
1221 mei 2014 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

AVOND-
WANDELING 
3 JUNI 2014 • 19.00 UUR

Aanmelden via 
info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl 

TOERISTEN
MARKT
CASTRICUM

ZONDAG
21 JULI
11.00-17.00

www.jaarmarkten.net

Voorjaarsmarkt
Castricum

(Centrum)

25 meiGratis juridisch advies 
tijdens inloopspreekuur in 

Bibliotheek Kennemerwaard
in Castricum 

(Geesterduinweg nr. 1) op:

maandag 2 juni van 17.00 - 19.00 uur

Zie voor verder informatie of 
aanmelden: www.knuwer.nl

Wij leveren juridische diensten, 
maar vooral doelgerichte 

oplossingen!

www.knuwer.nl
info@knuwer.nl

41x90_Knuwer_C.indd   1 12-05-14   17:17

Frisse yoghurtvulling, afgewerkt met verse 

frambozen, bosbessen, bramen en weideslagroom.

Frambozen 
YoghurtsloF

8.95

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

Uitslag EP 
verkiezingen

Castricum - Op 22 mei zijn de 
verkiezingen voor de Nederland-
se leden van het Europees Parle-
ment. De uitslag wordt op zon-
dag 25 mei om 24.00 uur op in-
ternet bekendgemaakt. Er is 
daarom donderdag rondom de 
uitslagen geen politiek café in 
het gemeentehuis.

Oprichting Castricum op Glas
Castricum - Woensdag 7 mei 
heeft Castricum op Glas een be-
langrijke stap gezet in de richting 
voor de aanleg van een glasve-
zelnetwerk in de gemeente Cas-
tricum. Mirko Carton en Sander 
Verschoor, de initiatiefnemers  
van Castricum op Glas, hebben 
bij notaris Feikema de handteke-
ning gezet onder de oprichtings-
akte van de stichting; de opmaat 
naar de oprichting van een coö-
peratie die uiteindelijk het glas-
vezelnetwerk gaat realiseren en 
vervolgens beheren. Het stich-
tingsbestuur bestaat uit San-

der Verschoor, Henk Schipper en 
Wouter Schalkoort.
De stichting heeft tot doel het re-
aliseren en exploiteren van een 
glasvezelnetwerk, niet alleen in 
de woonkernen maar ook in de 
buitengebieden. Mirko Carton: 
,,Naar aanleiding van onze pei-
ling vorig jaar hebben we geke-
ken welke mogelijkheden er zijn 
om uiteindelijk tot realisatie over 
te gaan. Het is gebleken dat de 
meest haalbare optie het oprich-
ten van een coöperatie is. Groot 
voordeel is dat het netwerk 
straks dus voor en door Castri-

cummers is. In het najaar heb-
ben we een oproep gedaan om 
ons verder te helpen met het op-
richten van een stichting en de 
coöperatie. Tot onze verrassing 
hebben zich circa twintig men-
sen spontaan aangemeld.” San-
der Verschoor vult aan: ,,Er is een 
enorme motivatie in deze groep 
om het glasvezelnetwerk te re-
aliseren, alleen al binnen deze 
groep mensen hebben we al veel 
expertise maar vooral ook en-
thousiasme om dit tot een suc-
ces te maken, dat is enorm in-
spirerend.”  
 

De Einder onder vuur
Castricum - Stichting De Ein-
der, een initiatief van de overle-
den Castricumse humanist  Jan 
Hilarius, ligt weer onder vuur. 
Een counselor van De Einder is 
met een verborgen camera ge-
filmd tijdens twee consulten met 
een ingehuurde nepcliënt voor 

de uitzending Undercover in 
Nederland op SBS6. Een zoge-
naamde depressieve vrouw van 
27 gaf aan dat zij zelfmoord wil-
de plegen. De hulpverlener ver-
strekte de vrouw adressen waar 
zij per post ‘zelfmoordpoeder’ 
kon bestellen. Stichting De Ein-

der helpt en begeleidt mensen 
met een doodswens. Een woord-
voerder laat weten dat er geen 
reden is om de werkwijze na de 
uitzending te veranderen. 

,,De programmamaker is se-
lectief te werk gegaan en heeft 
beelden en uitlatingen uit zijn 
verband gerukt waardoor een 
eenzijdig beeld is ontstaan”, al-
dus een reactie. De stichting was 
tot het overlijden van Hilarius ge-
vestigd in Castricum en er werd 
vanuit het huis van Hilarius ge-
wekt. 
Eerder werd hij in hoger beroep 
tot twaalf maanden gevangenis-
straf veroordeeld, waarvan acht 
maanden voorwaardelijk bij hulp 
bij zelfmoord. Over de vier maan-
den in de gevangenis in Heer-
hugowaard schrijf hij een boek: 
Detentievruchten. 

,,De echte heerlijkheid” 
Castricum - Linda Louwe stuur-
de deze foto in die werd geno-
men op de Zanderij waar zij 
graag wandelt. ,,Heerlijk na een 
dag hard werken en er is altijd 
wel wat te zien. Prachtige ane-
monen of gewoon even de rust 
om je heen; dat is nou de ech-
te heerlijkheid van Castricum.” 
Ondertussen zijn de anemonen 

uitgebloeid en staan de sieruien 
te pronken in het veld. Ook een 
mooie foto gemaakt? Stuur deze 
op naar info@castricummer.nl. 

Burgemeester Mooijstr 29/37     Castricum
Van de aanbieding 1 per persoon

Vleeswarentrio
3 stuks € 4,99

4 biefstukken +
1000 gram krieltjes

400 gram gemengde 
bladsla

1 bakje dressing

samen € 9,99 
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Wie herkent deze man?
Castricum - Op vrijdag 14 
maart was een 81-jarige me-
vrouw boodschappen aan het 
doen bij winkelcentrum Geester-
duin. Bij het afrekenen drong een 
vrouw zich erg op aan de 81-jari-
ge vrouw en deed erg vervelend. 
Waarschijnlijk is haar pincode af-
gekeken en even later haar pas 
gestolen, want de volgende dag 
toen het slachtoffer wilde afre-
kenen merkte ze dat haar pinpas 
weg was en bleek dat er de vori-
ge dag duizend euro van haar re-
kening was geschreven. Een tip 
over deze zaak? Laat het de po-
litie weten via het tipformulier op 
www.politie.nl.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 12-
04-2014: Pim Johannes Nico-
laas Glorie, geboren te Bever-
wijk, zoon van Marc M.J. Glorie 
en Gemma de Vries. 28-04-2014: 
Ravi Brasser, geboren te Alk-
maar, zoon van Jasper Brasser 
en Noeska Rigter. 30-04-2014: 
Nino Marinus Cees Borst, gebo-
ren te Beverwijk, zoon van Theo-
dorus C. Borst en José Wiegers. 
01-05-2014: Sam Hes, gebo-
ren te Beverwijk, zoon van Dan-
ny C. Hes en Jessica M. Been-
tjes. 09-05-2014: Tijn Keon Mies, 
zoon van Robertus J. Mies en 
Karinda Suer, 11-05-2014: Ro-
my Maria Francis Zoon, gebo-
ren te Beverwijk, dochter van 
Patrick Zoon en Afra T. Dege-
ling. 13-05-2014:Jaylinn Beatrice 
Margriet Mignacca, dochter van 
Jordi Mignacca en Michèle C.C. 
Borst. Wonende te Akersloot: 
27-04-2014: Luc Kerssens, ge-
boren te Alkmaar, zoon van Mi-
chael F. Kerssens en  Maai-
ke K.Sanders. 03-05-2014: Zoey 
Amélie van Schie, geboren te 
Akersloot, dochter van Jeffrey R. 
van Schie en Mieke Min. 11-05-
2014: Kruijver, Morris, geboren te 
Akersloot, zoon van Joost Kruij-
ver en Leonie M.C. Krom.
Wonende te Limmen: 02-05-
2014: Jason Zhen Yu Lou, gebo-
ren te Alkmaar, zoon van Xiao D. 
Lou en Ye M. Zhou. 05-05-2014: 
Mara Yulia Dirkson, geboren te 
Beverwijk, dochter van Bartho-
lomeus J. en Rianne F. van Wis-
sen. 05-05-2014: Brian Robin 
Koot, geboren te Alkmaar, zoon 
van Robin P. Koot en Anna B. 
Pater. 08-05-2014:Nick Jacobus 
Anthoniusvan der Steen, gebo-
ren te Alkmaar, zoon van Nico-
laas A.W. van der Steen en San-
dra T.M. Veldt.
 
Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap

09-05-2014: Eugène van Esveld 
en Joyce Faas.
 
Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
02-05-2014: Jeffrey Quirinus 
Mons en Johanna Helena van 
Zoonen. 07-05-2014: Wouter 
Jans en Nadine Josefine Spij-
ker. 14-05-2014: Charlotte Ca-
tharina Beentjes en Maaike van 
der Maat.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 01-05-
2014:van Sijtveld, Willem, over-
leden te Alkmaar, weduwnaar 
van Sientje de Rooi. 02-05-2014: 
de Jong, Carla Irma Frederika, 
overleden te Heemskerk, wedu-
we van Harry J. Schepers. 07-05-
2013: Wassink, Theodora Wilhel-
mina, overleden te Castricum, 
weduwe van Petrus C. Van Kes-
sel. 07-05-2014: Bomer, There-
sia, overleden te Limmen. 10-
05-2014: Glorie, Geertruida Ca-
tharina, overleden te Castricum, 
weduwe van Bellekom Corne-
lis. 10-05-2014: Eckhart, Adria-
na Wijnanda, overleden te Cas-
tricum, weduwe van Spruit, Wil-
lem. 11-05-2014: Rosenhart, Wil-
helmina, overleden te Castricum, 
weduwe van Beliën, Petrus J. 12-
05-2014: Sikkens, Karstina Wil-
helmina, overleden te Castricum, 
weduwe van, van der Ploeg, 
Hendrik J. 14-05-2014  Veer-
kamp, Theodorus Joannes Wil-
helmus, overleden te Castricum, 
gehuwd met Verschuren, Pieter-
nella. Wonende te Limmen: 29-
04-2014: Nijenhuis, Wiebe, over-
leden te Alkmaar , gehuwd met 
Anna Hoogland. 07-05-2014: 
de Jong, Piet, overleden te Lim-
men, gehuwd met Tjabbechiena 
Harms. 08-05-2014: Dirkson, Jo-
hanna Maria, overleden te Alk-
maar. 12-05-2014: Geerlings, Pe-
tronella, overleden te Limmen, 
weduwe van Hopman, T.

De eerste examencijfers
Castricum - Tijdens de druk-
bezochte opening van de expo-
sitie van beeldend examenwerk 
van HAVO5- en VWO6-leerlin-
gen van het Bonhoeffer College 
zijn de cijfers voor dit examenon-
derdeel bekendgemaakt. De ten-
toonstelling in Galerie en Gra-
fisch Atelier Sopit was een fees-
telijke afsluiting van het praktijk-
examen van het vak 3D/Hand-
vaardigheid. Alle deelnemen-
de examenkandidaten hebben 
tot hun opluchting dit onderdeel 
met een voldoende afgerond, 
wat natuurlijk een boost geeft 
om ook nog wat extra’s te ge-
ven voor het schriftelijk examen 

kunstgeschiedenis en kunstbe-
schouwing. Voor de VWO-deel-
nemers is deze al achter de rug, 
terwijl de HAVO-kandidaten nu 
hard aan het blokken zijn voor 
dit examen. 

Yanne Dorenbos naar 
NK jeugdwielrennen

Castricum - Yanne Dorenbos 
heeft zich afgelopen zondag ge-
plaatst voor het NK jeugdwiel-
rennen op de weg. Dat vindt 
plaats op 8 juni in Philippine bij 
Belgische grens bij Terneuzen. 
De laatste selectiewedstrijd en 
tevens districtskampioenschap 
van Noord Holland vond plaats 
in Amstelveen. Dit keer wel een 
wedstrijd met een hoog tem-
po en vele aanvalletjes waaron-
der ook van de altijd aanvallende 
Castricummer Yanne Dorenbos. 
Op een paar renners na die het 
tempo niet konden volgen, reed 
het bijna twintigkoppige pelo-
ton de laatste ronde in om in een 
massale eindsprint Stanley Bee-
repoot te zien winnen en Yanne 
zevende te zien worden. Yanne 
die in de eerste selectiewedstrijd 
nog onderuit getikt werd, heeft 
zich als vierde in het klassement 

geplaatst van de elf renners die 
uit dit district uitgezonden wor-
den voor het NK.

