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Hoera, strandseizoen geopend!
Castricum - Zondagmid-
dag 21 mei opende de Cas-
tricumse Reddingsbrigade 
en de EHBO-vereniging Cas-
tricum samen het strandsei-
zoen. Wethouder Kees Rood 
had de eer de blauwe vlag te 
hijsen. De vlag betekent dat 
het strand schoon en veilig is. 
Tijdens de opening werd 
Gerard Bleijendaal door de 
voorzitter Sander Schmitz  
gehuldigd. Gerard is vijftig 

jaar lid van de vereniging en 
heeft door zijn bijdrage in de 
jaren een vrijwilligersmedail-
le ontvangen. 
De reddingsbrigade heeft af-
gelopen jaar meer dan 12.000 
manuren vrijwillig besteed op 
de strandpost, dit is een ab-
soluut record. In 2016 zijn 99 
personen geholpen, van de-
ze uitrukken was in 13 geval-
len sprake van een levensbe-
dreigende situatie en er zijn 

33 kinderen met hun ouders 
herenigd. Binnenkort valt de 
donatiefolder op de deur-
mat en kan men met een fi-
nanciële bijdrage zorgen dat 
de Castricumse Reddingsbri-
gade haar werk kan blijven 
doen. Foto: archief.

Percentage sociale 
woningbouw bijgesteld

Castricum - Tijdens de be-
spreking van het bestem-
mingsplan Zandzoom 
donderdagavond in de ge-
meenteraad, protesteer-
den SP en GroenLinks te-
gen het voornemen om 
niet 38, maar 30 procent 
sociaal woningbouw uit te 
voeren in het plan Zand-
zoom in Limmen. 

Ook PvdA en CKenG toonden 
zich niet enthousiast over 
dit voornemen, onder ande-
re vanwege de wachtlijsten 

voor huurwoningen in de so-
ciale sector in de gemeente 
Castricum. 

De 38 procent is vastgesteld 
in 2009 in een lokale woonvi-
sie  en ondertussen is er een 
nieuwe regionale woonvisie 
opgesteld. Wethouder Stee-
man gaf aan dat Castricum 
zelfs kan zakken tot 25 pro-
cent vanwege de samenstel-
ling en het inkomen van de 
inwoners van de gemeente. 
Op 8 juni valt het besluit in 
de gemeenteraad.

Akersloot - De enige pin-
automaat in Akersloot is ver-
dwenen. De veiligheidsrisi-
co’s bij plofkraken is voor de 
omwonenden van het Aker-
hof zijn te groot, naar oordeel 
van de Rabobank. Er is een 
gratis pendeldienst die twee 
per dag maar Limmen gaat, 
om 10.00 en op 15.00 uur. Er 
wordt binnenkort een pinbox 
geplaatst, zo luidt de verwac-
ting.

Kinderen Cunera tijdelijk 
naar de Duinrandschool

Bakkum - ‘De leukste school 
van Bakkum’, zoals directeur 
Peter Laan basisschool Cu-
nera omschreef, kan tijde-
lijk vier klassen leerlingen in 
de Duinrandschool huisves-
ten. De gemeenteraad is ak-
koord gegaan met een kre-
diet van 80.300 euro om de 
leegstaande school op te 
knappen. In zijn betoog, dat 
voorafging aan de discussie 
vertelde Laan dat het aan-
tal leerlingen fors is toegeno-
men en dat de huidige school 
uit zijn voegen barst. 
,,Dat komt niet alleen door 
de realisering van de nieuw-
bouwwijk Koningsduin op 
landgoed Duin en Bosch, 
maar ook door de verkoop 
van huizen in Bakkum van 

senioren aan jonge gezin-
nen.” Inge Ruijmgaart van 
de VVD opperde dat de wet-
houder het voorstel beter te-
rug kon nemen om met een 
plan voor nieuwbouw op tafel 
te komen. Zij vreest dat het 
krediet weggegooid geld is 
als er over een paar jaar toch 
besloten wordt een nieuwe 
school te bouwen. Die moge-
lijkheid is al onderzocht vol-
gens wethouder Kees Rood. 
Zijn voorkeur gaat uit naar 
een uitbreiding van de hui-
dige school. De tijdelijke ver-
huizing naar de Duinrand is 
nu het beste vanwege de ur-
gentie van de vraag. Plannen 
voor eventuele nieuwbouw 
worden nogmaals tegen het 
licht gehouden.

Betere score Misdaadmeter
Castricum - De gemeen-
te Castricum staat op plaats 
280 op de Misdaadmeter van 
dagblad AD. Het aantal wo-
ninginbraken is gedaald van 
124 in 2015 naar 66 in 2016. 
Het aantal inbraken in auto¹s 

en schuren is ook vermin-
derd. Er was wel sprake van 
een lichte toename van het 
aantal autodiefstellen en ver-
nielingen. Beverwijk staat op 
nummer 32, Alkmaar op de 
45e plaats.

Deze week in De krant!
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De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nl
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Exclusief bij Jumbo
Share a perfect Day
E 10,- per kaartje 
bij aankoop van 
actieproducten Hilvaren

beek30 juni - 1
 - 2 jul

i 2017
Topartiesten, 
food & drinks

Workshops 
& shoppen

per kaartje 
bij aankoop van actieproducten*

*Actie loopt van 17 mei t/m 6 juni 2017. Max. 2 kaartjes per actiecode.  Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Verse worstjes
Italiaans, Provencaals
en citroen/peterselie
25% korti ng

Hollandse bloemkool
met aardappelen
2 kalfstartaartjes
samen €3,99
Vleeswarentrio

Corned beef
runderrollade

boterhamworst
€4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 6-5-2017: To-
ny Borst, zoon van Corne-
lis Borst en Maria M. Dek-
ker. Castricum - 3-5-2017: 
Selin Safiye Durgut, dochter 
van Seçkin Durgut en Nat-
halie de Winter.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 16-5-2017: 
Gerhard M. Blommaert en 
Margaretha M. de Moel. 17-
5-2017: Harold de Boer en 
Lonneke S. Heine.
 
