlijk 
Mirakels ijsdessert. Men is uiter-
aard niet verplicht dit op het ter-
ras te nuttigen.  Gasten kunnen 
ook altijd terecht in dit sfeervol-
le familie-restaurant en ook kan 
een keuze worden gemaakt uit 
de vernieuwde zomerkaart à la 
carte.  Zie ook de advertentie el-
ders in de krant.
Voor meer info of reserverin-
gen bel naar 0251 671353 of 06 
51144262. Zie ook www.mirakel-
vanbakkum.nl. 

Zieke bomen gekapt
Castricum - De gemeente start 
deze week met het kappen van 
bomen in de kernen Castricum 
en Bakkum. Het gaat om bomen 

waarvan gebleken is dat ze dood 
of stervende zijn. 
De bomen zijn er zo slecht aan 
toe door onder meer rotting, 

zwammen, de kastanjeziekte of 
vorstschade. Omdat het gaat om 
noodkap, kan er zonder vergun-
ning gekapt worden.Op elke plek 
wordt bekeken of herplant mo-
gelijk is.
Meer informatie: wijkbeheerder, 
A. Kuijs, tel. 14 0251. 
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Drie gewonden na aanrijding
Castricum - Zaterdagmiddag 
zijn bij een verkeersongeval op 
de kruising Van Haerlemlaan/
Stetweg drie personen gewond 
geraakt. Een 57-jarige automo-
bilist uit Castricum stond, in af-
wachting van het tegemoetko-
mende verkeer, stil om linksaf 
te slaan. Een 88-jarige plaatsge-
noot die achter hem reed zag dit 
niet of te laat en knalde achter-
op zijn voorganger. Deze schoot 
door naar de andere weghelft en 
botste op zijn beurt tegen de au-

to die uit tegenovergestelde rich-
ting aan kwam rijden. De 57-jari-
ge man zat bekneld in het voer-
tuig. Hij moest door de brand-
weer bevrijd worden uit zijn be-
narde positie en is vermoedelijk 
met nekletsel naar het zieken-
huis gebracht. 
De man en vrouw die in de ach-
teropkomende auto zaten had-
den lichte verwondingen aan 
hun ledematen. De politie on-
derzoekt de toedracht van het 
ongeval.

Dronken man rijdt voortuin in
Castricum - De politie kreeg in 
de nacht van maandag op dins-
dag rond 5.25 uur een melding 
van een eenzijdig ongeval in de 
Torenstraat. Een man was op de 
rotonde de macht over zijn voer-
tuig kwijt geraakt en de voortuin 
van een woning ingereden. De 
bestuurder, een 40-jarige Castri-

cummer, bleek teveel te hebben 
gedronken. Hij blies ruim twee 
keer de toegestane hoeveelheid. 

De verdachte, tevens beginnend 
bestuurder, moest zijn rijbewijs 
inleveren. Na verhoor is hij weer 
in vrijheid gesteld. De politie 
maakt proces-verbaal op. 

Nieuwe fietsenstalling 
voor station Castricum
Castricum - ProRail start bin-
nenkort met de uitbreiding van 
de fietsenstalling bij het NS sta-
tion Castricum. Aanleiding hier-
voor is het nijpende tekort aan 
fietsparkeerplaatsen dichtbij de 
stationsingang.
De huidige bewaakte stalling 
met circa 400 plaatsen wordt 
vervangen door een bewaak-
te stalling met 600 plaatsen in 
een half verdiepte kelder. Op het 
dak van de kelder komen 870 ex-
tra onbewaakte plaatsen tussen 
de overweg van de Beverwijker-
straatweg en de stationsingang.
De uitbreiding komt er ook om-
dat station Castricum deel uit-
maakt van Programma Hoog 
Frequent spoor. Dit houdt in dat 
vanaf 2020 elke tien minuten een 
trein zal stoppen in Castricum 

om spoorboekloos reizen mo-
gelijk te maken. De nieuwe stal-
ling houdt dus al rekening met 
het extra treinverkeer en de ex-
tra behoefte aan stallingsplaat-
sen vanaf 2020.
De entree van de stalling komt 
ter hoogte van de entree van de 
huidige stalling en loopt via een 
lichte helling af tot een halfver-
diepte kelder. De nieuwe fietsen-
stalling is hierdoor met E-bikes 
en scootmobiels goed toeganke-
lijk zonder trap.
Een hellingbaan tussen de over-
weg Beverwijkerstraatweg en de 
bewaakte stalling leidt naar het 
fietsparkeerdek waar enkellaags 
fietsenrekken komen.
Voor voetgangers vanaf de sta-
tionsuitgang is het dek toegan-
kelijk via een luie trap. Dankzij 