Limmen - Bijna iedere automo-
bilist kent het natuurgebied Lim-
merdie dat naast de A9 ligt. Een 
keer per  jaar organiseert Land-
schap Noord-Holland er een ex-
cursie. Dit keer op zondag 25 mei 
met boswachter Onno Steendam 
van 10.00-12.00 uur. 
Aanmelden kan via www.gaatu-
mee.nl  Voor meer informatie: 
088-0064455. Neem tussen Hei-
loo en Limmen de afslag Lage 
Laan richting de A9. De A9 over 
met de bocht naar beneden en 
dan de parallelweg linksaf. Aan 
het einde van de weg parkeren. 
Foto: De ratelaar bloeit massaal 
in het Limmerdie. Fotograaf Henk 
van Bruggen.
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Variatie troef bij De Bakkerij
Castricum - Aankomend week-
end staat bol van variatie in De 
Bakkerij. Op vrijdag 24 mei trapt 
De Bakkerij af met een singer-
songwriteravond met twaalfsna-
rig gitaarwonder Rob van Leer-
sum, trekzakvirtuoos Tjerk Knop 
en Lyrebird met een mix van al-
ternatieve stromingen met een 
hint naar folk en een psyche-
delisch randje. Zaterdag dj’s in 
het genre dreampop en noise 
met als klapper het alter ego van 
de Amerikaanse Jessica Tucker; 
Fetter. Op zondagmiddag het 
Open Podium. Elke muzikant is 
welkom om een paar nummer-
tjes te spelen en voor de bezoe-
kers een mooie middag neer te 
zetten. Maandag 26 mei wordt 

er vanaf 19.30 uur gelindyhopt 
in De Bakkerij onder leiding van 
Wynzen Pauzinga. 
 

Verfrissend voorjaars-
concert met brassbands
Castricum - Op zondag 25 mei 
vindt er in het Clusius Colle-
ge een voorjaarsconcert plaats 
met verfrissende muziek. Bac-
kum Brass verzorgt samen met 
Brassband Breukelen dit concert 
onder de naam Brass Carousel. 
Aanvang 14.30 uur. 

Brassband Breukelen is één van 
de oudste Nederlanse brass-
bands en heeft een zeer rijke 
historie. Tijdens concerten van 
de band regelmatig bekende so-
listen en artiesten te beluisteren 

zoals Laurens van Rooijen, Henk 
Westbroek, Cor Bakker, Margriet 
Eshuijs en Beatlex. In 1998, 2005 
en 2010 werd de band in de eer-
ste divisie Nederlands Kampi-
oen. Backum Brass is een on-
derdeel van de Muziekvereni-
ging Emergo en heeft al diverse 
prestatie’s op haar naam gezet, 
waaronder het Nederlands Kam-
pioenschap in de vierde divisie in 
2010 en 2011 en kampioen van 
het Eurobrass Festival in 2012 en 
2013. De band staat onder lei-
ding van Anno Appelo. 

Lamp van Hilde als 
inspiratie 3D industrie

Castricum - De provincie 
Noord-Holland laat een bijzon-
dere lamp maken voor Huis van 
Hilde, het archeologiecentrum 
van de provincie Noord-Hol-
land. Waël el Allouche , student 
aan de Gerrit Rietveld Academie, 
maakt een ontwerp dat vervol-
gens door middel van 3D prin-
ten wordt vervaardigd. Dit he-
le proces, van ontwerp tot en 
met de productie, gebeurt in een 
open innovatietraject waarbij het 
doel is dat zoveel mogelijk par-
tijen betrokken worden zodat zij 
de mogelijkheden van de 3D in-
dustrie leren kennen en mogelijk 
ook kunnen gaan toepassen. 

De provincie Noord-Holland 
gaat bij het ontwerpen en produ-
ceren van de Lamp van Hilde de 

kennis en expertise benutten die 
er is in Noord-Holland maar wil 
uitdrukkelijk ook bedrijven die 
nog geen ervaring hebben met 
de techniek betrekken. Zij kun-
nen de mogelijkheden van 3D 
printen voor de eigen bedrijfs-
voering en opleidingen leren 
kennen. Het definitieve ontwerp 
dat is gemaakt door el Allouche 
wordt uitgewerkt tot een produ-
ceerbaar ontwerp voor 3D print 
technologie. In september wordt 
het ontwerp gepresenteerd. Par-
tijen die interesse hebben in 3D 
print en mogelijk een deel van de 
lamp willen produceren kunnen 
een workshop volgen. Het licht-
object  wordt uiteindelijk gepro-
duceerd en vervolgens in de-
cember geïnstalleerd in het atri-
um van het Huis van Hilde. 

Feest twintigjarige Tuin 
van kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 24 en 
zondag 25 mei is het feest in de 
Tuin van kapitein Rommel, want 
de Tuin bestaat twintig jaar. Het 
geheel staat in het teken van de 
zee, zeevaart en verhalen van en 
over de zee.
De burgemeester verricht de of-
ficiële opening op zaterdag 24 
mei om 11.30 uur. De Tuin is op 
beide dagen geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. Op zaterdag is er 
onder andere een optreden van 
de Skulpers en worden er zee-
verhalen verteld door een mede-
werker van het Strandvondsten-
museum. Oude buurtbewoners 
vertellen over het verleden en 
over kapitein Rommel. Zondag 
25 mei onder andere een op-

treden van de Straatklinker, een 
poppentheater, toneelgroep Ex-
pressie geeft voorstellingen van-
af 13.00 uur en een milieuspel 
voor kinderen. Een knopenwork-
shop die om 12.00 uur begint 
wordt gegeven door een vrijwil-
liger van het Strandvondsten-
museum, bedoeld voor kinderen 
van negen à tien jaar. Hiervoor 
vóór 23 mei opgeven via info@
tuinvankapiteinrommel.nl. 
Op beide dagen is er een repli-
ca van de ezelkar van kapitein 
Rommel in de tuin aanwezig, ooit 
bedoeld voor een pony, maar 
Rommel kwam met een ezel uit 
de Oost. Het complete program-
ma is te vinden op www.tuinvan-
kapiteinrommel.nl.

Kruidenkracht
Castricum - Wat groeit er zoal 
in het bos, het duin en de tuin 
en wat kan er mee worden ge-
daan? Is het eetbaar, genees-
krachtig, alleen maar mooi of 
misschien zelfs giftig? Op vrijdag 
13 juni kunnen geïnteresseerden 
zich de basis van de kruiden-
leer eigen maken. PWN organi-
seert dan een basiscursus Krui-
in De Hoep. Tijdens de cursus 
wordt ingegaan op de geschie-
denis van planten en de herken-
ning ervan in het veld. De deel-
nemers maken zelf zalf, siroop 
en een maceraat, waarbij plan-
ten - of een deel ervan - wor-
den ondergedompeld in een ge-
schikte olie die eventueel zacht 
wordt verwarmd. Deze zelfge-
maakte producten kan men na 
afloop mee naar huis nemen, 
evenals een kleine syllabus en 
een verrassing. Meedoen kan 
vanaf zestien jaar, de workshop 
is van 13:30 tot 16:30 uur. Aan-
melden voor vrijdag 23 mei via 
www.pwn.nl/eropuit of telefo-
nisch via Bezoekerscentrum De 
Hoep: 0251-661066.

Castricum - Vrijdag 23 mei or-
ganiseert de bibliotheek een 
schrijfcafé. Van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen belangstellenden 
aanschuiven in het leescafé van 
de bibliotheek. 
Het schrijfcafé is een plek om 
teksten en verhalen te schrijven, 

Schrijfcafé nieuwe inspiratie op te doen en 
verschillende stijlen uit te pro-
beren. Laagdrempelige en cre-
atieve schrijfopdrachten helpen 
de deelnemers op gang. Bij het 
schrijfcafé is iedereen welkom. 
Schrijfervaring is niet nodig. 
Aanmelden via tel.: 072 5332418 
of m.schouwenaar01@quick-
net.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 19.30 uur   

maandag & dinsdag 20.00 uur  
woensdag 19.00 uur      

Tracks
donderdag 15.30 uur   vrijdag 21.15 uur   
zondag 11.00 uur   maandag 20.00 uur     

The Railway Man
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 19.30 uur   dinsdag 14.00 uur 
woensdag 16.00 uur     

A Weekend in Paris
donderdag 15.30 uur   vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 21.15 uur   zondag 16.00 uur   

dinsdag 20.00 uur  woensdag 21.15 uur  
De 100 jarige man die uit het 

raam klom en verdween
vrijdag 13.30 uur 

zaterdag 21.15 uur   woensdag 19.00 uur      
The Other Woman

donderdag 20.00 uur   vrijdag 13.30 uur   
dinsdag 14.00 uur   woensdag 21.15 uur 

The Grand Budapest Hotel
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur 
Muppets Most Wanted

zaterdag & zondag 13.30 uur   
Tinkerbell (NL) 3D

vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 
Pim en Pom

Programma 22 mei t/m 28 mei 2014

Tracks, een fascinerende 
reis door de woestijn

In de zeventiger jaren trekt Ro-
byn in het gezelschap van haar 
hond en vier kamelen solo door 
de Australische outback. Om de 
financiële middelen en de kame-
len bij elkaar te krijgen, werkt ze 
eerst een tijd op een kamelen-
ranch, waar ze leert hoe ze met 
de dieren moet omgaan. Als ze 
aan deze bijzondere reis begint, 
wordt ze bekend als de ‘camel 
lady en al snel wordt ze een van 

de meest fascinerende reizigers 
van haar tijd. De zoektocht naar 
haarzelf wordt herhaaldelijk ver-
stoord door toeristen en journa-
listen. 
Het enige contact dat ze toelaat 
is met fotograaf Rick Smolan, die 
vanuit New York invliegt om haar 
ongelofelijke reis vast te leggen 
op camera voor de National Ge-
ographic. Er ontstaat een bijzon-
dere band tussen hen.

Nick en Meg Burrows, een echt-
paar uit Birmingham, gaan ter 
gelegenheid van hun 30-jarige 
huwelijk terug naar de stad waar 
zij drie decennia geleden op hu-
welijksreis gingen. Ze arriveren 
in Parijs, de stad van de liefde, in 
de hoop hun relatie weer nieuw 

Weekend in Paris leven in te blazen. Maar het gaat 
allemaal niet zoals gepland. Op 
een avond lopen ze Morgan (Jeff 
Goldblum) tegen het lijf, een 
succesvol oud-leerling van Nick. 
Hij nodigt hen uit voor een di-
ner bij hem thuis. Daar krijgt het 
koppel een nieuwe kijk op het le-
ven, de liefde en hun relatie.
hun relatie.
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Castricum - Juni is de maand van 
het spannende boek. Tess Gerrit-
sen, arts en internationaal bestsel-
lerauteur, is de schrijfster van het 
geschenkboek. Tijdens de maand 
van het spannende boek kan men 
meedoen aan het moordspel. 
Een spannende ‘whodunit’ thril-
ler vormt de basis van het spel. 
De succesvol thrillerauteur Mari-
on Pauw schreef het verhaal spe-
ciaal voor dit spel. Kijk op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. 

Op dinsdag 17 juni is er om 20.00 
uur in de bibliotheek in Castricum 
een lezing over forensisch onder-
zoek in algemene zin. Daarnaast 
wordt er een kleine praktijksitua-
tie uitgezet, waarbij enkele deel-
nemers zelf onderzoek kunnen 
uitvoeren naar de toedracht van 
de situatie. De lezing is geschikt 
voor deelnemers van alle leeftij-
den. Verschillende vormen van fo-
rensisch onderzoek komen aan 
bod. Inschrijven via de bibliotheek.  

Spannend boek 

Castricum – De gemeente be-
reidt zich voor op de taken die 
de overheid overdraagt: taken 
op het gebied van werk, zorg en 
welzijn. Castricum wil de toe-
gang tot zorg en ondersteu-
ning dichtbij de inwoners orga-
niseren en wijkgericht werken 
mogelijk maken. Om te bepa-
len wat wijkgericht werken voor 
de woonkernen kan betekenen, 
wordt op 26 mei van 19.00 tot 
22.00 uur een sessie gehouden 
waarbij alle inwoners, professio-
nals van zorg- en welzijnsorga-
nisaties en medewerkers van de 
gemeente welkom zijn. Uit de-

Praten over toekomst zorg

Dit zijn de kampioenen 
biljart van Castricum

Castricum - Afgelopen zater-
dag werden in biljartcentrum 
Geesterduin de finales gespeeld 
om het kampioenschap van de 
Castricumse biljartverenigingen. 
Dit jaar werd het toernooi door ’t 
Steegie verzorgd. 
Acht finalisten betraden het 
strijdperk. Het ging om 25 beur-
ten met de hoogste score, vol-
gens eigen moyenne. Uitein-
delijk mochten Herman Veldt 
en Cees Liefting om de derde 
en vierde plaats spelen. Na een 

spannende partij werd die ge-
wonnen door Herman Veldt. 
De finale werd gespeeld door 
Jaap de Boer en Henk de Reus. 
De partij was zenuwslopend en 
spannend tot en met  laatste 
beurt toen de beslissing in het 
voordeel van Henk de Reus uit-
viel. 
Op de foto: De prijsuitreiking 
met v.l.n.r.: de winnaars Herman 
Veldt, Henk de Reus en Jaap de 
Boer. Rechts voorzitter van ’t 
Steegie Hans Oudejans.

 

Castricum - Het Zolderthea-
ter presenteert de kindervoor-
stelling Circus Roos en Eddie op 
woensdag 4 juni in Geesterhage 

ze sessie moeten vier aanpak-
ken rollen, voor elke kern één. 
In maart kwamen bijna honderd 
inwoners, professionals en ge-
meentemedewerkers samen. Zij 
brachten de sterke en mindere 
kanten van hun woonkernen in 
kaart. Tijdens een tweede sessie 
in april brachten professionals in 
kaart welke zorg en ondersteu-
ning er in de woonkernen al zijn. 
Aanmelden voor de derde ses-
sie kan via sociaal@castricum.
nl of tel. (0251) 661230. Vermeldt 
daarbij naam, eventueel organi-
satie en functie en contactgege-
vens.

om 15.00 uur bij Toonbeeld kin-
dervoorstellingen.