Overleden

Castricum - 10-5-2017: 
Marja Kooistra, gehuwd 
met Katharinus Verloop. 
12-5-2017: Martinus Hop-
man, weduwnaar van Aga-
tha Veldt. 14-5-2017: Ger-
hardus H.J. Vreman, ge-
huwd met Maria M. Roet. 
14-5-2017: Antony N. van 
Zanten. 15-5-2017: Alberdi-
na M. de Neijn van Hoog-
werff, weduwe van Joseph 
F.N. van Raaphorst. 16-5-
2017: Hendrik Nieboer, we-
duwnaar van Elizabeth N. 
Simons. 17-5-2017: Geertje 
Slecht, weduwe van Corne-
lis Grapendaal.

Economische ontwikkeling 
of verspilling belastinggeld?
GroenLinks vraagt zich af of deelname aan het Ontwikkelings-
bedrijf Noord-Holland Noord wel een goede inzet van 75.000 
euro belastinggeld is. Samen met de provincie en vijftien ande-
re gemeenten in Noord-Holland Noord is Castricum deelnemer. 
Het doel ervan is het stimuleren van bedrijven en investeringen 
in de regio met als belangrijk gevolg dat er meer werkgelegen-
heid zou ontstaan. Volgens GroenLinks zou dit geld goed be-
steed zijn als er daadwerkelijk toename zou zijn van de werk-
gelegenheid. En al helemaal als de economische ontwikkeling 
in de richting van een duurzame economie zou gaan. Maar de 
ontwikkelingsmaatschappij kan niet goed duidelijk maken dat 
dankzij haar de werkgelegenheid in de regio is toegenomen. In 
de bespreking van het raadsvoorstel om het contract met ze-
ven jaar te verlengen konden geen cijfers  worden gegeven, 
waaruit dat duidelijk zou worden. Ook in het jaarverslag van de 
ontwikkelingsmaatschappij wordt veel op de eigen borst ge-
klopt, maar nergens helder gemaakt wat het effect is van de in-
spanningen. Een ander probleem dat GroenLinks heeft met het 
ontwikkelingsbedrijf zijn de speerpunten. Een daarvan betreft 
de Agribusiness, waarmee onder andere de grootschalige en 
intensieve bollenteelt wordt bedoeld. Een vorm van landbouw 
waar de grootste hoeveelheid bestrijdingsmiddelen wordt ge-
bruikt. Als we de circa 75.000 euro jaarlijks besteden aan bij-
voorbeeld het stimuleren van plaatsen van zonnepanelen of aan 
isolatie van woningen, wordt de werkgelegenheid in het dorp 
direct gestimuleerd omdat aannemers meer werk zullen heb-
ben. En we maken Castricum nog duurzamer ook! 
GroenLinks Castricum

Jan Rot komt naar 
Theater Koningsduyn

Castricum - Op 23 juni in de 
Kleine Komedie, maar op 10 
juni al te zien en horen The-
ater Koningsduyn in Geester-
hage; An & Jan Vakantieal-
bum van Jan Rot. 
Het is een muziektheater-
voorstelling vol bekende, zo-
merse liedjes met Jan Rot en 

Marjolein Meijers op contra-
bas. An & Jan is een pretpro-
ject, de naam stamt nog uit 
de tijd dat Marjolein voor ie-
dereen Annie van de Berini’s 
was. 
Kaartjes zijn te koop via de 
website: www.geesterhage.
nl/theater-koningsduyn.

Zingen met Taizé koor
Limmen   Er is een Taizé pro-
jectkoorrepetitie op maan-
dag 29 mei vanaf 20.00 uur 
in de Corneliuskerk. Ook 
voor niet-koorzangers is het 
mogelijke mee te doen met 

het Liturgische koor. De-
ze repetitie is ter voorberei-
ding van de pinksterviering 
op zaterdag 3 juni om 19.00 
uur. Aanmelden via pastor@
corneliuskerk-limmen.nl. 

Expositie Oud-Akersloot
Akersloot - In de bibliotheek 
is tot eind augustus een ex-
positie van oude foto’s te zien 
van groepsportretten van 
leerlingen en leerkrachten 
van de Akerslootse scholen. 
De oudste foto stamt uit 1920 
en de nieuwste uit 2002.
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft weer 

een mooie selectie gemaakt 
uit hun rijke beeldbank, dit-
maal van groepsfoto’s van 
leerlingen en leerkrachten 
van de scholen. Niet van alle 
personen op de foto’s is be-
kend wie het zijn. Bezoekers 
worden daarom uitgenodigd 
om de ontbrekende namen 
bij de foto’s aan te vullen.

Genieten van oldtimers 
Castricum - Mede dankzij 
het mooie weer werd de old-
timershow met fraaie auto-
mobielen een succes zondag 
in de Torenstraat. Opvallend 
was dat de deelnemers heel 

tevreden waren over de or-
ganisatie. ,,Ik wil ze een dik-
ke tien geven voor het perfect 
regelen van dit evenement”, 
zegt John Louwe, een deelne-
mer uit Castricum.
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Driehuis - Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld or-
ganiseert op zondag 11 juni 
van 10.30 tot 16.00 uur voor 
de tweede keer de Wester-
veld Fair. De Fair, met als the-
ma kunst en natuur, is vrij 
toegankelijk. Natuur heeft 
prominente plek Wester-
veld heeft met het glooiende 

duingebied en verscheiden-
heid aan groen een prachtig 
decor voor de Fair. ,,En ook 
de bijzondere monumenten 
en historie maken de loca-
tie uniek”, vertelt Carla Bo-
sua, directeur van Wester-
veld. De Fair biedt een geva-
rieerd aanbod van exposan-
ten op het gebied van am-

Uitnodiging Castricumse loge

Vrijmetselarij al 300 
jaar springlevend

Castricum - Donderdag 1 
juni houdt Vrijmetselaars-
loge Branding een open 
avond in de Maranatha-
kerk. Deze bijeenkomst 
is bijzonder; in 1717 werd 
namelijk de eerste groot-
loge in Londen opgericht. 
Sindsdien verspreidde de 
Vrijmetselarij zich wereld-
wijd.  