fietsgoten langs deze trap kun-
nen reizigers zonder omweg 
het dek richting Burgemeester 
Mooijstraat verlaten.
De bloemenwinkel naast de hui-
dige fietspoint komt weer terug 
op dezelfde plek.
Over enkele jaren wil ProRail de 
stationshal en ANWB vervangen 
door nieuwe bebouwing. Dat 
maakt het aanbrengen van liften 
mogelijk voor reizigers met een 
fysieke beperking.
De werkzaamheden aan de stal-
ling zijn van eind mei tot decem-
ber. In die periode is er een tij-
delijke bewaakte stalling en een 
fietspoint op de parkeerplaats 
tussen de overweg en de huidige 
stalling. De 45 NS parkeerplaat-
sen vervallen. Parkeren kan aan 
de andere zijde van het spoor. 

Verkeersminister: ‘provincie moet 
meebetalen aan spoortunnels’
Castricum - De minister van 
Infrastructuur en Milieu, M.H. 
Schultz van Haegen, meent dat 
ook de provincie Noord-Holland 
een verantwoordelijkheid heeft 
in het probleem van de spoor-
overgangen in Heiloo en Cas-
tricum. De minister kondigt aan 
hierover met de provincie in ge-
sprek te gaan. Verder geeft de 
minister aan dat haar ministerie 
mogelijk meer geld kan uittrek-
ken voor de Castricumse proble-
men indien inderdaad blijkt dat 
de tijden dat de spoorbomen ge-
sloten zijn, onacceptabel lang 
worden. Dat antwoordt de minis-
ter op Kamervragen van de SP. 
In maart bezocht Kamerlid Bashir 
van deze partij de spoorovergan-
gen in Castricum en Heiloo. De-
ze twee gemeenten lobbyen bij 
andere overheden voor geld om 
spoortunnels mogelijk te maken. 
Als het PHS ofwel spoorboek-
loos rijden wordt ingevoerd, pas-
seren er veel meer treinen en zijn 
de overwegen veel langer geslo-
ten dan nu.

Over Castricum zegt de minis-
ter in haar antwoord: “indien er 
sprake is van een bijzondere si-
tuatie, zal ik nagaan of er maat-
werkafspraken kunnen worden 
gemaakt.” Overigens is er al eer-
der door het ministerie een toe-
zegging gedaan van 50% van de 
kosten. In Heiloo ligt de situatie 
anders omdat deze gemeente 
eerder 25% van de kosten heeft 
aangevraagd. De gemeente Hei-
loo komt niet in aanmerking voor 
de PHS-subsidie. Zij stelt ech-
ter wel alles in het werk om meer 
subsidie te ontvangen bij provin-
cie en rijk. 
Beide gemeenten hechten een 
groot belang aan de leefbaar-
heid en veiligheid in hun dorp 
en zijn van mening dat de on-
dertunneling van het spoor in de 
doorstroming van oost naar west 
voorziet.
Verder zegt Schultz-Verhagen 
dat ProRail de dichtligtijden (tij-
den dat de spoorbomen geslo-
ten zijn) aan het meten is en dat 
haar ministerie onderzoek doet 

naar de effecten van meer trein-
verkeer op de bereikbaarheid bij 
overwegen. Dit alles moet leiden 
tot criteria om te bepalen wan-
neer deze bereikbaarheid onac-
ceptabel wordt aangetast.
In Castricum buigt de gemeen-
teraad zich over de verschillen-
de oplossingen die denkbaar zijn 
voor het probleem spoorover-
gang. Die variëren van een tun-
nel bij de Beverwijkerstraatweg 
tot het station of een tunnel bij 
de Geversweg, tot een oostelij-
ke randweg. Een vierde optie is 
niets doen. Twee weken geleden 
werden alle mogelijkheden ge-
presenteerd en toegelicht aan 
de gemeenteraad en belangstel-
lenden, vorige week was de eer-
ste van twee inloopbijeenkom-
sten. De tweede was afgelopen 
maandag in het Castricumse ge-
meentehuis. 
Alle achtergrondinformatie is te 
vinden op www.castricum.nl. Er 
is ook een speciaal e-mailadres 
geopend voor reacties: knel-
puntspoor@castricum.nl.