Circus Roos en Eddie is een fan-
tasievol en spannend verhaal 
met toneel, poppenspel en lied-
jes in een kleurrijk decor voor 
kinderen van drie tot zeven jaar 
met hun (groot-)ouders. Thea-
termakers Geert van Diepen en 
Lia Rood lieten zich voor deze 
voorstelling inspireren door het 
thema uit het bekroonde pren-
tenboek ‘Nog 100 nachtjes sla-
pen’ van Milja Praagman. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal 
en te reserveren via e-mail: tn-
beeld@xs4all.nl. Verder zijn 
kaarten verkrijgbaar bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhan-
del Laan en de Readshop. Tele-
fonisch reserveren kan via tel.:  
0251-659012.

Tachtig jaar actief bij gym

Castricum - Namens het bestuur 
van Gymnastiekvereniging DOS is 
Marja Ceulen Tiny Hemstede in 
het zonnetje gezet in verband met 
haar tachtigjarige lidmaatschap 
van DOS. Tiny is erelid van DOS 
en heeft in het verleden diverse 

taken bij DOS gedaan, waaronder 
twintig jaar het penningmeester-
schap. Met het klimmen der ja-
ren is het actief deelnemen aan 
de lessen de laatste tijd afgeno-
men, maar Tiny blijft nog steeds 
betrokken bij DOS.

De tenniskampioenen
Bakkum - Op de vijfde competitiedag zijn Gielijn, Julian, Wesley, 
Janique en Finn al kampioen geworden. De jongens spelen tennis-
competitie voor T.C. Bakkum op zaterdag tot en met veertien jaar in 
de eerste klasse.

Contractverlenging MHCC
Castricum - Op 14 mei hebben 
hockeyclub MHC Castricum en 
ABN AMRO een sponsorcon-
tract getekend. ABN AMRO blijft 
hiermee de komende drie jaar 
hoofdsponsor van de club. Pe-
ter Koot, kantoordirecteur Cas-
tricum: ,,Met het sponsoren van 
MHCC hopen we verder bij te 
dragen aan sportief en financi-
eel succes.” 
Een woordvoerder van de hoc-
keyvereniging: ,,MHCC is de 
toonaangevende hockeyclub 
van de regio met zo’n achthon-
derd actieve leden. Hierdoor ont-
staat er een sterk lokaal netwerk 
van dorpsgenoten en gastspe-
lers, die op plezierige wijze ken-
nis, ervaringen, netwerk en in-
spiratie delen in sportieve omge-
ving. Net zoals voor veel sport-
clubs momenteel geldt, is het 
ook voor onze club een hele uit-
daging de begroting jaarlijks 
rond te krijgen. Wensen zijn er 

ten overvloede, maar we hebben 
te maken met afnemende subsi-
dies en ook sponsorinkomsten 
staan momenteel onder druk. 
Wij zijn verheugd dat ABN AM-
RO zich weer voor de komende 
drie jaar heeft willen verbinden 
aan onze club.” 

De bank gaat MHCC ook on-
dersteunen in de talentontwik-
keling op de club. De bank doet 
dit door MHCC aan te haken op 
een tweetal landelijke program-
ma’s. Het eerste programma be-
staat uit een landelijke trainings-
dag voor talenten, waarbij de ta-
lenten een speciale training krij-
gen van hockeyinternationals. 
Daarnaast haakt MHCC aan op 
een talentenprogramma voor 
jeugdtrainers, waar deze trainers 
een opleiding krijgen van de top-
trainers uit Nederland. Voor bei-
de programma’s mag de club le-
den aanleveren.

Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub (Amak) en Le 
Champion houden op zondag 
29 juni een estafette- en trim-
loop voor iedereen. Voor de snel-
ste teams per categorie zijn er 
prijzen beschikbaar. Er kun-
nen teams van vier lopers mee-
doen. Zij leggen na elkaar een 
parcours af van 5,4 km. Na aan-
komst van de vierde loper, loopt 
het hele team nog een extra ron-
de van 3,5 km. De finishtijd van 
de derde loper geldt vervolgens 
als de totaaltijd van het team. De 
start vindt plaats bij handbalver-
eniging Meervogels om 10.30 
uur. Via www.amak.nu kan er 
vanaf nu vooringeschreven wor-
den. Tevens kan er nog op zon-
dag 29 juni bij de handbalvereni-
ging worden ingeschreven. Ook 
wordt er een individuele loop 
gehouden. Lopers kunnen maxi-
maal zes keer een ronde van 3,5 
km lopen. Hiervoor kan er al-
leen op de dag zelf worden in-
geschreven. Starttijd is 10.35 uur.
Voor verdere informatie www.le-
champion.nl of trimloopcommis-
sie@lechampion.nl.

Estafette- en 
trimloop 

Castricum - Er wordt een extra 
workshop georganiseerd waar-
in  de nieuwe mogelijkheden van 
Windows 8 wordt uitgelegd. 
Ervaring met de computer is ver-
eist voor het volgen van deze 
workshop, die wordt gehouden 
op maandag 2 juni van 14.00 tot 
16.00 uur op de bovenverdieping 
van de bibliotheek. 

Aanmelden via tel. 0251-656562, 
info@welzijncastricum.nl.

Nieuw in 
Windows 8
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De Zwaan Cultureel 
houdt weer Open Podium
Uitgeest - Op zaterdag 24 mei 
staan op het Open Podium in de 
Zwaan weer acht enthousias-
te deelnemers te trappelen om 
hun kunnen te vertonen aan een 
groot publiek. Vanwege de gro-
te toeloop van publiek is enige 
maanden geleden besloten om 
de Open Podium zaal enigszins 
te vergroten. Echter zonder daar-
bij de intimiteit en sfeer geweld 
aan te doen. Het Open Podium is 
en blijft bestemd voor artiesten 
die willen optreden in een intie-
me sfeer met een luisterend pu-
bliek.
Zoals altijd zullen veel muziek-
stijlen zijn te beluisteren. Zo 
komt uit de eigen regio Nath’s 
Project met heerlijke popliedjes. 
En treden de Whiskeymo’s op 
met liedjes uit de jaren 30 en 40. 
Maar ook gitaarmuziek, volks-
muziek en singersongwriters 
liedjes zijn te horen. En, bijna 
een nieuwe traditie bij het Open 
Podium, ook dit maal heeft een 
beginnend cabaretier, Maar-
ten van Norren, zich aangemeld. 
Het beloofd dus weer een leuke 
Open Podium avondje te worden 

met veel nieuwe deelnemers en 
een paar bekenden.
De volledige lijst van deelne-
mers voor het Open Podium op 
24 mei is:
• Toon van Mill: fingerstyle gitaar.
• Nath’s Project: o.a. muziek van 
Norah Jones, Stevie Ann, Alisson 
Kraus en Adèle.
• Maarten van Norren: Cabaret
• De As: Singer/songwriter.
• Accordeon ensemble Quinto: 
Volksmuziek uit Balkan, Z. Ame-
rika en Klezmer.
• Whiskeymo’s: 30 en 40-iger ja-
ren muziek, meerstemmige zang 
en gitaar. 
• Michael Knubbe: singer/song-
writer.
• Giovanni D’Antonio: Las Vegas 
singer.

Meer informatie over het Open 
Podium is te lezen op www.de-
zwaancultureel.nl. Het adres is 
Middelweg 5, Uitgeest. De toe-
gang is als altijd gratis. De aan-
vang is 20.30 uur. Wie ook eens 
wil optreden kan zich opgeven 
via een e-mail naar openpodi-
umdezwaan@gmail.com.

ME3 MHCU heel seizoen ongeslagen
Uitgeest - Zaterdag hoorden de 
meiden van E3 dat zij echt het 
beste team waren van hun pou-
le. Na een 7-1 overwinning op de 
E3 van hockeyclub Fit was dui-
delijk dat geen enkele ploeg de 
MHCU-speelsters nog van de 

eerste plek kan stoten. Volgen-
de week worden de laatste du-
els uitgevochten maar de kam-
pioenen hebben, in tegenstel-
ling tot de andere 6-tallen, nog 
geen één wedstrijd verloren of 
gelijk gespeeld.  De hockeysters 

hebben dit seizoen heel hard ge-
werkt en dankzij coach Casper 
zijn zij zowel individueel als als 
ploeg enorm gegroeid. Hannah, 
Bibi, Cato, Sterre, Liselotte, Nie-
ke, Anna, Amber en Casper ge-
feliciteerd!

Ontdek fietsend de 
Krommenieër Woudpolder
Uitgeest - Op zondag 25 mei or-
ganiseert IVN Afdeling Midden 
Kennemerland een fietsexcur-
sie om De Krommenieër Woud-
polder. Deze polder ligt op NAP 
-1,25 meter en behoort tot een 
van rijkste weidevogelgebieden. 
Al fietsend rondom dit prachtige 
veenweidegebied met zijn uit-
gebreide slotenpatroon en mix 
van landbouw- en natuurgebied 
gaat u samen met de natuur-
gids kijken naar de verschillen-
de weidevogels als kievit, grutto 

en scholekster. Tevens is er aan-
dacht voor de andere grotere en 
hele kleine bewoners, de kleur-
rijke beplanting en de geschie-
denis van dit gebied.
Er wordt verzameld om 8.30 uur 
op de parkeerplaats van Recre-
atieterrein Zwaansmeer aan de 
Lagendijk in Uitgeest. U kunt op 
de fiets komen of hier uw auto 
parkeren en uw fiets van de dra-
ger afhalen. 
Zorg voor onopvallende, warme, 
(geluidsloze) kleding. Het is han-

dig om een verrekijker mee te 
nemen. De route is ongeveer 9,5 
kilometer lang, een aardig fiets-
tochtje en daarom wordt aange-
raden om jonge kinderen mee te 
nemen in een kinderzitje. 
De excursie start om 8.45 uur en 
we verwachten rond 11.00 uur 
weer terug te zijn. Aanmelden 
kan via excursieivnmk@gmail.
com onder vermelding van uw 
naam, aantal personen en tele-
foonnummer. De deelnamekos-
ten bedragen 3,50 per persoon.  

Medewerking gevraagd 
bij onderzoek eieren
Uitgeest - De GGD vraagt parti-
culieren die kippen houden met 
een vrije uitloop, mee te wer-
ken aan een landelijk onderzoek 
naar het dioxinegehalte in der-
gelijke eieren.
Het onderzoek wordt uitge-
voerd door het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en het RIKILT, een orga-
nisatie die onafhankelijk onder-
zoek doet naar de veiligheid en 
de kwaliteit van voedsel. GGD 
Kennemerland helpt mee aan 
het onderzoek.
Onderzoek in Harlingen heeft 
uitgewezen dat eieren van kip-

pen die een vrije uitloop hebben 
bij particulieren in sommige ge-
vallen verhoogde gehaltes dioxi-
nes en aanverwante stoffen be-
vatten. Het nieuwe landelijke on-
derzoek moet uitsluitsel geven of 
dit ook in andere regio’s speelt.
Bent u particulier en houdt u 
kippen met een vrije uitloop, dan 
kunt u meedoen aan het onder-
zoek. U wordt dan gevraagd cir-
ca 20 eieren te verzamelen en 
die in de koelkast te bewaren tot 
ze worden opgehaald. Ook wordt 
u gevraagd een korte vragenlijst 
in te vullen. 
Aan het onderzoek zijn geen 

kosten verbonden. Er wordt geen 
vergoeding betaald voor de af-
gestane eieren.
Wilt u meedoen met dit onder-
zoek, stuur dan een email aan 
de afdeling medische milieu-
kunde van GGD Kennemerland 
via mmk@ggdkennemerland.nl. 
Deze email moet uiterlijk zondag 
25 mei verstuurd zijn. Een mede-
werker van de GGD neemt dan 
contact met u op. 

Bij te veel aanmeldingen wordt 
een keuze gemaakt, zodat het 
uiteindelijke onderzoek repre-
sentatief is voor geheel Neder-
land. Met vragen kunt u zich 
wenden tot de afdeling medi-
sche milieukunde van GGD Ken-
nemerland. De afdeling medi-
sche milieukunde is bereikbaar 
via tel. 023 -78 91 710.
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Beverwijk - Japans restaurant 
Hachi aan Meerstraat 94 in Be-
verwijk heeft een ingrijpende 
verbouwing ondergaan en heet 
sinds 16 april Wereldrestaurant 
EETkeuken. Door het ernaast 
gelegen pand erbij te trekken is 
de oppervlakte van het restauran 
verdubbeld. Ook is gekozen voor 
een totaal vernieuwd concept, 
dat uniek mag worden genoemd 
in de regio. Onbeperkt genieten 
van wereldgerechten voor een 
vaste lage prijs, vanaf 23 euro.