Loge Branding in Castricum 
(1985) is een jonge loot aan 
de stam. Op de open avond 
maakt men kennis met de 
wijze waarop Vrijmetselaars 
elkaar helpen in het ontwik-
kelen van zelfkennis en per-
soonlijke groei. Dat gebeurt 
door lezingen met opbou-
wend karakter, heldere de-
batregels en ook: verrijkende 
symbolen en rituelen. 
Loge-leden vertellen over wat 
dat voor elk persoonlijk bete-
kent. Maarten van der Loo 
die binnenkort de meester-
graad verwacht te bereiken: 
,,Ik heb ondervonden dat Vrij-
metselaars bouwen aan meer 

begrip voor elkaar en ande-
ren. Ieder krijgt de ruimte om 
op zíjn manier te groeien. Wij 
zoeken naar wat vereent, niet 
naar wat verdeelt.”
Betekent dit dat de leden het 
altijd met elkaar eens zijn? 
Van der Loo: ,,We oefenen in 
respect voor elkaars’ opvat-
ting, juist als die anders is. 
Ook zoeken we naar gees-
telijke verdieping. Er is meer 
tussen hemel en aarde dan 
we kunnen waarnemen. Het 
is geen geloofsleer, maar 
wel een erkenning van een 
kracht die het leven draagt. 
En ook dat kan ieder op ei-
gen manier beleven.”
Iedereen is welkom op don-
derdag 1 juni, 20.00 uur op de 
Prins Hendrikstraat 1, Cas-
tricum. De toegang is gra-
tis, net zoals het eerste kop-
je koffi e.
Iedereen is ook welkom op 
de koffi eochtend, zaterdag 
3 juni, in Maranatha, van-
af 10.00 uur. Meer over Loge 
Branding op www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl. 

Het begin van de Vrijmetselarij precies 300 jaar geleden. Is er 
iets veranderd?

bacht, kunst, en natuur. Ook 
is er een valkenier en geven 
medewerkers een ‘natuur’ 
workshop. ,,Met livemuziek, 
een cateringpaviljoen met 
lekkernijen en kinderactivi-
teiten is er voor elk wat wils. 
En dit jaar richten we ons nog 
meer op natuur en natuurlij-
ke producten. We bieden bij-
voorbeeld kruidenplantjes en 
gekloofd openhaardhout aan 
en vertellen over beplanting. 
We weten zeker dat we weer 
veel mensen een plezier kun-
nen doen.”

Voor bezoekers die geïnte-
resseerd zijn in geschiede-
nis wordt een openlucht-to-
neelstuk opgevoerd over be-
kende historische personen 
die in het gedenkpark hun 
laatste rustplaats vonden. Zo 
komt dichter en romanschrij-
ver Jan Jacob Slauerhoff 
(1898) voorbij. Ook de vari-
étéartiesten Louis (1883) en 
Heintje (1888) Davids en Ar-
tis-boegbeeld Frits Portielje 
(1886) maken hun opwach-
ting. Zie ook www.bc-wes-
terveld.nl.

Castricum - Voor wie van le-
zen houdt, is er de mogelijk-
heid om in Castricum mee 
te doen aan een Zomerlees-
club. 
Deelnemers lezen in de 
maanden juli en augustus 
drie boeken rond een thema, 
dit jaar ‘Op drift’. Deze boe-
ken bespreekt men in een  

Zomerleesclub leesclub die hiervoor speci-
aal wordt opgericht. Het gaat 
om de literaire romans Het 
oude land van Dörte Hansen,  
En de akker is de wereld van 
Dola de Jong en Helden van 
de Grens, van Dave Eggers. 
Er zijn al belangstellenden en 
met nog enkele reacties erbij 
kan de groep deze zomer van 
start gaan. Aanmelden kan 
via zomer@senia.nl.  

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 15.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Pirates of the Caribbean 5 - 3D

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 2D
donderdag 18.45 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 18.45 uur
Dubbelspel (Double play)

donderdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

woensdag 21.15 uur 
Going in Style
dinsdag 14.00 uur 

Lady MacBeth
zaterdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

The Circle
vrijdag 18.45 uur

Lion
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 
The Boss Baby (NL) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 25 mei t/m 31 mei 2017

Pirates of the Caribbean: 
Salazar’s Revenge 2 en 3D

Johnny Depp keert terug als 
de iconische, roekeloze an-
tiheld Jack Sparrow in Pira-
tes of the Caribbean: Sala-
zar’s Revenge. In dit nieuwe 
avontuur krijgt Jack Sparrow 
te maken met zijn aartsvijand 
kapitein Salazar. 
Als alle spookzeelieden on-
der leiding van Salazar ont-
snappen aan de Devil’s Trian-
gle hebben ze maar één mis-
sie: alle piraten doden, Jack 

in het bijzonder. De enige 
hoop op overleving ligt voor 
Jack in het legendarische Tri-
dent van Poseidon. Om die te 
vinden moet hij een alliantie 
vormen met Carina Smyth, de 
briljante en beeldschone as-
tronoom en Henry, een ei-
genwijze jonge zeeman ver-
bonden aan de Koninklijke 
Marine. Aan het roer van zijn 
schip probeert Jack zijn leven 
te redden. 