“Heerlijke pizza’s voor slechts 10 euro”

Pinkster-pizzadag bij 
Club Zand op 27 mei
Castricum - Na een lange pe-
riode van minder weer lijkt het 
nu echt lente te gaan worden. 
Het kwik stijgt tijdens Pinkste-
ren naar 20 graden. Hoog tijd 
voor wat leuks, zo bedacht de 
nieuwe chef-kok van Strandpa-
viljoen Club Zand. Pizza’s en niet 
zomaar pizza’s! Live op het terras 
bereid vanuit een echt Italiaan-
se pizzaoven. “Iets waar ik echt 
een passie voor heb”, volgens 
chef Quinten. “We hebben dit 
jaar een heerlijke menukaart sa-
mengesteld. Naast het vertrouw-
de Mexicaanse concept voeren 
we drie dagverse vissoorten en 
verrijken vijf vleesgerechten de 
menukaart. Echt een aanrader is 
onze malse rib-eye”, zegt Quin-
ten. Deze is overigens in 200, 300 
en 400 gram te bestellen. Heerlij-
ke huisgemaakte peper- of gor-
gonzolasaus maken dit gerecht 
fantastisch. Ook krijgen de ve-
getariërs een ruimere keuze en 
zijn er natuurlijk verse maaltijd-
salades te bestellen. “Samen met 
onze populaire tapas denken wij 

op deze manier een gevarieerd 
aanbod te bieden. Dus kom ge-
rust eens uitgebreid dineren!” 
“Maar eens in de zoveel tijd is 
het leuk om wat geks te doen”, 
aldus de kok. Pizza’s voor slechts 
10 euro per stuk met vele verse 
ingrediënten. Er is zelfs live mu-
ziek aanwezig op het terras. “Dat 
maakt het echt helemaal af”, ver-
telt Quinten. 
Wanneer: Zondag 27 mei, eer-
ste pinksterdag. Reserveren is 
niet nodig. Wie ‘s middags vanaf 
15.00 uur trek heeft in een pizza 
en een verfrissend drankje kan 
gezellig langskomen op het ter-
ras. Tevens zijn er ook gewoon 
salades, hapjes en bites (tapas) 
te bestellen. 
Het stukje live music wordt ver-
zorgd door niemand minder dan 
Remi Walsari & Friends. “Deze 
muzikant heeft even veel passie 
voor muziek als ik voor koken en 
pizza’s”, lacht Quinten. “Allemaal 
tot zondag, want Life’s a beach!“
Voor meer informatie: www.club-
zand.com of bel 0251-658161.
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Derde plaats voor 
Judoclub Groefsema
Limmen - Vorige week zaterdag 
was de slotronde van de West-
friese judocompetitie. Op de slot-
dag was de opdracht om de der-
de plaats op de ranglijst te ver-

dedigen. Het team van Judoclub 
Groefsema was voor de slotron-
de licht gehavend en moest voor 
de gelegenheid gaan schuiven 
met een aantal gewichten. De 

eerste partij tegen Judo Acade-
mie ging met een partij verloren 
en eindigde met 8-10 voor Judo 
Academie Amsterdam. De twee-
de partij was tegen Cees Veen. 
Voor het team van Judoclub 
Groefsema was de opdracht om 
te partij te winnen. Het team van 
Judoclub Groefsema versloeg 
Cees Veen met 14 -6. Er waren 
winstpartijen voor Bram Brant-
jes, Max Ahlers, Wesley Groef-
sema, Leon Borgsteede, Jeroen 
van der Zwet, Sander Groefsema 
en Joris Molenaar. Aan het ein-
de van de competitie was er voor 
Judoclub Groefsema een derde 
plaats. Zo kon Judoclub Groef-
sema tevreden terug kijken. 

De volgende dag deden Kane 
van Raalte en Martijn van Brui-
nessen mee aan het Judo Yushi 
jeugdtoernooi. Voor Kane was 
het een succesvolle dag die uit-
eindelijk eindigde met een twee-
de plaats in de winnaarspoule. 
Voor Martijn was er uiteindelijk 
een tweede plaats in de verlie-
zerspoule.

Zilver voor Han Ying Min
Limmen - Vorige week zater-
dag werden de regiokampioen-
schappen van divisie 5 gehou-
den in Beverwijk. Van sportver-
eniging TIOS uit Limmen had-
den vier turnsters zich hiervoor 
geplaatst tijdens de rayonwed-
strijden.
n de tweede wedstrijd kwamen 
Amy de Leeuw, Han Ying Min 
en Nina Burgering uit voor TI-
OS. De turnsters hadden een pri-
ma start op brug waarbij ze al-
le drie boven de 11.50 scoorden. 
Op balk ging het bij Amy en Ni-
na wat minder maar Han Ying 
stond weer als een huis, 11.35 en 
daarmee de hoogste score. Op 