De uitstekende sushi van restau-
rant Hachi is alom bekend in de 
regio. Deze Japanse lekkernijen 
worden nog altijd dagelijks vers 
bereid. Maar daarnaast zijn nu 
nog veel meer wereldgerechten 
verkrijgbaar, zoals verse, huis-
gemaakte pizza, heerlijke mal-
se lamskotelet of sliptong. En er 
is volop keuze uit gerechten met 
vis, vlees of groente in een da-
gelijkse wisselend aanbod van 

dagverse en seizoensgebonden 
producten. Ook is er een uitge-
breid dessertbuffet met huisge-
maakte patisserie en een ijsbar 
met diverse soorten schepijs. Ju-
piler, tapbier, wijn, frisdrank, kof-
fie en thee zijn inbegrepen bij de 
prijs. Alleen voor sterke drank 
geldt een geringe meerprijs.
Het concept van de Eetkeuken 
is gebaseerd op zelfbediening, 
maar ook zijn er gerechten die 
direct voor de gasten worden 
bereid. Een arrangement duurt 
twee uur en kost op maandag, 
dinsdag en woensdag 23 eu-
ro. Op alle andere dagen van de 
week is dat 25 euro. Tegen meer-
kosten kan het arrangement 
worden verlengd. Voor kinderen 
gelden aangepaste tarieven. 

De EETkeuken is zeven dagen 
per week geopend van 17.00 tot 
22.00 uur. Bel voor een reserve-
ring met 0251-212688 of kijk op 
www.eet-keuken.nl.

Onbeperkt eten en genieten
Wereldgerechten in 
restaurant EETkeuken

Uitgeest - Op zaterdag 17 mei 
zou er gestart worden met de 
eerste Midfond vlucht vanuit 
Morlincourt van dit seizoen, dit 
zijn de midden afstanden tus-
sen de 300-450 km. De weer-
voorspellingen waren heel goed  
voor de zaterdag. We hadden za-
terdagochtend dan ook het ide-
ale duivenweer voor een vlotte 
lossing om 8.30 uur van uit het 
Franse Roye op een afstand van 
340 km. Ze vertrokken met een 
zwakke noordelijke wind op kop 
waar onder weg geleidelijk wat 
meer oost in zou komen. Voor 
deze vlucht waren er 14 liefheb-
ber met 236 duiven die aan de 
start kwamen.
Na redelijk lang wachten melden 
om 12.55.10 uur de eerste duif 
zich bij Ron van Rijn in Uitgeest.
Zijn eerste duif maakte een snel-
heid van 1285,628  meter per mi-
nuut (ruim 77 km per uur). Uit-

slag van de eerste vijf deelne-
mers in uitslag luidt als volgt: 
1-6-36-40-42e Ron van Rijn, 
2-7-20-22-26e Peter Schelle-
vis, 3e Dirk de Bruin, 4-5-15-17-
25e Gert Twaalfhoven en 8-11-
13-16-29e Comb. Kerssens Krom 
uit Akersloot. Een welverdiende 
taartprijs voor de 50e duif in de 
uitslag gaat dit keer naar de win-
naar van de vlucht Ron van Rijn. 
De attractieprijs geschonken 
door Jaap Kerssens voor de duif 
op de 13e plaats gaat naar de 
Comb. Kerssens-Krom. De eer-
ste duif van Ron van Rijn uit Uit-
geest was tevens goed voor een 
10e plaats tegen 137 deelnemers 
met 2692 duiven in het Rayon 
B. Op afdeling niveau vloog zijn 
duif een 20e plaats tegen 16222 
duiven. Deze week slechts een 
deelnemer in de vereniging die 
buiten de puntentelling vloog 
met zijn duiven. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Dog 1 blijft 
op titelkoers

Uitgeest - In prachtig lenteweer 
heeft het eerste zondagsteam 
van tennisvereniging de Dog een 
verdiende 2-4 overwinning ge-
boekt tegen De Leidse Hout 1. 
Deze tegenstander stond derde 
in de rangschikking en kon dus 
een pittig obstakel worden in het 
beoogde kampioenschap. 
Deze week werd er begonnen 
met de dubbels. Eerste dub-
bel Marco Zoeteman en Jeroen 
Duinmaijer begonnen niet goed 
aan hun wedstrijd en kwamen 
vrij snel op een 0-4 achterstand. 
Hierna werd de knop omgezet 
en werd het topspin spel van de 
tegenstander zo ontregeld dat ze 
er niet meer aan te pas kwamen. 
Liefst 12 games op rij werden er 
gewonnen  zodat er een duide-
lijke 4-6 0-6 op het bord stond.
Tweede dubbel Robin van Rijssel 
en Don van der Kleij begonnen 
prima, de eerste set werd liefst 
met 1-6 gewonnen, maar daar-
na kwam er een duidelijk kente-
ring in de wedstrijd. De koppies 
gingen hangen en er werden 
veel onnodige fouten gemaakt. 
Kwam ook bij dat de tegenstan-
der beter ging spelen en zo-
doende werd de tweede en der-
de set een beetje onnodig verlo-
ren. Uitslag 1-6 6-1 6-4
De enkelspelen moesten dus de 
beslissing brengen. Eerste man 
Marco Zoeteman is duidelijk een 
liefhebber van gravel want met 
hoge topspin ballen werd de te-
genstander tot wanhoop ge-
bracht. Deze kwam er in de ge-
hele wedstrijd dan ook niet aan 
te pas en Marco won met duide-
lijke cijfers 0-6 1-6
Tweede man Jeroen Duinma-
ijer speelde het spelletje ook 
slim. Jeroen traint de laatste we-
ken veel op topspin ballen en 
dat werkt zoals vermeld goed 
op gravel. Ook Jeroen liet geen 
spaan heel van zijn tegenstander 
en won met liefst 0-6 1-6.
Derde man Robin van Rijssel 
speelde misschien niet zijn bes-
te wedstrijd van het jaar, maar 
vocht wel voor elk punt. Lan-
ge rally’s waren het resultaat 
van een mooie strijd. De tegen-
stander van Robin kon lange tijd 
meekomen maar op de belang-
rijke momenten sloeg Robin let-
terlijk toe. Uitslag 4-6 3-6 in het 
voordeel van Robin.
Vierde man Menno Kuik kwam 
duidelijk wat vastigheid tekort 
en zal wat vaker de (trainigs)
baan op moeten zoeken. Men-
no begon nog sterk, kwam met 
0-3 voor maar daarna probeer-
de Menno de punten te snel af 
te maken met veel fouten als re-
sultaat. De tegenstander bleek 
duidelijk een maatje te groot en 
Menno verloor dan ook met 6-3 
6-1.
Uiteindelijk een keurige 4-2 
overwinnen en volgende week-
zou het kampioenschap kunnen 
worden binnengehaald. Dit moet 
dan gebeuren tegen Blaricum in 
een thuiswedstrijd. Mocht het 
a.s. zondag nog niet lukken, dan 
is er de week erna nog alle kans.

Aanrijding op de 
Dr. Brugmanstraat
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest, twee ambulances en 
de politie werden vrijdagavond 
omstreeks half 8 gealarmeerd 
voor een verkeersongeval met 
letsel op de kruising van de Dr. 
Brugmanstraat en de Koningin 
Wilhelminastraat. Twee auto`s 
waren met elkaar in botsing ge-
komen, waarna één doorschoot 
en tegen een ondergrondse vuil-
container tot stilstand kwam.

De bestuurster van deze auto 
werd voorzichtig door het am-
bulancepersoneel uit de auto 
gehaald en gecontroleerd in de 
ambulance. Haar verwondingen 
vielen gelukkig mee en ze is door 
de ambulancedienst thuis ge-
bracht. Ook de andere bestuur-
ster kwam met de schrik vrij.
Bergingsbedrijf Boogaard heeft 
beide auto`s afgevoerd. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Op donderdag 3 april 
heeft de feestelijke opening van 
de gemeenschappelijke ruimte 
van Woongroep Uitgeest plaats-
gevonden in het gebouw De 
Brug aan de Dr. Brugmanstraat 
te Uitgeest. De gemeenschappe-
lijke ruimte is bedoeld als woon- 
en eetkamer met ontmoetings-
ruimte voor elkaar en voor de 
omliggende buurt en bewoners.
Op de foto heeft Elvira Sweet 
(gedeputeerde van Noord Hol-
land) het laatste (puzzel)stukje 
opgehangen voor het schilderij 
‘De Brug’. Rechts van haar staat 
mevrouw De Reus, samen met 
haar echtgenoot initiatiefnemer 
voor dit project.

Het Fonds verstandelijk gehan-
dicapten vindt het belangrijk dat 
negen jongeren met een socia-
le beperking onder professione-
le begeleiding, een zelfstandi-
ge woning is aangeboden met 
daarbij behorende gemeen-
schappelijke ruimte en tuin. 

Het Fonds heeft voor de inrich-
ting van deze gemeenschappe-
lijke woonruimte een financiële 
bijdrage gegeven van maar liefst 
11.250 euro. Mede met de op-
brengst van de jaarlijkse collecte 
van Fonds verstandelijk gehan-
dicapten kunnen dergelijke lo-
kale projecten mogelijk worden 
gemaakt.

In de gemeente Uitgeest zetten 
tientallen vrijwilligers zich jaar-
lijks in voor de collecte. Men is 
nog op zoek naar nieuwe collec-
tanten of wijkhoofden en als u 
interesse heeft, meldt u zich dan 
aan bij één van de twee onder-
staande personen:
- Willy van Neste (Provinciale 
collectecoördinator Noord Hol-
land) tel. 030 7600057, e-mail 
wvanneste@fondsverstandelijk-
gehandicapten.nl.
- John Schoonderbeek (Col-
lectecoördinator gemeente Uit-
geest) tel. 06 22724411, e-mail 
jgschoonderbeek@gmail.com.

Dankzij Fonds verstandelijk gehandicapten

Grote gift voor De Brug
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Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub biedt weer de moge-
lijkheid om aan loopsport deel te 
nemen met de training van een 
beginnersgroep. Start is op don-
derdag 5 juni om 19.00 uur op de 
trainingsbaan op sportpark De 
Cloppenburg. Via een opbouw-

Training beginnende hardlopers 
schema wordt gestreefd worden 
naar deelname van alle atleten 
aan de 5 km Amak-loop op zon-
dag 28 september. 
Enige loopervaring en/of ba-
sis conditie is niet noodzake-
lijk. Aanmelden kan via: jsw.vas-
tenouw@quicknet.nl.

Hooglander-
college

Castricum - Op 30 mei vindt het 
laatste hooglandercollege van 
het seizoen plaats voor wie bang 
is voor deze grote grazers. Tij-
dens dit buitencollege vertelt de 
boswachter wat men wel of niet 
kan doen als deze imposante 
dieren het pad kruisen. De deel-
nemers leren  het gedrag van de 
dieren in te schatten en zij raken 
meer vertrouwd met hun aanwe-
zigheid in het duingebied.
Aanmelden via www.pwn.nl/er-
opuit of telefonisch via Bezoe-
kerscentrum De Hoep: 0251 
661066. Het verzamelpunt is de 
parkeerplaats bij Natuurvrien-
denhuis Het Zeehuis in Bergen 
aan Zee.  Foto: Evert-Jan Wouds-
ma.

Limmen - Vanaf 10 juni kan men 
elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur 
op de hoek Zuideinderweg en Ha-
zelaantje op het Trekkersveld deel-

Yogales buiten

Castricum - Woensdag 28 mei 
is er van 14.00 tot 15.15 uur een 

Lachwandeling

Castricum - Na de triomfreeks 
en het kampioenschap in de eer-
ste helft van het seizoen, waren 
de verwachtingen na de winter-
stop opnieuw hoog gespannen 
bij de voetballers van B2 Limmen. 
De openingswedstrijd in de twee-
de klasse ging nog verloren, maar 
daarna werd de ene overwinning 

na de andere binnengesleept met 
als resultaat opnieuw het kam-
pioenschap in de tas. Ook de F1 
van Limmen is kampioen ge-
worden. 
Vitesse’22 F3 versloeg in de 
kampioenswedstrijd HSV F4 met 
8-0. Van de in totaal 58 gescoor-
de doelpunten werd Gabriel de 

De voetbalkampioenen

topscorer met 35 doelpunten. F2 
van FC Castricum speelde een 
zeer spannende wedstrijd tegen 
KSV F2. Er werd met 3-2 gewon-
nen en  het kampioenschap was 
een feit. De foto is gemaakt door 
Darko Kordic. 
Op overtuigende wijze heeft Vi-
tesse B1 gewonnen van Adelbert 

B1 uit Egmond. Dit was genoeg 
om Uitgeest op de tweede plaats 
te houden en zelf voorjaarskam-
pioen te worden. Na een span-
nende eerste helft ging Vitesse 
met 2-0 voorsprong de rust in. 
Adelbert pakte de draad goed op 
na de rust en na een doelpunt en 
een penalty stond het 2-2. Eind-

stand 7-2. FCC F5 is kampioen 
geworden met acht gewonnen 
en drie gelijke wedstrijden. Met 
een derde plek vóór de winter-
stop hebben ze, een klasse ho-
ger, als bekroning voor het har-
de werken en goede samenspel 
nu het kampioenschap binnen-
gehaald.