Na een afwezigheid van tien-
tallen jaren keert de in Euro-
pa succesvolle dokter Ostrik 
Fiel terug naar zijn geboorte-
plaats Curaçao. Het bezoek 
herinnert hem aan veertig 

Dubbelspel jaar eerder, toen een ogen-
schijnlijk onschuldig domi-
nospel dramatische gevol-
gen had voor alle betrokke-
nen. intriges en pijnlijk ver-
raad. Gebaseerd op de ge-
lijknamige roman van Frank 
Martinus Arion.

Expositie Jan Makkes
Regio - Vanaf Hemelvaarts-
dag 25 mei tot en met tweede 
pinksterdag 5 juni is de Pink-
stertentoonstelling te zien 
van kunstschilder Jan Mak-

kes tussen 11.00 en 18.00 
uur. De entree is gratis in de 
Museumboerderij aan Hof-
geesterweg 22a in Velser-
broek. 
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Castricum - De meiden van groep 8 van basisschool Vis-
ser ‘t Hooft hebben vorige week woensdag de regiofinale van 
Noord-Holland schoolvoetbal gewonnen en zijn nu geplaatst 
voor de districtfinale op 7 juni.

Jongens Meervogels kampioen
Akersloot - De jongens van JO17-2 van Meervogels zijn kampioen geworden van de 4e 
klasse in de najaarscompetitie. Het team stond vrijwel de hele competitie aan kop. Zaterdag 
speelden de jongens tegen Saenden. JO17-2 wist al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te 
komen en gingen de rust in met een 2-2 stand. Na rust bouwden de Akersloters de voor-
sprong langzaam maar zeker verder uit en zij wisten uiteindelijk de kampioenswedstrijd met 
5-3 te winnen. Deze wedstrijd was tevens een afscheidswedstrijd voor twee trouwe leiders. 
Saskia en Sjaak.

Lelie Open in juni
Akersloot - Tennisvereni-
ging Akersloot houdt een 
open toernooi in de week van 
zaterdag 17 tot en met zon-
dag 25 juni. Wie lid is van de 
KNLTB kan meedoen. Offi-
cieel start het toernooi op 
maandag, maar het voor-
weekend worden er ook 
wedstrijden gespeeld. Er is 

een verliezersronde zodat ie-
dereen minimaal twee wed-
strijden speelt. Inschrijven 
vanaf speelsterkte vier tot en 
met acht (15+). In de catego-
rieën zes en zeven (35+) in 
zowel dames dubbel, heren 
dubbel en gemengd dubbel. 
Inschrijven via www.toernooi.
nl. 

Castricum - De duiven van 
de Gouden Wieken vlogen 
dit weekend vanuit Frankrijk. 
De bloemen waren opnieuw 
voor Sander de Graaf, Ger-
hard Tromp werd tweede, en 
Arie en Rie Hageman deden 
het ook weer prima. 

Wedstrijdduiven die ergens 
worden losgelaten maken 

Duiven gokken

Fietsroutes aantrekkelijker en veiliger gemaakt

Fietsen door Castricum en 
Uitgeest is nog leuker geworden
Castricum/Uitgeest - Met 
enkele aanpassingen zijn be-
staande fietsroutes door Cas-
tricum en Uitgeest aantrek-
kelijker en veiliger geworden. 
De wethouders Rood van 
Castricum en De Vink van 
Uitgeest stonden even let-
terlijk stil bij deze aanpassin-
gen. De vele fietsroutes vor-
men een netwerk, dat weer is 
aangesloten op andere rou-
tes en netwerken. Ideaal voor 
de toeristische bezoeker die 
de omgeving komt verken-
nen. Maar ook ideaal voor 
de inwoner zelf die een korte 
of lange tocht wil rijden door 

de natuur, langs interessante 
plekken of op wegen zonder 
veel autoverkeer.
Drie partijen hebben samen-
gewerkt bij de aanpassin-
gen van de routes: Recre-
atieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, en de ge-
meenten Castricum en Uit-
geest. De knooppunten van 
het Fietsroutenetwerk Laag-
Holland zijn aanpast even-
als de Pontjesroute. In Uit-
geest loopt de Pontjesroute 
nu langs het Regthuys, door 
het centrum en langs de his-
torische Westergeest en Lan-
gebuurt. Het was een lang-

gekoesterde wens van on-
dernemers om de route door 
het centrum te laten lopen en 
het nieuwe traject is ook voor 
fietsers interessanter en aan-
trekkelijker. Zo loopt de Pont-
jesroute nu langs recreatie-
terrein Dorregeest. De aan-
gepaste route is te downloa-
den vanaf www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl.
Tussen Castricum en Uit-
geest loopt de route nu via 
het in 2011 aangelegde fiets-
pad en niet meer over het 
Castricumse deel van de Uit-
geesterweg. Dat is zowel vei-
liger als aantrekkelijker.

Op de foto de wethouders De Vink (links) en Rood staan even stil op de hoek Heemstederweg/
Uitgeesterweg bij een van de knooppunten van het Fietsroutenetwerk dat ook door Castricum 
en Uitgeest voert.

keuzes in hun reis naar het 
hok. Peter Witte vertelt: ,,Goe-
de keuzes zijn belangrijk. 
Duiven die zich thuis voelen 
in hun omgeving gedragen 
zich verstandiger dan dui-
ven die dat gevoel niet heb-
ben blijkt uit een Amerikaans 
onderzoek. In de duivensport 
zijn regelmatig presterende 
duiven belangrijk, dus belo-
ning en een goede ontvangst 
bij thuiskomst zijn goed voor 
de motivatie.”