vloer turnde ze haar oefening op 
een ander muziekje maar toch 
wist ze een 11.40 neer te zetten 
waardoor ze op een uitsteken-
de tweede plaats eindigde. Amy 
sprong het beste van alle turn-
sters over de pegasus en wist 
daarmee een finaleplaats (13e) 
in handen te krijgen. Nina ein-
digde op de 19e plaats en is re-
serve voor de finale die op 16 ju-
ni in Amersfoort wordt gehou-
den. De derde turnster die zich 
plaatste voor de finale is Daniëlle 
Dam. Zij turnde in de derde wed-
strijd en wist zich mede door een 
goede vloeroefening (11.25) vei-
lig te stellen voor de finale.

Meervogels E2 voorjaarskampioen
Akersloot - Meervogels E2 is na de 3-0 overwinning tegen SSV E1 
voorjaarskampioen geworden. Het team dat bestaat uit Daan Kipper-
sluis, Jordi Schouten, Nick Kager, Dirk van Seventer, Jelle Gozeling, 
Max Pieterse, Wahid Haidari en Tijmen Smit wordt getraind door Edwin 
van Stralen en de leiders zijn Arnold Schouten en Roel van Seven-
ter. Op 19 mei staat nog de spannende KNVB-bekerfinale op het pro-
gramma.

Limmen D3 kampioen
Limmen - Limmen D3 heeft tegen de directe concurrent FC Castri-
cum op de laatste speeldag het kampioenschap binnengesleept. Op 
de foto boven v.l.n.r.: Hans, René, Sven, Chris, Davey, Luuk, Per, Jo-
ran, Pieter en Claus. Onder v.l.n.r.: Lex, Nick, Kees, Daniël, Steijn, Sem, 
Isa en Levi.

Strafbalcompetitie bij MHCC Castricum - Vorige week vond 
de jaarlijkse strafbalcompetitie 
plaats bij MHCC. De jeugd t/m 
16 jaar streed hierbij om de ti-
tel strafbalspecialist 2012. Zo’n 
30 kinderen waren aanwezig die 
het aandurfden om onder toe-
zicht van een jury en de meekij-
kende kinderen hun ballen op 
het doel te slaan. Maar ook de 
keepers werden flink beproefd. 
Want ook onder de keepers wer-
den twee winnaars gekozen. Na 
een uur ballen op het doel slaan 
werd duidelijk wie de winnaars 
zijn geworden. Van de keepers 
zijn Bas in ’t Veld en Rachell de 
Ruiter de winnaars geworden. 

Alle winnaars doen op 2 juni 
mee met de districtskampioen-
schappen in Amstelveen.

Tjalle Huisinga, Yvo Lagerwaard, Sophie de Ruijter, Tisja Kuiper en Eva 
Nolting (ontbreekt op de foto). Foto: Willem van Gils.

Limmen E3 kampioen
Limmen - Na een tweede plaats 
behaald te hebben in het na-
jaarsseizoen is het de spelers 
van Limmen E3 gelukt om de 
kampioensschaal te pakken in 
de voorjaarscompetitie.
Een prachtige beloning voor een 

mooi en sportief seizoen wat 
gespeeld is door een leuke en 
hechte spelersgroep. Staand: 
Mats Tijsen, Jordi de Boer, Xan-
der Schoemaker en Dave Docter.
Floortje Doornenbal, Ids Fopma, 
Timo Kooy en Jens Rozenbroek.

Castricum - Zondag 13 mei 
werd de laatste van zeven com-
petitiewedstrijden van het Zui-
derzeecircuit gehouden in Groot-
ebroek. Voor Oeza uit Heems-
kerk een wedstrijd met een zeer 
verrassende ontknoping. Mari-
na van Staveren uit Castricum 
stond in de categorie dames 
30+, derde in het algemeen all-
round  klassement. Haar streven 
was een plaatsje te stijgen, maar 
een plaats lager naar een on-
dankbare vierde plaats was al-
tijd nog mogelijk. Door het beha-
len van een eerste plaats op de 
100 meter rugslag (1.18.30, een 
tweede plaats op de 100 meter 
schoolslag (1.31.70) en een der-
de plaats op de 100 meter wis-
selslag (1.16.71) werd zij uitein-
delijk gedeeld eerste in het klas-
sement over zeven wedstrijden 
met totaal 54 punten. Zij moest 
de prijs delen met Monique 
Stant van Oceanus, maar bleef 
Babette Rens van Dedemsvaart 
AC maar liefst vier punten voor.

Marina van Stave- 
ren in de prijzen