Lustrum Vitesse Mini WK
Castricum - Vorige week 
woensdag 14 mei  werd voor de 
vijfde keer het Vitesse’22 Mini 
WK gehouden. Het voetbalfeest-
je voor de groepen twee, drie en 
vier werd groots gevierd door de 
deelname van meer dan 220 kin-
deren. Het hoofdveld van Vites-

se’22 werd voor die dag omgeto-
verd tot een waar voetbalspelpa-
radijs. Het viel dit jaar op dat de-
ze clinic erg druk bezocht werd. 
Na de uitreiking van de prijzen 
voor alle deelnemers werd dat 
nog eens onderstreept door een 
‘toeterserenade’. 

lachwandeling. Opgave en in-
formatie opvragen kan via hee-
man@humorcoach.nl of bel  tel.: 
0251674450.

Minitoernooi als promotie 
Castricum - Het FC Castri-
cum minitoernooi voor de jong-
ste jeugd was ook dit keer weer 
één groot voetbalfeest. De klei-
ne voetballertjes, allen tussen 
de vier en zes jaar, kwamen vol 
enthousiasme het complex op-
rennen. Het toernooi begon met 
een defilé, waarbij de spelers per 

club het veld op kwamen en on-
der luid applaus voorgesteld 
werden aan het publiek. Daar-
na konden eindelijk de wedstrij-
den beginnen, die onder leiding 
stonden van D-pupillen. Tijdens 
de prijsuitreiking kregen alle kin-
deren een mooie medaille. Foto: 
Han de Swart.

nemen aan yogaoefeningen. De 
laatste les is op 12 augustus. 

Docent is Judith Bosman. Meer 
informatie via 072-5051147 of 
j.bosmandraai@quicknet.nl.
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Echtpaar Scholte 65 jaar getrouwd

,,Soms valt het mee, 
soms valt het tegen”

Castricum - Als een echt-
paar acht gezonde kinderen 
krijgt, negentien kleinkinde-
ren, vier achterkleinkinderen 
met een vijfde op komst en 
het gaat hen allen goed, dan 
kun je spreken over rijkdom. 
Samen viert het gezelschap 
mét aanhang het 65e huwe-
lijk van Piet Scholte en Greet 
Scholte-Schoen met een lang 
weekend weg. ,,We weten 
nog niet waar, dat is een ver-
rassing”, zegt Greet die er op-
vallend goed uitziet voor een 
vrouw van 87 jaar. ,,Ze komen 
allemaal. Ik ben zo blij dat 
ze met elkaar door een deur 
kunnen.”

Zij en haar even oude man wo-
nen sinds een half jaar zelfstan-
dig in een huisje bij De Sant-
mark. ,,We komen oorspron-
kelijk uit Haarlem”, vertelt Piet 
die kwiek met de koffie aan de 
gang gaat. ,,We hebben elkaar 
leren kennen tijdens een bal op 
het schoolplein. We waren alle-
bei achttien. Ik had stiekem le-
ren dansen en Greet had dan-
sen geleerd van een buurmeis-
je, want dansscholen had je toen 
niet.” In 1949 trouwden zij voor 
de wet om zo in aanmerking te 
komen voor een woning. ,,Een 
jaar later zijn we voor de kerk ge-
trouwd en daarna gingen we pas 
samenwonen. Zo ging dat toen. 
We moesten inwonen, eerst bij 
een vervelende oude vrouw, la-
ter kregen we een zolderetage. 
In die periode zijn onze eerste 
drie kinderen geboren.”
Piet Scholte werkte jarenlang 
voor de KLM als vliegtuigon-
derhoudmonteur en -controleur 
en maakte later een overstap 
naar de utiliteitsbouw. Greet was 
thuis bij de kinderen. ,,Toen de 
jongste een jaar of twaalf was, 

ben ik vrijwilligerswerk gaan 
doen. Heerlijk vond ik dat! Ik kon 
mijzelf na al die jaren zorg in het 
gezin verder ontplooien door het 
volgen van allerlei cursussen. Ik 
bezoek oudere mensen die een-
zaam zijn en heb daar zelfs een 
boekje over geschreven: Samen 
Mens. Niet iedereen was altijd 
op mijn bezoek gesteld, eenza-
me mensen kunnen lastig of ver-
drietig zijn, maar door geduld en 
door te zetten wisten ook zij mijn 
aandacht uiteindelijk te waarde-
ren. Zo werden we samen meer 
mens.” 

In 1993 besloot het echtpaar de 
rust op te zoeken en zij koch-
ten een huis in Castricum waar 
zij twintig jaar lang hebben ge-
woond. ,,Daar had ik een huis-
houdelijke hulp, want het was 
een groot huis, maar hier is dat 
echt niet nodig. Een van mijn 
dochters komt eens in de zoveel 
weken even wat klusjes doen.”  
En alle andere klusjes in en rond 
het huis worden door Piet ge-
daan. Greet is verder actief voor 
de oecumenische diensten in 
het Witte Kerkje waarvoor zij de 
voorbeden schrijft en voorleest. 
En dan komt de hamvraag. Want 
wat is het geheim van zo’n lang 
leven samen dat doorgebracht 
is in harmonie? Greet: ,,Je moet 
het leuk maken en niet in tegen-
slag blijven hangen. Elkaar de 
vrijheid gunnen om je eigen din-
gen te kunnen doen. Hoe langer 
je bij elkaar bent, hoe makkelij-
ker het wordt.” En dan komt Piet 
verrassend uit de hoek: ,,Soms 
valt het mee en soms valt het te-
gen. Als ik aan Greet iets min-
der leuk vind, bedenk ik dat ik-
zelf ook niet perfect ben.” Greet 
reageert lacend: “En ik heb al-
tijd gedacht dat je alles aan mij 
leuk vindt.”   

Vrijdagmorgen kwam loco-burgemeester Hilbrand Klijnstra op be-
zoek bij het echtpaar om ze namens de gemeente te feliciteren. Af-
gelopen zondag was het 65 jaar geleden dat Greet en Piet Scholte 
voor de wet in het huwelijk traden.   

www. .nl

www. .nl

Topklasseringen 
Schoonebeek

Castricum - Atleten Lisanne 
en  Sven Schoonebeek hebben 
al vroeg in dit baanseizoen op-
vallende prestaties neergezet. 
In Hoorn liep Sven als 17-jarige 
B-junior van AV Lycurgus twee 
seconden van zijn beste 800m-
prestatie af en nestelde zich in 
de nationale seizoensranglijst 
met 2.00.63. Zus Lisanne (14) liet 
afgelopen weken al drie clubre-
cords opmeten (100m in 13.36; 
400m in 59.46; 80m horden in 
12.48). Met drie prestaties staat 
ze in de nationale seizoensbe-
stenlijst (150m in 19.99; kogel-
stoten 10.97m en 80m horden in 
12.48) en met de 400 metertijd 
hoort de meerkampster al bij de 
besten in de hogere leeftijdsca-
tegorie (16-17 jaar). 

Castricum – Zaterdag is bij de 
FLYNTH recordwedstrijden in 
Hoorn voor veel Team Distance 
Runners atleten het baanseizoen 
begonnen. 
Voor de 1500 meter stonden 
maar liefst negen TDR mannen 
op de startlijst verdeeld over ver-
schillende series. De meest op-
vallende TDR prestatie was die 
Roy van Eekelen. De A-junior 
verbeterde zijn pr met acht se-
conden tot 3:46,40 en wist de 
derde plek te halen in het ster-
ke veld. Hiermee blijft Van Eek-
elen slechts achttienden verwij-
derd van de limiet voor de We-
reld Junioren Kampioenschap-
pen in Eugene (USA) later dit 
jaar, wat staat op 3:45,60. Bij de 
vrouwen was het de Castricumse  
Manon Kruiver die de 800 meter 
wist te winnen. De atlete finish-
te in 2:07,32. 
Middellange afstandsloper Vin-
cent Hazeleger uit Castricum 
maakte diepe indruk. De 18-ja-
rige junior won de 800 meter 
bij de senioren. Met zijn tijd van 
1.49.45 seconden bleef hij maar 
0.05 seconden boven de limiet 
voor deelname aan de WK junio-
ren. Deze tijd was bovendien een 
verbetering van het clubrecord 
junioren en senioren van Zijn 
club AV Trias. Vorig weekend 

Baanseizoen van start
liet hij al zien dat hij in geweldi-
ge  vorm is: tijdens de Ter Specke 
bokaal in Lisse won hij de 1000m 
in 2.24.80, een tijd waarmee hij 
zelfs in de wereldseizoensrang-
lijst voorkomt. 
Lycurgiaan Cliff Ellsworth uit 
Akersloot (foto) nam zaterdag 
deel aan de 400 meter horden bij 
de recordwedstrijden. Hij werd 
ingedeeld in de snelste serie 
met daarin de huidig Nederlands 
kampioen op dat onderdeel en 
een internationale atleet uit De-
nemarken. Hij eindigde als twee-
de. Hij werkt toe naar het EK on-
der 23 voor volgend jaar waar-
bij het limiet op 50.70 seconden 
staat. 

Muziek rond 
hulp in Ethiopië
Castricum - Dank zij  finan-
ciële bijdrage van velen heeft 
de mov-groep Castricum-
Ethiopië al vijf jaar lang iets 
voor kinderen in Ethiopië kun-
nen betekenen. Zondag  25 
mei wordt in de Pancratius-
kerk een bijeenkomst gehou-
den voor iedereen die daar 
aan heeft meegewerkt. 

Wim Niesten treedt op vanaf 
14.30 uur. Niesten is een veel-
zijdige artiest. Hij  speelt gitaar, 
zingt, schrijft gedichten en heeft 
twee boeken geschreven. Hij 
treedt gratis op. Na de voorstel-
ling krijgt men gelegenheid om 
zijn gedichtenbundel, cd en boek 
aan te schaffen met 12,50 euro 
korting. Daarvan gaat weer vijf 
euro naar Ethiopië.

Aanmelden voor deze middag 
kan via Jeanneke van Diepen 
06-20272190 of jeannekevdn@
gmail.com.

Nieuwe voorzitter voor 
Werkgroep Oud-Castricum 
Castricum - De Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum 
heeft Peter van Eerden (62) 
benoemd tot nieuwe voorzit-
ter. 

Sinds het overlijden van Frans 
Duffhues in juli vorig jaar werd 
deze functie tijdelijk waargeno-
men door penningmeester Ge-
rard Veldt.  Van Eerden studeer-
de sociologie en was meerjarig 
werkzaam bij de Koninklijke Ma-
rine, laatstelijk als adjunct-direc-
teur personeelslogistiek en in-
specteur onderwijs. De geboren 
Heemskerker woont sinds 1987 
in Castricum met grote belang-
stelling voor de geschiedenis en 

het erfgoed van het dorp en het 
buitengebied. Mede leiding ge-
ven aan een springlevende orga-
nisatie met veertig actieve vrij-
willigers en ruim twaalfhonderd 
donateurs was voor hem een 
belangrijk motief om te opteren 
voor het voorzitterschap. 
Vanaf maart heeft Van Eerden 
deelgenomen aan de bestuurs-
vergaderingen. Een eerste initia-
tief van hem betreft de instelling 
van een commissie die de vie-
ring van het vijftigjarig bestaan 
van Oud-Castricum in 2017 gaat 
voorbereiden. Ook wil hij de con-
tacten intensiveren met de zus-
terverenigingen in Limmen en 
Akersloot.

Gerard Veldt (links) overhandigt Peter van Eerden de voorzittershamer 
van Oud-Castricum. Foto: Hans Boot.
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Shannon van Beek is 
genomineerd voor Award
Castricum – Shannon van Beek, 
presentatrice bij Omroep Castri-
cum, is in de race voor de prijs 
‘presentatietalent televisie’. Die 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt in 
het kader van de Lokale Omroep 
Awards van de Organisatie voor 
Lokale Omroepen in Nederland. 
Ze heeft de nominatie verdiend 
met een pilotaflevering van C-TV 
Op Onderzoek, over de vuurto-
ren van Egmond. De presenta-
trice reageerde heel enthousi-
ast: ,,Wat gaaf, dat had ik nooit 
verwacht!” Ook hoofdredacteur 
Sander Verschoor is blij met de 
nominatie: ,,We zijn supertrots”,  
is zijn eerste reactie.
De prijzen worden uitgereikt op 
vrijdag 6 jun. De vakjury, be-

staande uit oud-correspon-
dent Wouter Kurpershoek, ra-
diopresentator Astrid de Jong, 
journaallezer Jeroen Overbeek 
en journaliste Liesbeth Staats, 
is zeer te spreken over de ho-
ge kwaliteit van de inzendin-
gen. Naast Shannon van Beek 
zijn er drie andere genomineer-
den in de categorie presentatie-
talent televisie, namelijk Vivian-
ne Werkhoven van de Publieke 
Omroep Amsterdam, Mees Baas 
van RTV Dordrecht en Margriet 
van der Eijk van WOS Media uit 
de gemeenten Midden Delfland, 
Westland en Maassluis. De in-
zending van Omroep Castricum 
is te bekijken via http://youtube.
com/OmroepCastricum .