Kampioen hoofdklasse!
Castricum - Nadat vorige 
week de kwartfinale van de 
beker met 1-2 werd verlo-
ren van FC Purmerend, kon 
FC Castricum JO8-1 afgelo-
pen zaterdag het kampioen-
schap in de hoofdklasse vei-
lig stellen. 
Een gelijkspel in de thuis-
wedstrijd tegen SRC JO8-
1 uit Schagen zou voldoen-
de zijn om voor de twee-
de keer dit seizoen kampi-
oen te worden. FCC kwam na 
vijftien minuten op een 1-0 
voorsprong. SRC kwam al vrij 
snel op 1-1, wat ook meteen 
de ruststand was.
Na rust bleek het vooral 
een spannend duel te wor-
den, want één goal van SRC 
zou betekenen dat de ti-
tel niet naar FCC zou gaan, 
maar naar SVW’27. Keeper 

Guus greep een aantal keer 
goed in, maar gelukkig kwam 
SRC in de tweede helft niet 
meer tot hele grote kansen. 
Aan de andere kant werd 
FCC ook niet echt meer ge-
vaarlijk, waardoor na veer-
tig minuten de eindstand op 
1-1 bleef staan. Na het laat-
ste fluitsignaal klonk ge-
lijk het ‘We are the Champi-
ons’ over Sportpak Noord-
End en vielen de spelers el-
kaar van blijdschap in de ar-
men. Guus, Sem Bakker, Sem 
Nooij, Tom, Luc, Keano, Dani, 
Vince, trainer Kramer en lei-
ders Frank en Robin hebben 
het geweldig gedaan. Hoe-
wel er nog een aantal toer-
nooien aan komt, is het met 
twee kampioenschappen én 
een kwartfinalebeker nu al 
een top seizoen.
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Elfde keer Blauwe Vlag en Groene 
Wimpel voor Jachthaven Uitgeest

Uitgeest - Donderdag ont-
vingen Menno en Caroli-
ne Klein namens Jachthaven 
Uitgeest voor het elfde jaar 
de Blauwe Vlag met Groene 
Wimpel. De uitreiking vond 
plaats op de Pier en jacht-
haven in Scheveningen. Het 
keurmerk Blauwe Vlag be-
staat in 2017 exact 30 jaar. 
De Blauwe Vlag werd dit jaar 
met drie klassen met school-

kinderen op ludieke en bij-
zondere wijze ingeluid.
De Blauwe Vlag is een in-
ternationale onderscheiding 
die in ruim dertig landen aan 
meer dan 3500 stranden en 
jachthavens wordt uitgereikt. 
Dankzij dit label mag Jacht-
haven Uitgeest zich in het-
zelfde rijtje scharen als jacht-
havens uit andere landen in 
Europa, Zuid-Afrika, Marok-

ko, Nieuw-Zeeland, Cana-
da en het Caribische gebied. 
“Daar zitten best prestigieuze 
jachthavens tussen. We heb-
ben allemaal aangetoond dat 
– door aan zekere criteria te 
voldoen – onze jachthavens 
veilig en schoon zijn,” aldus 
Caroline en Menno Klein.
In Nederland zijn er in to-
taal zeventien jachthavens, 
die naast de Blauwe Vlag te-

vens de Groene Wimpel mo-
gen voeren. Dit is een extra 
award die wordt toegekend 
aan de jachthavens die, bo-
venop de internationale cri-
teria voor verduurzaming van 
de jachthaven, aan aanvul-
lende maatregelen voldoen. 
Bijvoorbeeld op het gebied 
van energie- en waterbespa-
ring, duurzaam en lokaal in-
kopen, gebruik van duurza-
me bouwmaterialen, afval 
scheiden en maatschappe-
lijke betrokkenheid. Jachtha-
ven Uitgeest nam de Groene 
Wimpel dit jaar voor de vier-
de keer in ontvangst. “Bin-
nen ons totaalconcept voor 
toerisme en recreatie speelt 
milieubewust ondernemen 
een prominente rol. Samen 
met de andere bedrijven op 
het terrein willen we ook op 
die manier de aantrekkings-
kracht van Uitgeest en de 
watersport voor toeristen en 
recreanten vergroten.”
Voor toeristen is de Blauwe 
Vlag een internationaal her-
kennings- en kwaliteitssym-
bool voor schone en milieu-
bewuste jachthavens. “We 
werken er hard aan om de 

duurzaamheid van de jacht-
haven voortdurend te verbe-
teren. We willen hierin zelfs 
een voorbeeld zijn voor an-
dere jachthavens in Neder-
land! Ons doel is om Uitgeest 
op de kaart te zetten voor 
toeristen en recreanten. Twee 
jaar geleden hebben alle be-
drijven op het terrein zich ge-
schaard onder de naam “Wa-
tersportcentrum Uitgeest”, de 
plek voor watersport, recrea-
tie en vrijetijdsbesteding. Op 
ons terrein zijn verschillende 
bedrijven te vinden, die hier 
door samenwerking met el-
kaar aan bijdragen. Of ie-
mand nu wil ontspannen of 
liever actief de vrije tijd door-
brengen; bij ons kunt u on-
der andere varen, fietsen, 
feesten, eten, vakantie vie-
ren en aan leuke activiteiten 
deelnemen. Kortom, Water-
sportcentrum Uitgeest is uw 
bestemming, wanneer u wilt 
genieten op of aan het water!
Iedereen is van harte wel-
kom om de jachthaven en de 
bijbehorende bedrijven van 
Watersportcentrum Uitgeest 
te bezoeken. Er is genoeg te 
doen op het terrein!

Werksessies centrumgebied 
Uitgeest voortgezet

Uitgeest - Afgelopen don-
derdagavond (18 mei) vond 
in Dorpshuis De Zwaan de 
derde werksessie plaats over 
het centrumgebied van Uit-
geest. Een volgens een pers-
bericht van de gemeente 
constructieve avond, waarbij 
de omwonenden en belang-
hebbenden op een lege ma-
quette voorstellen mochten 
doen over de invulling van 
het centrumgebied. Zo wordt 
er samen met de gemeen-
te gewerkt aan het opstel-
len van een beeldkwaliteits-
plan (BKP) voor deze omge-
ving. De plannen worden in 
de sessie van 7 juni verder 
uitgewerkt en gaan vervol-
gens via stuurgroep en colle-
ge naar de raad ter vaststel-
ling. 

De werksessies vormen een 
onderdeel van het project 
over de inrichting van het 
centrumgebied. Daarmee 
geeft het college uitvoering 
aan het besluit van de ge-

meenteraad van 8 december 
2016. 

Maquette
In deze derde sessie is ge-
werkt aan de hand van een 
lege maquette waarop het 
gezelschap verschillende 
voorstellen voor het te rea-
liseren programma heeft in-
gevuld. Daarbij kwamen ook 
voorstellen aan de orde die 
zich kritisch verhouden tot 
het raadsbesluit van decem-
ber, bijvoorbeeld ten opzich-
te van het uitgangspunt het 
huidige ijsbaanterrein te be-
nutten voor de bouw van een 
Integraal Kind Centrum. 
Geconstateerd is dat nog een 
vierde werksessie nodig is.

In de volgende werksessie op 
7 juni worden de voorstellen 
bewerkt tot twee á drie mo-
dellen, die worden voorge-
legd aan de stuurgroep en 
vervolgens het college van 
B&W. Het college formuleert 
op basis daarvan een voorstel 

voor de raad. Verwacht wordt 
dat over dit voorstel nog vóór 
het zomerreces een brede in-
formatieavond kan worden 
georganiseerd.

Breed gedragen
Met de kaders die de raad 
heeft meegegeven, wordt sa-
men gebouwd aan een zo 
breed mogelijk gedragen 
ontwerp. In tegenspraak tot 
sommige berichten wil het 
college nog eens benadruk-
ken dat er derhalve nog geen 
besluiten zijn genomen. 
Aan het begin van de derde 
sessie heeft de Stichting Bob 
zich teruggetrokken onder 
het uitdelen van een verkla-
ring. Het college geeft in het 
persbericht aan het jammer 
te vinden dat de stichting 
zich terugtrekt. Het college 
neemt afstand van de verkla-
ring die daarbij wordt gege-
ven, maar constateert tevens 
dat deze stap de werkzaam-
heden van de groep verder 
niet heeft belemmerd.

Zaterdag bij Boekhandel Schuyt
CD-presentatie door 
Evelien Albrink 
Uitgeest - Gitariste Eve-
lien Albrink bracht in januari 
2017 haar eerste CD met ei-
gen composities uit.
Deze CD getiteld Adiós 
Mamá is ontstaan uit de be-
hoefte om persoonlijke erva-
ringen, zoals het verlies van 
dierbaren, in klank om te zet-
ten. Stemmingen en gevoe-
lens kunnen soms beter in 
muziek uitgedrukt worden 
dan in woorden. De gitaar is 
bij uitstek een geschikt in-
strument om de emotione-
le aspecten van deze ervarin-
gen te verklanken. 
Terwijl Evelien zich het reper-

toire van de klassieke gitaar 
eigen maakte voelde zij zich 
ook thuis in allerlei lichte mu-
ziekstijlen. Zij zocht naar ma-
nieren om klassieke en po-
pulaire stijlen met elkaar te 
combineren. De sfeervol-
le, intieme gitaarmuziek op 
Adiós Mamá is het resul-
taat van deze zoektocht. Kom 
27 mei genieten van haar 
live optreden tussen 15.15 
en 15.45 uur in boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 
139. Na afloop kunt u CD’s à 
10 euro kopen en als u wilt 
door Evelien laten signeren. 
Toegang: vrij.
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Veranda’s van Hummel 
Heemskerk - Het hele jaar 
genieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind, dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor een laagste prijs-kwali-
teitgarantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort.
Bij Hummel Kozijnen kan 
men nu al een complete ter-
rasoverkapping bestellen van
circa 400 cm breed en 250 
diep vanaf 1.295 euro inclu-
sief BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 
9001 of antraciet RAL 7024 

en voorzien van polycarbo-
naat beplating. De terras-
overkappingen zijn te voor-
zien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, infrarood 
terrasverwarmer, spiekozij-
nen voor de zijwanden, gril-
lo schuttingdelen en uiter-
aard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheids-
glas) en schuifpuien zodat 
men de overkapping geheel 
kan afsluiten. Ook in het as-
sortiment heeft Hummel ter-
raszonwering voor onder de 

overkapping door middel van 
geplisseerde stof in een alu-
minium frame. Deze wordt 
geplaatst tussen de panelen/
liggers in waardoor er een 
vlak geheel ontstaat. Zonwe-
ring voor op het dak van de  
terrasoverkapping in de vorm 
van een elektrische ZIPX 
windvaste screen bestaat 
ook tot de mogelijkheden. 
Hummel Kozijnen heeft di-
verse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat 
men een fraai beeld krijgt 
hoe het er thuis uit zou ko-
men te zien. De terrasover-
kappingen zijn verrassend 
laag geprijsd en zeer een-
voudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide digitale 
montagehandleiding. Uiter-
aard kan de overkapping ook 
geplaatst worden tegen een 
vriendelijke montageprijs. Nu 
bestellen is snel genieten!
Voor een bezoek aan onze 
showroom, het adres is Lijn-
baan 44a in Heemskerk 
Voor een vrijblijvende prijs-
opgave  thuis kan men bellen 
naar 0251-234484. De show-
room is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 
10.00 uur 16.30 uur, zater-
dags van 11.00 tot 15.00 uur. 
Meer informatie op www.
hummelkozijnen.nl. 

Pubquiz bij Mezza Luna
Castricum - Na de succes-
volle eerdere edities wordt 
er op  vrijdag 26 mei vanaf 
20.30 uur weer een gezellige 
pubquiz gehouden bij Mezza 
Luna. Er zullen diverse ron-
des worden gespeeld en vra-
gen worden gesteld op aller-
lei gebied. De antwoorden 
worden meteen vastgelegd 

zodat  direct de standen be-
kend zijn en na afloop met-
een duidelijk is welk team 
heeft gewonnen. 