Strammerzoom met 
champagne geopend
Akersloot - 16 mei was de fees-
telijke heropening van Stram-
merzoom aan de Mozartlaan 
1B. Lucien van Ruth, bestuur-
der van ViVa! Zorggroep, open-
de de locatie met het inschenken 
van champagne in de champag-
netoren. Het eerste glas cham-
pagne en felicitaties overhan-
digde hij vervolgens aan de heer 
Derksen. Al sinds 1999 woont 
de heer Derksen, 96 jaar oud, in 
Strammerzoom en hiermee de 
langst wonende bewoner van 
het woonzorgcentrum. Alle aan-
wezigen, waaronder wethouder 
Klijnstra hebben daarna met een 
hapje en drankje genoten van de 
muziek van David van Aalderen.
In Akersloot is vanaf de zomer in 
2013 hard gewerkt aan de reno-
vatie met beperkte nieuwbouw. 
Op 11 maart hebben de bewo-
ners opnieuw hun intrek ge-
nomen in het gemoderniseer-
de complex van Strammerzoom. 

In Strammerzoom zijn 32 lichte, 
moderne en comfortabele ap-
partementen gerenoveerd. De 
renovatie maakt dat de bewo-
ners langer zelfstandig in hun 
vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen binnen Akersloot 
en mensen met een zorgbehoef-
te een veilige woonomgeving 
hebben.  
Het woonzorgcentrum is voor-
bereid op het leveren van inten-
sieve zorg. Alle appartementen 
zijn rolstoel- en bedtoeganke-
lijk en op de plaats van het voor-
malig mortuarium zijn twee nieu-
we huiskamers gerealiseerd. De 
huiskamers zijn bestemd voor 
dagopvang voor zowel de be-
woners van Strammerzoom als 
mensen uit de buurt.
Tevens is er voor de bewoners uit 
Akersloot de mogelijkheid deel 
te nemen aan de activiteiten, 
maaltijden en bijeenkomsten in 
de ontmoetingsplek ‘t Trefpunt.

Verlies Vitesse in Utrecht
Castricum - Voor het eerste du-
el in de nacompetitie moest Vi-
tesse het opnemen tegen Nieuw 
Utrecht. De Utrechtse club met 
vrijwel uitsluitend spelers van 
Turkse komaf kwam dit seizoen 
voor de eerste maal uit in de 
tweede klasse, en door de winst 
van de derde periode werd zelfs 
deelname aan de nacompeti-
tie afgedwongen. Door de club 
is flink geïnvesteerd om in één 

keer door te stomen naar de eer-
ste klasse. De Vitesse-suppor-
ters leken tevreden toen Vites-
se zo’n tien minuten voor tijd de 
achterstand terugbracht tot 2-1, 
maar vlak voor tijd werd door de 
marge alsnog verhoogd toen een 
veel te zachte terugspeelbal op 
de keeper genadeloos werd af-
gestraft: 3-1. Foto: Robin Bakker 
speelde weer zijn eerste minuten 
na een langdurige blessure.

Meidenvoetbal
Castricum - Op vrijdag 23 
mei wordt bij FC Castricum 
een Vriendinnendag georgani-
seerd. Alle meisjes tussen acht 
en achttien jaar kunnen komen 
voetballen. Aanvang 18.30 uur 
en om 20.00 uur zijn er pannen-
koeken. Foto: Han de Swart.

Ook warme maaltijden 
bij Tafeltje-Dek-Je

Castricum - Tafeltje-Dek-Je 
heeft naast magnetronmaaltij-
den nu ook warme maaltijden. 
van Het Buffettenpaleis. Met de 
meest voorkomende diëten kan 
rekening worden gehouden. 
In Akersloot kan men voor in-

formatie terecht bij Bettie Ver-
duin van Stichting Welzijn Ou-
deren Akersloot, telefoon 0251-
316394, in Castricum en Lim-
men bij Marga van Staveren van 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foon 0251-656562.

Mans opent kunstfi ets-
route bij Perspectief

Bakkum – Burgemeester Toon 
Mans opent de Kunstfietsroute 
op zaterdag 7 juni om 10.00 uur 
in de ateliers van Perspectief. Tij-
dens de Kunstfietsroute op 7 en 
8 juni staan de deuren van de 
ateliers van Perspectief wagen-

Zilver voor Tios
Limmen - Zondag waren er 
teamwedstrijden turnen bij Be 
Quick Bergen. TIOS Limmen was 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze wedstrijd.  Er waren 
twee categorieën, zes tot en met 
negen jaar en negen en twaalf 
jaar. In de tweede categorie was 
er een team van vier meiden die 
Tios vertegenwoordigde: Esmee, 
Isa, Anouk en Kim. Zij wonnen 
een tweede plaats met een to-
taalscore van 199 punten

Castricum - Op woensdag-
middag 28 mei vindt er bij 
voetbalvereniging Vitesse ’22 
een bijzonder voetbaltoernooi 
plaats. De opbrengst is na-
melijk voor een goed doel en 
het toernoot wordt georga-
niseerd door studenten. Ro-
an Graas van de organisatie 
vertelt: ,,Een groep studenten 
van de opleiding Vrijetijdsma-
nagement uit Amsterdam ver-
zorgt deze dag met als doel 
geld op te halen voor Moun-
tain Child Care. Mountain Child 
Care biedt een programma aan 
voor weesjongeren in Nepal 
om deze een beter toekomst-
perspectief te bieden. Het toer-
nooi vindt plaats van 14.00 uur 
tot 18.00 uur. Inschrijvingen 
gaan per team van zes kinde-
ren in de leeftijdscategorie zes 
tot en met twaalf jaar met be-
geleiding van een volwassene.  
De competitie wordt op leeftijd 
ingedeeld. Kosten voor deelna-
me bedragen twaalf euro per 
team en alle opbrengsten gaan 
rechtstreeks naar het goede 
doel.” Voor meer informatie of 
vragen: mountainchildgames@
gmail.com.

Voetballen 
voor goed doel

Castricum - Op de Beverwijker-
straatweg in Castricum heeft de 

Drankrijder politie zaterdagavond rond 23.00 
uur een drankrijder aangehou-
den. Er werden in totaal 180 be-
stuurders aan de kant gezet voor 
een blaastest.

wijd open. Er is volop kunst te 
zien met op de zondag muzika-
le ondersteuning van sfeervol-
le gitaarmuziek. De portretten 
van burgemeester Mans nemen 
daarbij een prominente plek in.
Verder is in de ateliers is een 
speciale plek ingeruimd voor 
de werkgroep Grafische Tech-
nieken, die laat zien wat er alle-
maal mogelijk is door ter plek-
ke aan het werk te zijn. Eén van 
de beeldhouwgroepen heeft een 
opvallend object gerealiseerd 
dat centraal tentoongesteld is en 
geïnspireerd op ‘Jardin d’Email’ 
in het Kröller Müllermuseum. 
Perspectief biedt in haar vele 
werkgroepen een grote diversi-
teit aan technieken en stijlen van 
schilders, keramisten en beeld-
houwers. Beide dagen geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur in de Ou-
de Duinrandschool, Van Olden-
barneveldtweg 37 te Bakkum.



Pech voor turnsters
Uitgeest - Zaterdag werd er in 
Sporthal De Walvis in Beverwijk 
geturnd om het Districtskam-
pioenschap in de vierde divisie. 
Aan deze wedstrijd deden voor 
Unitas Billie Boyle en Lea van 
Diemen mee.
Billie heeft een redelijke wed-
strijd geturnd. Helaas viel ze een 
keer van de balk af en dat was 
erg jammer vooral omdat ze tij-
dens de vorige wedstrijd het 

hoogste cijfer had gekregen. Bil-
lie is op de 11de plaats geëin-
digd.
Lea turnde tot aan het laatste 
toestel een prima wedstrijd en 
had zicht op een medaille, maar 
op het laatste toestel brug moest 
ze een extra zwaai maken waar 
ze extra aftrek voor kreeg en ook 
miste ze hierdoor een medaille. 
Lea is op een 9de plaats geëin-
digd. 

Klaverjassen bij 
Stormvogels

Uitgeest - Vrijdag 23 mei vindt 
er weer een klaverjasdrive plaats 
in de kantine van korfbalvereni-
ging Stormvogels aan de Nies-
venstraat 14. De kaarten wor-
den om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Muzikale voorspeelmiddag 
bij Boekhandel Schuyt
Uitgeest - Op zaterdag 24 mei 
zal in Boekhandel Schuyt een 
voorspeelmiddag plaatsvinden 
van de leerlingen van pianodo-
centen Gijs Braakman en Tim 
Krakers.
Zoals de bezoekers van de boek-
handel zullen hebben opge-
merkt is in de nieuwe aanbouw 
van de boekhandel ook een pi-
ano geplaatst. Deze piano komt 
nu goed van pas om de leerlin-

gen van deze Uitgeester piano-
docenten een podium te bieden.
Vanaf 14.45 uur zullen leerlingen 
van verschillende leeftijden en 
verschillende niveaus hun spel 
ten gehore brengen. De voor-
speelmiddag
is vrij en gratis toegankelijk, de 
winkel is ook gewoon open. U 
bent dus van harte welkom om 
van deze muzikale middag te ko-
men genieten.

Fort aan den Ham 
zondag weer open
Uitgeest - Fort aan Den Ham, 
aan de Busch en Dam 13 in Uit-
geest, is zondag 25 mei weer ge-
opend voor publiek. Bij Kromme-
nie kruist de spoorlijn naar Den 
Helder het water Den Ham.
In 1902 is hier door Willem Blan-
kevoort Cz. een fort gebouwd, 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Het fort bewaakte 
de spoorlijn tegen een vijand die 
gelukkig nooit kwam. Van bin-
nen is het geheel teruggebracht 
tot een sober militair fort en mo-
menteel een militair museum.
Samen met zo’n 40 andere for-
ten is het UNESCO Werelderf-
goed. Het fort is komende zon-
dag 25 mei geopend voor pu-
bliek. Tussen 11.00-16.00 uur zijn 
er verschillende exposities te be-
kijken en ieder uur rondleidin-
gen te volgen. 
Het fort bij Aalsmeer organiseert 

samen met leden van de Surplus 
Radio Society (SRS) op zaterdag 
24 en zondag 25 mei een speci-
aal radio-zendweekend. Radio-
man Simon Rodenburg zal deze 
zondag meedoen en samen met 
u radioverbindingen leggen met 
andere forten en collega radio-
amateurs.
Ook is de expositie van de 
Heemskerkse beeldend kunste-
naar Joke van Bree in het fort te 
bewonderen. Op de woensda-
gen voor- en achteraf (21 en 28 
mei) geeft Joke workshops schil-
deren in en rond het fort. 
Het Nederlands Grammofoon 
Genootschap is zondag weer 
present met de jaren 50 afspeel-
apparatuur.

Actuele informatie op de website 
www.fortaandenham.nl. (foto’s F. 
Braaksma)Peter van der Eng 

kampioen bij Excelsior
Uitgeest - Acht leden van on-
ze plaatselijke biljartvereniging 
streden de afgelopen twee we-
ken om het clubkampioenschap 
van dit seizoen. Omdat Kees 
Krom, die het hele jaar als wed-
strijdleider  de resultaten in de 
computer invoerde, zelf finalist 
was geworden, nam Cor Berk-
hout de leiding van dit festijn. Ja, 
een festijn werd het, vol span-
ning en gezelligheid.
De eerste dinsdagavond was het 
Peter van der Eng , die al gauw 
genoemd werd als de nieuwe 
kampioen. Hij was immers de 
enige speler, die zijn vier eer-
ste partijen in winst wist om te 
zetten. Maar Klaas Bloedjes en 
Jan Putter volgden hem met drie 
winstpartijen, dus was er  nog 
van alles mogelijk.  En wat te 
zeggen van Loek Laarhoven. Hij 
verbaasde vriend én vijand , door 
zijn laatste drie partijen steeds 
met de eer te gaan strijken. Te-
gen Jan Putter startte hij met een 
serie van tien en maakte de par-
tij in slechts  twaalf beurten uit. 
Hiermee bracht hij de span-
ning terug. Ook Klaas Bloedjes 
bleek over een lang adem te be-
schikken, want ook hij verloor 
de tweede avond geen van zijn 
drie partijen. Hij was zelfs de eni-

ge, die de uiteindelijke winnaar, 
Peter van der Eng, op de knie-
en kreeg. Wat men bij Excelsior 
erg belangrijk vindt is sfeer. Nou, 
die was er gedurende het ge-
hele toernooi. De niet-geplaats-
te leden lieten zich van hun bes-
te kant zien, door als teller en/
of schrijver te willen functione-
ren. Annie Molenaar (het hele 
jaar belangeloos achter de bar !) 
en Jan Heddes zorgden er voor, 
dat beide avonden “de inwendi-
ge mens” goed werd verzorgd 
en waren tevens verantwoorde-
lijk voor een prachtige prijzen-
tafel. Iedereen, die aan het wel-
slagen van dit 75-ste clubkampi-
oenschap had bijgedragen werd 
bedankt en ging met een aar-
digheidje naar huis. November 
2014 bestaat deze enthousias-
te vereniging  liefst vijfenzeven-
tig jaar!  Uiteraard dat men dat 
groots gaat vieren.