Een team bestaat minimaal 
uit twee en maximaal uit zes 
personen. Gratis entree. Aan-
melden kan via tel.: 0251-
652251.

Geesterweg 
heringericht

Akersloot - Het werk is 
klaar. Na een half jaar werk-
zaamheden is de Geesterweg 
opgeknapt en veiliger ge-
worden. Akersloters en be-
trokkenen stonden vrijdag 19 
mei feestelijk stil bij de afron-
ding van de werkzaamheden. 
Wethouder Marcel Steeman 
en Alex van der Leest van de 
Fietsersbond verrichtten sa-
men de officiële opening van 
de vernieuwde Geesterweg, 
op de fiets.
De reconstructie van de weg 
is in samenspraak met bewo-
ners en belanghebbenden tot 
stand gekomen.

Nieuw tehuis Kathmandu

Castricum - De kinderen 
zijn er blij mee, hun nieuwe 
tehuis Tiom-Laura Marinka 
Home in het centrum van Ka-
thmandu waar ongeveer ze-
ventig voormalige straatkin-
deren een bed en een ka-
mer hebben, dagelijks een 
bord eten krijgen maar voor-
al ook iedere dag warmte en 
vriendschap ervaren. Daar-
naast gaan ze iedere dag 
naar school of leren een be-

roep. Het nieuwe tehuis was 
nodig omdat de verwoesten-
de aardbeving die het land 
trof in 2015 grote schade had 
aangericht aan de tehuizen. 
Onder toeziend oog van de 
drijvende krachten achter het 
goede werk van de Stichting, 
Lies Vink en Gerda Oosting, 
werd met een Nepalees feest 
het huis officieel geopend. 
Meer informatie www.straat-
kinderenvankathmandu.nl. 

Mooie cheque voor 
Hart voor Borstkanker

Castricum - Lia Kooijman, 
oprichster van de stichting 
Hartt voor Borstkanker kreeg 
tijdens de Castricumse bra-
derie een cheque overhan-
digd door Franklin Kloos en 
een van zijn mede rallyrijders 
Tim van Waveren-Hogervorst.
Samen met Jeroen van Wa-
veren-Hogervorst en Martijn 
Kocx hebben zij dit geweldi-

ge bedrag bij elkaar gereden 
tijdens de Barrel Challenge 
2017. De afgelopen tien jaar 
heeft de stichting Hart voor 
Borstkanker al 23.000 euro 
overgemaakt naar speciaal 
geadopteerde borstkanker-
onderzoeken van KWF Kan-
kerbestrijding en ook deze 
cheque van 3. 942,14 euro is 
een waardevolle aanvulling. 

Sterre beleeft droomdag 
tijdens Jumbo racedagen
Akersloot - Sterre De-
ijlen (15) uit Akersloot voel-
de zich afgelopen zaterdag 
even een echte coureur. Zij 
maakte een rit in een échte 
Le Mans racewagen tijdens 
de Jumbo Racedagen, ‘driven 
by Max Verstappen’ op Cir-
cuit Zandvoort. Ook mocht 
zij Max Verstappen het hemd 
van het lijf vragen tijdens een 
meet & greet. Sterre won de-
ze droomprijs door bood-

schappen te doen bij Jum-
bo in Uitgeest. In de speci-
ale Jumbo LMP3-racebolide 
racete professioneel coureur 
Arie Luyendyk met Sterre als 
passagier over het Circuit van 
Zandvoort. 

Sterre: ,,Wat een ontzettend 
gave ervaring! Ik vond de 
bochten wel een beetje span-
nend. Dit was fantastisch om 
mee te maken.” 
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‘Kunst in Hout’ tijdens Kunstfi etsroute
Castricum - De Kunstfi ets-
route op 3 en 4 juni biedt 
een divers aanbod. Zo is in 
de Tuin van Rommel ‘Kunst in 
Hout’ te zien. Wat Anja Jon-
ker, Ineke Meier, Guus Wat-
tel, Marijke Zwamborn en 
Nicole Spit als beeldhouw-
groep verbindt, is de pas-
sie voor hout. Door samen te 
hakken, elkaar te inspireren 
en technieken uit te wisselen, 
ontwikkelen ze zich als beel-
dend kunstenaar. Leermees-
ter is Jos Apeldoorn.
Anja verbeeldt met reliëfs 
over het gezinsleven, uitge-

houwen in houten tafelbla-
den, ‘The Cirkel of Life’. Ine-
ke laat zich inspireren door 
de organische vorm van het 
hout of werkt vanuit een be-
paald concept. Nicole, met 
als thema ‘omgaan met de-
mentie’, laat eveneens het 
materiaal spreken. Guus cre-
eert vooral handen uit hout. 
Handvormen met veel zeg-
gingskracht, die lijken te 
communiceren. Het werk van 
deze groep is nu al te bewon-
deren op de centrale exposi-
tie in Geesterhage.  en op 3 
en 4 juni, tijdens Kunstfi ets-

route, bij Stop 15. Zondag 
verzorgt Jan van der Schaaf 
de muziek. 

Een normaal docenten-
concert van Toonbeeld?
Castricum - Wie leest dat 
Anke Buringa Mozart gaat 
spelen op haar dwarsfl uit en 
Bernard van den Boogaard 
als pianist weer optreedt, nu 
met Chopin, in het gloed-
nieuwe gebouw van Toon-
beeld, denkt: ,,Ah, weer een 
docentenconcert ter ope-
ning van de kunstfi etsrou-
te, daar moet ik heen!” Maar 
ze spelen ook Jean Alain, 
een al weer wat onbeken-
dere componist. Peter Brou-
wer (clarinet), Jussi Paana-
nen (viool) Peter Suring (cel-
lo) en Bernard (piano) spe-
len een kwartet van Rabl. En 

Rachmaninoffs Vocalise, cel-
lo en piano dit keer begeleid 
door Marja Kraakman of De 
Zwaan van Saint-Saens, Pe-
ter Suring met op de harp 
Laura Lotti. Maar het echte 
feest der herkenning komt bij 
beluistering van ‘Amsterdam’ 
van Jaques Brel en nog twee 
Franse chansons, gezongen 
door Claudia Reij met bege-
leiding van Paula van Wijk 
(dwarsfl uit), Mark vd Werf 
(drums), Trudy Visser (basgi-
taar) en Peter Brouwer (pia-
no). Vrijdag 2 juni om 19.30 
uur bij Toonbeeld, toegang is 
gratis.