De einduitslag: 1. Peter van der 
Eng (12 pnt, 1.35); 2. Loek Laar-
hoven  (10 pnt, 1.40, hs 11); 3. 
Klaas Bloedjes (10 pnt, 0.75); 4. 
Chiel v.d. Bogaard  (8 pnt, 1.17); 
5. Jan Putter  (6 pnt, 1.61, hs 
11); 6. Kees Krom (4 pnt, 2.46); 
7. Theo Tol (4 pnt, 0.88); 8. Theo 
Kuijt  (4 pnt, 0.70).

Regio - Hemelvaartsdag, don-
derdag 29 mei, staat in het teken 
van een hele bijzondere wandel-
tocht, de eerste Zaanse Dauw-
trapperstocht van 10 en 15 kilo-
meter. 
Dauwtrappen op Hemelvaarts-
dag is een oud gebruik. Vroe-
ger geloofde men in de helen-
de werking van de dauwdrup-
pels op het gras en ging er daar-
om met blote voeten op dansen
Dus vroeg uit de veren is ge-
wenst, want de start is om 07:00 
’s-morgens vanuit Kanohuis De 
Zwetplassers, Sternstraat 18, 
Wormer. Inschrijven kan vanaf 
06:30 uur. Een ieder kan in z’n 
eigen tempo ( 5-6 km) aan de-
ze bijzondere wandeling mee-
doen met behulp van een route-
beschrijving, die wordt verstrekt 
bij de start. Onderweg wordt niet 
gepauzeerd. 
Kort na zonsopkomst is de start 
in de vroege morgen en voert de 
wandelaars langs het Zwet en 
het Rondje Schaalsmeer. Verder 
over de Veerdijk langs de Zaan, 
waarna de 10 km afbuigt naar de 
finish, en de 15 km nog een toe-
tje krijgt via het Kerkepad. 
Deze wandeling is ongeschikt 
voor rolstoelgebruikers en hon-
den niet toegestaan. 
Deelname voor niet-leden be-
draagt 2,50. DLL-leden betalen 
1 euro. 
Een kop koffie of thee alsmede 
een parkoersbeschrijving is bij 
de prijs van de inschrijving inbe-
grepen. Lid of geen lid iedereen 
is van harte welkom om deze 
vroege ochtendwandeling  mee 
te wandelen. Kortom een heerlijk 
begin van uw vrije dag!
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

Dauwtrappen 
met de Laatste 

Loodjes
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Mooie afsluiting 
seizoen FC Uitgeest E5
Uitgeest - Zaterdag heeft FC Uitgeest E5 deelgenomen aan 
het Jeugdtoernooi voor E-pupillen bij AFC’34 in Alkmaar. Na 4 
spannende wedstrijden met 4-0 te hebben gewonnen zijn ze eerste 
geworden en hebben ze de beker weten te bemachtigen. Een mooie 
afsluiting van het voetbalseizoen. Op de foto het complete E5-team 
met coach Michel.

Uitgeest - Eerst was daar op een 
mooie woensdagavond een pui-
ke prestatie in een beslissings-
wedstrijd tegen Pancratius (3-1) 
om een plaats in de nacompeti-
tie, maar vervolgens vier dagen 
later een hele matige wedstrijd 
tegen sv Hoofddorp (0-1) waar-
in FCU zich volkomen onnodig 
een slechte uitgangspositie be-
zorgde voor de return. Natuur-
lijk kan het allemaal nog goed-
komen maar dan zal er met het 
zelfvertrouwen en geloof in de 
overwinning gespeeld moeten 
worden zoals in de confrontatie 
tegen Pancratius.
Gelukkig voor team en suppor-
ters van FC Uitgeest hoefde men 
niet al te ver te reizen voor de be-
slissingswedstrijd tegen Pancra-
tius. Veel supporters van FC Uit-
geest hadden dan ook de moeite 
genomen om op een prachtige 
woensdagavond naar het com-
plex van DEM in Beverwijk te ko-
men. Op voorhand wist FCU dat 
ze te maken zouden krijgen met 
een lastige tegenstander want 
in de competitie werd zowel een 
keer verloren als gewonnen van 
de ploeg uit Badhoevedorp. 
FCU begon voortvarend en 
kwam al in de 18e minuut op 

FC Uitgeest: twee 
gezichten in één week

voorsprong uit een corner die 
door Sander van den Helder 
steenhard werd ingekopt. Vijf 
minuten later werd het zelfs 2-0 
via een strafschop die uiterma-
te koelbloedig werd ingeschoten 
door Mike Olgers. Opvallend ge-
noeg overigens want Mike is pas 
17 jaar. 2-0. FCU bleef daarna de 
veel betere ploeg. In de tweede 
helft werd de zaak veilig gesteld. 
Met 3-0 werd een mooie over-
winning geboekt. 

Welgemoed en met zelfvertrou-
wen op weg naar de dubbele 
confrontatie tegen sv Hoofddorp 
zou je zeggen. Echter het gehe-
le seizoen al is de ene wedstrijd 
absoluut de andere niet. Weer 
werd het team getroffen door 
een acute vorm van wisselval-
ligheid. Wat tegen Pancratius al-
lemaal vanzelf leek te gaan was 
deze zondag er één van collec-
tief ruzie met de bal. Op som-
mige momenten leek het wel 
of de mannen in geel en groen 
het moesten doen met een rug-
bybal. De bal stuiterde alle kan-
ten op en naarmate de wedstrijd 
vorderde werd het lederen mon-
ster in toenemende mate een af-
zichtelijk monster. Het gevolg: 

voortdurend balverlies, passes 
die niet aankwamen en hele en 
halve kansen die knullig werden 
gemist. In de 28e minuut profi-
teerde Hoofddorp na geklungel 
in de verdediging waardoor spits 
Berntzen onverwacht kon uitha-
len en Erik Alders die de op het 
oog houdbare bal niet kon te-
genhouden. 0-1. Dat had alle-
maal anders kunnen zijn als Nick 
van der Valk in de 10e minuut 
had geprofiteerd van een prach-
tige aanval eindigend in een di-
to voorzet van Joost de Jong. He-
laas volleerde hij de bal oog in 
oog met keeper Pieterse over het 
doel in plaats van erin. Ook in de 
tweede helft waren er mogelijk-
heden genoeg op de gelijkmaker 
maar helaas stond het vizier van-
daag bij FCU niet op scherp. Zo 
bleef het teleurstellend genoeg 
0-1. Is FCU daarmee kansloos? 
Natuurlijk niet, want sv Hoofd-
dorp is weliswaar een goed team 
maar FC Uitgeest moet absoluut 
beter kunnen. Maar dan moet 
wel “het gezicht” van de wed-
strijd tegen Pacratius zichtbaar 
zijn. Laat dat zondag zien en dan 
behoort de finale van de nacom-
petitie zeker nog tot de mogelijk-
heden. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest E7 kampioen
Uitgeest - Na eerst het winterkampioenschap  binnen te hebben 
gehaald, begon FC Uitgeest E7 op 25 januari  aan een nieuwe com-
petitie. Ook deze verliep zeer voortvarend. En hoewel de concurren-
tie zich steeds strijdbaarder en fanatieker ging opstellen, wist E7 van 
geen wijken, en nam na iedere wedstrijd toch de 3 punten weer mee 
naar Uitgeest, wat resulteerde in een ongeslagen kampioenschap. 
Wat een geweldige prestatie van het team en hun trainers. Hopelijk 
zetten jullie deze lijn volgend jaar voort bij de D-junioren.
Bovenste rij van links naar rechts: Ruben Brandjes, Jeffrey Welp, 
Sem Zuurbier, Joep Twaalfhoven, Matthijs van Heesch en coach Ju-
rian Welp. Onderste rij van links naar rechts Jasper van der Linden, 
Tinus Groen, Sam Meijer en Tom Cappendijk.

FC Uitgeest A2 pakt beker
Uitgeest - FC Uitgeest A2 heeft 
zaterdag de bekerfinale gewon-
nen van Roda ‘46 A3 uit Leus-
den. Op het terrein van Leg-
meervogels in Uithoorn, on-
der stralende weersomstan-
digheden en aangemoedigd 
door een grote supportersscha-
re heeft A2 met 6-0 gewonnen. 
Met rust stond de ploeg al voor 
met 3-0 door doelpunten van 
Gianluca,Rik en Vincent. Vin-
cent maakte er met een prachtig 
schot in de bovenhoek 3-0 van. 
A2 zette vanaf het begin meteen 
druk en Roda had het hier moei-
lijk mee. Uitgeest creeerde dan 
ook de meeste kansen. Bij Roda 
liep een boomlange spits en dit 
was ook meteen de gevaarlijkste 

man van Roda. Hij werd echter 
goed afgestopt door de verdedi-
ging van Uitgeest. Na rust kwa-
men er 5 verse krachten in en 
bleef Uitgeest goed voetballen. 
In de 10e minuut van de 2e helft 
mocht Uitgeest een penalty ne-
men na een overtreding op Gi-
anluca. Vincent schoot deze on-
berispelijk binnen. Roda moest 
verder met 10 man. Hierna was 
de wedstrijd gespeeld. Gianluca 
en Jordy maakten nog respectie-
velijk 5-0 en 6-0. Na de wedstrijd 
vond direct de huldiging plaats 
en kon A2 terug kijken op een 
mooie dag. Het feest werd bij de 
club verder gevierd en het bleef 
nog lang gezellig. (Ruud Berk-
hout)

Uitgeest - Het zal met Pink-
steren gedurende de editie van 
het ICGT 2014 weer een prach-
tig voetbalfeest worden met top-
teams, voetbal van lagere seni-
oren en spetterende optredens. 
Iedere bezoeker zal genieten en 
zich vermaken. Toch wil het ICGT 
op zo’n mooi evenement  stil-
staan bij een categorie mensen 
voor wie het moeilijker is om te 
bewegen, of voor wie het über-
haupt moeilijk is om naar het 
complex van FC Uitgeest te ko-
men. Het zijn mensen die MS 
hebben. Multiple Sclerose is een 
aandoening van het centrale ze-
nuwstelsel. Het treft steeds va-
ker jonge mensen en behande-
ling is ingewikkeld en moeilijk. 
De Stichting MS research sti-
muleert onderzoek naar de oor-
zaak en de behandeling van de 
ziekte. De eerste resultaten zijn 
reeds zichtbaar maar er is veel 
meer geld nodig om de dure we-
tenschappelijke onderzoeken die 
daarvoor nodig zijn te financie-
ren. Gedurende het ICGT wordt 
er gecollecteerd voor dit sym-
pathieke doel. Ook kunt u bie-
den op allerhande zaken via de 
veilingsite www.enstyle. nl/icgt 
veiling. Uiteraard komt de op-
brengst geheel ten goede aan de 
stichting MS research.
U bent van harte welkom op het 
ICGT van vrijdag 6 tot en met 
maandag 9 juni bij FC Uitgeest.

ICGT steunt 
MS-research
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Zilveren Hert Toernooi
Castricum - Afgelopen week-
end vierde Vitesse ’22 haar 92e 
verjaardag. Dat gebeurde, net als 
de laatste twee jaren, tijdens een 
feestdag onder de noemer ‘Op 
naar de Honderd’. Aankomend 
weekend, 24 en 25 mei is het 
weer feest bij Vitesse. Want dan 
is er al weer de veertigste editie 
van het Vitesse ’22 Zilveren Hert 
Toernooi.
In totaal nemen er ruim 140 
teams en 20 Mini teams deel aan 
het toernooi. Naast de poule-
winst zullen de clubs ook strijden 
om de gigantische Johanna’s Hof 
Hooghoudt bokaal. 

Castricum
end vierde Vitesse ’22 haar 92e 
verjaardag. Dat gebeurde, net als 
de laatste twee jaren, tijdens een 
feestdag onder de noemer ‘Op 

weekend, 24 en 25 mei is het 
weer feest bij Vitesse. Want dan 

van het Vitesse ’22 Zilveren Hert 
Toernooi.

teams en 20 Mini teams deel aan 

winst zullen de clubs ook strijden 
om de gigantische Johanna’s Hof 

Bizot raakt zijn fi etsen kwijt
Mandemakers trekt 

weer aan de touwtjes
Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdagavond weer de 
winst opgeëist van de zeven-
de rit om de Kids and Parents 
Bikeschool mountainbikecup op 
sportcomplex de Cloppenburgh 
in Akersloot. Voor aanvang was 
niet te voorspellen wie uit het 
sterke deelnemersveld, met aan 
de start onder andere Milosj van 
Renesse, Danny Bizot en Wim 
Mandemakers, aan het lang-
ste eind zou trekken. Van Re-
nesse kreeg een lekke band en 
moest afhaken. De beste kaar-
ten waren voor Mandemakers, 

die halfkoers ruim 200 meter 
voorsprong had genomen op Bi-
zot. Door het uitvallen van Van 
Renesse schoven Henk Louwe 
en Maurice Kauffman op naar 
een voorlopige derde en vier-
de plaats. Henk Louwe moest in 
de finale nog alle zeilen bijzetten 
om Maurice Kauffman van zich 
af te houden, die in de laatste 
omlopen het licht zag. Vrijdag-
morgen kwam Bizot erachter dat 
er zeven fietsen waren gestolen 
uit de schuur van zijn ouderlijke 
huis in Alkmaar, waaronder zijn 
waardevolle mountainbikes.

De Wildt pakt overwinning
Castricum - Het Franse Roye 
was afgelopen zaterdag het de-
cor van de lossing van de Noord-
Hollandse duiven.
Om 8.30 uur kregen de begelei-
ders van de wedvluchtleiding het 
sein om de duiven te lossen. On-
der deze ruim 18.000 stuks dui-
ven waren er 320 duiven inge-
zet door de leden van De Gou-
den Wieken.
Gelet op de weersomstandig-
heden werd er door de melkers 
gerekend op soepele vlucht en 

werd er op tijd post gevat bij het 
hok zodat men niet verrast zou 
worden. 
Het was een duif van Cees de 
Wildt die met een snelheid van 
circa 80 km per uur zijn mede-
strevers voorbleef. De duivin ge-
kweekt door Sjaak de Graaf ein-
digde ook hoog in het klasse-
ment van Rayon A.
De tweede duif was van Nico de 
Graaf voor de verrassend sterk 
spelende John Kool die een se-
rie vroege duiven pakten.

Castricum - Zondag 25 mei or-
ganiseert IVN Midden Kenne-
merland een zintuigenexcursie 
voor blinden en slechtzienden 
in en rondom bezoekerscentrum 
De Hoep. Hier kunnen zij kennis-
maken met de natuur en het ont-
staan van het  landschap door te 
voelen, te ruiken en te luisteren 
naar bijzondere verhalen. De ex-
cursie start om 10.00 uur in De 
Hoep met uitleg over het ont-
staan van het duingebied en in 
het bijzonder de paraboolduin 
van De Hoeptuin. De deelnemers 
maken kennis met een aantal  
opgezette dieren die in het duin-
gebied voorkomen. Ook is er een 
aantal opgezette vogels aanwe-
zig met bijbehorende vogelgelui-
den. Daarna volgt een rondlei-
ding in de Hoeptuin. In deze tuin 
zijn verschillende landschaps-
vormen uit het Noord-Hollands 
Duinreservaat aanwezig en vind 
je er een bijen- en insectenho-
tel. Aanmelden kan via excursiei-
vnmk@gmail.com. Verzoek om 
aan te geven of men zelfstandig 
naar het bezoekerscentrum kan 
komen of bij de bushalte opge-
haald moet worden.  

Zintuigen-
excursie

Castricum - Vrijdag 16 mei gin-
gen zeshonderd kinderen uit 
groep 7 en 8 naar Walibi Hol-
land, omdat ze de Kinderpostze-
gelwedstrijd hebben gewonnen. 
De leerlingen van groep 7 van de 
Augustinusschool uit Castricum 
waren ook van de partij.

Augustinus 
naar Walibi

Expositie in bollenschuur
Akersloot - Onder zomerse om-
standigheden heeft Akersloot 
het afgelopen weekend kun-
nen genieten van werkstukken, 
gemaakt door lokale kunste-
naars, geëxposeerd in de voor-
malige bollenschuur van de fir-
ma Schoon. 

Het initiatief kwam van Gerda 
Velzeboer, die als ‘de dochter 
van de kolenboer’ zelf een ate-
lier aan huis heeft, waar ze al ja-
ren met groepen boetseert en 

keramieken vervaardigd. Toen ze 
haar oog had laten vallen op de 
voormalige bollenschuur aan de 
Buurtweg in Akersloot, was be-
woonster Carla van der Eng met-
een te porren voor dit idee. Om-
dat de schuur zoveel ruimte en 
mogelijkheden bood, zocht Ger-
da contact met andere lokale 
kunstenaars. En met succes. Na 
afloop was er nog een nazit in de 
boomgaard waar werd besloten 
dat dit initiatief een vervolg zal 
krijgen. 

Castricum - Maandag 26 mei 
is het Wereldlindyhopdag ter ere 
van de 100ste geboortedag van 
lindyhop-legende Frankie Man-
ning. Wynzen Pauzenga van 
Fruns haalde hem met de stich-
ting Lindyhop.nl naar Nederland 
en haalde daarmee het journaal. 
In Castricum wordt door Pauli-
ne Jansen en Wynzen Pauzen-
ga van Fruns de lindyhop ge-
promoot. Fruns geeft in samen-
werking met De Bakkerij maan-
dag 26 mei vanaf 19.30 uur gratis 
beginnerslessen lindyhop. En om 
20.30 is er de reguliere lindyhop-
les, De entree is gratis.

Lindyhopdag

Limmen doet nog volop 
mee in de nacompetitie
Limmen - De mannen van Ever-
and Luyckx deden het afgelopen 
zondag in Zwaag tegen West-
friezen niet verkeerd en speelde 
zeer verdienstelijk met 2-2 gelijk. 
Westfriezen speelt in de twee-
de klasse. Gezien de krachtver-
houdingen was dit gelijkspel wel 
verdiend en wordt het aanstaan-
de zondag nog heel spannend 
wie er gaat winnen. Deze win-

naar mag dan nog in twee duels 
(Texel of Fortuna) uitmaken wie 
er naar de tweede klasse zal pro-
moveren. 
Natuurlijk wil  deze nog jonge 
lichting van Limmen  dat heel 
graag en daarbij hebben ze de 
steun van alle supporters hard 
nodig. Jongeren worden ge-
vraagd vooral toeters mee te ne-
men naar de wedstrijd.

Castricum - Ron de Haan van 
De VrijeLijst dient een motie in 
om de nu geldende regels rond 
het loslopen van honden in het 
park Noord End te veranderen. 
,,Het collegebesluit om in een 
deel van het park een aanlijnge-
bod in te stellen is ondoorzichtig 
en onduidelijk is, derhalve niet 
handhaafbaar, en mondt uit in 
een stortvloed aan bezwaren en 
juridische procedures. Het col-
lege heeft het eerder genomen 
raadsbesluit niet naar behoren 
uitgevoerd. De opdracht van de 
raad aan het college luidde dat 
het college uiterlijk 31 maart aan 
de raad een oplossing voor los-
loopgebied NoordEnd zou pre-
senteren die recht zou doen aan 
de belangen van de gebruikers. 
Daarom vraag ik met klem het 
besluit aangaande de beperken-
de maatregelen in park Noord-
End terug te draaien. Laat het 
onderwerp een onderdeel zijn 
van politieke discussie over hon-
denbeleid en losloopgebieden 
met inspraak en betrokkenheid 
van belanghebbenden.” 

Motie rond 
losloopgebied

Siekerman kampioen en het 
Zwitserse Gatenkaastoernooi
Bakkum - Met overmacht is Pe-
ter Siekerman kampioen gewor-
den van Schaakclub Bakkum 
met een score van ruim boven 
de 70%. In de voorlaatste ronde 
speelde Siekerman tegen Hans 
Mantjes. 
Met een sterke aanval werd 
Mantjes onder druk gezet, het 
werd dame verlies of mat voor 
Mantjes, het werd het laatste. 
Zondag 25 mei wordt het 31e 

Zwitserse Gatenkaastoernooi in 
Hotel Borst te Bakkum gehou-
den, dat bij de schaakliefheb-
bers staat genoteerd als een van 
meest prestigieuze in zijn soort. 
Inschrijven van 10.30 uur tot 
11.00 uur. 
Start van het toernooi om 11.00 
uur, en rond 15.30 uur de prijs-
uitreiking. Aanmelden bij Jos 
Zonneveld: j.c.zonneveld@het-
net.nl of bel 06-22642024.
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Voorjaarsmarkt in leukste 
winkelstraat van Nederland
Heemstede - Aanstaande zon-
dag gezellig struinen langs 350 
kramen; dat kan op de voorjaars-
markt Heemstede, in de leukste 
winkelstraat van Nederland!
Vorig jaar zijn de Raadhuis-
straat en Binnenweg gezamen-
lijk uitgeroepen tot ‘Leukste win-
kelstraat van Nederland’ en de 
leukste winkelstraat zou de leuk-
ste niet zijn zonder deze markt. 
Het gezellige evenement heeft 
niet alleen in Heemstede veel 
fans; ook mensen vanuit omlig-
gende gemeenten zien het be-

zoeken van deze markt als ‘vaste 
prik’. Want nergens vind je zoveel 
kramen, zoveel diversiteit en dan 
ook nog zoveel leuke intermez-
zo’s: activiteiten voor kinderen, 
muzikale optredens, heerlijke 
hapjes en uiteraard veel terras-
jes. Er wordt ook wel gezegd dat 
de Voorjaarsmarkt van Heemste-
de de grootste van heel Noord-
Holland is.
Men kan de markt bezoeken van 
11.00 tot en met 17.00 uur. De 
winkels zijn deze zondag trou-
wens ook geopend. 

Krantenwijk moeder en dochter 
voor Spaanse paarden in nood
Bakkum – Femke Mier, elf jaar 
oud en leerling in groep zeven 
van de Cunera in Bakkum, houdt 
heel veel van dieren. Zij rijdt 
graag paard. Toen Femke in aan-
raking kwam met foto’s van ver-
waarloosde paarden in Spanje, 
maakt dat haar ontzettend boos 
en verdrietig. ,,Ik wilde daar met-
een iets aan doen, geld opsturen 
zodat deze paarden gered kun-
nen worden. Dus ik wilde een 
krantenwijk beginnen, maar ik 
ben nog te jong.”  
Haar moeder Margreet van Zwet, 
ook van jongsaf aan een dieren-
liefhebster voegt toe: ,,Femke 
kwam in aanraking met Paard in 
Nood Spanje, een non-profitor-
ganisatie die in 2012 door de Ne-
derlandse Laura Hoitsema is op-
gericht. Zij organiseert vakanties 
voor liefhebbers van paardrij-
den in Spanje en zij werd getrof-
fen door het leed van uitgehon-
gerde en verwaarloosde paar-
den in haar omgeving. Dus start-
te zij een opvang niet ver van Al-
licante, waarbij paarden mogen 
herstellen en een kans krijgen 
op een nieuw leven. Dit doet zij 
samen met haar dochter Luna. 

Vanwege de crisis in Spanje gaan 
er zo’n vijfduizend paarden per 
maand naar de slachthuizen die 
ondertussen wachtlijsten heb-
ben. Hierdoor sterven veel paar-
den door honger of ziekte. De op-
vang van Laura is geheel afhan-
kelijk van donaties, zij ontvangt 
geen subsidie.”
Om toch geld in te kunnen zame-
len voor dit goede doel, besloot 
Margreet samen met Femke een 
krantenwijk te beginnen. Femke: 
,,We lopen nu de Zondagskrant 

op de Mient, Geelvinckstraat, 
Brakenburgstraat en de Jacob 
Catsstraat. Mijn vader, die graag 
klust, heeft een kinderwagen om-
gebouwd tot krantenwagen. 
Het geld dat mijn moeder en ik 
verdienen gaat naar de paarden 
in Spanje. Zo kunnen we toch iets 
doen.” Kijk voor meer informatie 
op www.paardinnoodsspanje.nl. 
Ook op Facebook en YouTube 
is informatie te vinden over het  
werk dat Laura samen met haar 
dochter Luna doet.

Wensballonnen 
zijn ongewenst
Castricum - Regelmatig wordt 
de boswachter tijdens zijn 
avondtoezicht verrast door bo-
ven het duin vliegende kleurige 
lichtjes die vanaf het strand rich-
ting polder vliegen. Deze kleuri-
ge lichtjes zijn wensballonnen, 
opgelaten vanaf het strand.
In China en Thailand wordt de 
ballon tijdens feesten opgelaten 
nadat vooraf een wens of uitin-
gen van geluk worden uitgespro-
ken of op de ballon aangebracht. 
Boswachter Kees Zonneveld is 
niet zo blij dat het ritueel is over-
gewaaid uit oosterse landen. 

,,De wensballon is als het ware 
een kleine hete luchtballon, een 
onvoorspelbare speelbal van de 
wind en die kan door wat voor 
oorzaak dan ook brandend in het 
duin neervallen. Daarom raden 
wij het oplaten van wensballon-
nen ten strengste af omdat deze 
brand in het kwetsbare duinge-
bied kunnen veroorzaken.”

Reddingsbrigade en 
EHBO weer op strand 

Castricum - Zondag hebben de 
vrijwilligers van de reddingsbri-
gade en EHBO hun posten weer 
geopend op het strand van Cas-
tricum.  Jan Brakenhoff en Henk 
Revers zijn in het zonnetje gezet 
voor hun jarenlange inzet bij het 
opbouwen van het naast elkaar 

staande locaties. Wethouder H. 
Klijnstra overhandigde de sym-
bolische sleutel van de nieuwe 
waterscooter voor de reddings-
brigade en benadrukte het be-
lang van de inzet van beide ver-
enigingen tijdens het strandsei-
zoen. Nieuwe leden zijn welkom.

PUZZEL VOLGENDE 
WEEK MEE EN

Cadeaucheque 
te besteden aan 
gordijnen bij

WIN!!!

WIN!!! - Versnellingen • Shimano Nexus 7 
- Remmen • Rollerbrakes achter,   
  V-brakes voor
- Accu • 234 Wh 
- Actieradius tot 65 km*
- Gewicht • 21 kg (excl. accu)

Versnellingen • Shimano Nexus 7 
- Remmen • Rollerbrakes achter,   

- Gewicht • 21 kg (excl. accu)
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A.Donker 
Rijwiel en Scooter palace
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