Schilderen voor kinderen 
tijdens de Kunstfi etsroute
Castricum - Bij de boshut-
ten worden het hele jaar 
door evenementen georga-
niseerd voor kinderen. 
Tijdens de Kunstfi etsrou-
te op 3 en 4 juni worden er 
vier kinderworkshops schil-
deren gegeven voor kinde-
ren in de basisschoolleef-
tijd. De workshops starten 
beide dagen om 11.30 en 

om 14.00 uur en zullen on-
geveer een uur duren. José 
Stigt Timmer zorgt voor de 
materialen en voorbeelden 
en begeleidt de kinderen. 
Meedoen kost vijf euro en 
daarvoor brengen de kin-
deren een kunstwerk mee 
naar huis.
Opgeven kan via schilder-
club.met.verve@gmail.com.

Elly de Waard kiest portret uit
Perspectief doet mee met expositie

Castricum - Tijdens de 
kunstfi etsroute op 3 en 4 ju-
ni staat bij Perspectief tus-
sen 11.00 en 17.00 uur de 

deur weer open voor belang-
stellenden. In de ateliers zijn 
schilderijen, etsen, keramiek, 
beeldhouwwerken en glas-

objecten te zien. Evenals vori-
ge jaren staat er dit jaar weer 
een portrettengalerij centraal 
van een bekende Castricum-
mer die bij Perspectief model 
heeft gezeten. 
Dit jaar is dat  onze veelzij-
dige plaatsgenoot Elly de 
Waard. Zij is naast dichteres 
ook vertaalster, recensent en 
schrijfster. 
Op zaterdag 3 juni om 10.00 
uur komt Elly  de kunstfi ets-
route offi cieel bij Perspectief 
openen door middel van het 
uitkiezen van haar favoriete 
kunstwerk. Op zondag komt 
Hans Laduc met zijn virtuoos 
gitaarspel de sfeer verhogen. 
Het adres is van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum.

Castricum - Dit jaar opent 
de Weleda Salon op 3 en 4 
juni weer haar deuren voor 
de Kunstfi etsroute. De Sa-
lon wordt geheel omgetoverd 
tot expositieruimte. Ans Mar-
tens exposeert met vilt en zij-
de  en Rianne Pluim met glas. 

Kunst in Weleda Salon
De gehele zondag is er mu-
ziek, ‘s morgens de band Fi-
netuned met akoestiche gi-
taarmuziek en zang, ‘s mid-
dags drie muzikanten met 
accordion, viool en klarinet. 
Op de Eerste Groenelaan 9 in 
Bakkum



Doorrijder op de foto
Castricum - Vorige week 
maandag vond op de krui-
sing van de Beverwijker-
straatweg met de Gasstraat 
omstreeks 12.05 uur een 
aanrijding plaats tussen de 
bestuurder van een perso-
nenauto en een fietsster. 

De bestuurder van de perso-
nenauto, een jongeman, ver-
leende de fietsster die op de 
Beverwijkerstraatweg reed, 
geen voorrang. De fietsster, 
een 56-jarige inwoonster van 
Castricum, kwam ten val met 
als gevolg dat zij meerdere 
kneuzingen en een bescha-
digde fiets opliep.

De bestuurder van de auto is 
niet uitgestapt en wilde weer 
wegrijden. Een getuige zette 
vervolgens zijn brommer voor 
de auto van de jongen. 

Hierna stapte de bestuur-
der even uit, vertelde dat hij 
even niet oplette. Nadat het 
slachtoffer enkele foto’s van 
de jongeman en zij auto had 
gemaakt, stapte de jonge-
man weer in zijn auto en reed 
weg. Hij heeft niets gedaan 
om het slachtoffer te helpen. 
De fietsster heeft aangif-
te gedaan en een onderzoek 
naar de identiteit van de be-
stuurder is ingezet.

Inbrekers actief in dorp
Akersloot - Donderdag 18 
mei omstreeks 2.00 uur kwam 
er bij de politie een melding 
binnen van een verdachte si-
tuatie op het Akerhof. De be-
veiliger van de geldautomaat 
had een man zien lopen met 
een zaklamp die een kantoor 
bekeek. 

De man zou meerdere ke-
ren bij het kantoor naar bin-
nen hebben geschenen. Ver-
volgens liep de man over het 
Churchillplein in de rich-
ting van de bibliotheek. De 
man scheen bij de biblio-
theek naar binnen en is om 
het pand heengelopen. Even 
verderop heeft de man ver-
moedelijk een rugtas opge-
pakt, want hij liep daarna met 
een zwarte rugtas naar de 

parkeerplaats van de sport-
hal. Op de parkeerplaats is 
de man in een auto gestapt 
en vervolgens weggereden in 
de richting van het Churchill-
plein. De politie heeft de au-
to staande gehouden en de 
man bleek als bijrijder in de 
auto te zitten. De bestuur-
der en bijrijder uit Den Haag 
staan bekend om  inbraken 
in winkels en bedrijven. 
Op de vloer van de auto bij 
de bijrijder stond een zwarte 
rugtas. De bestuurder en bij-
rijder verklaarde beiden dat 
de rugtas niet van hen was. 
In de rugtas zaten inbrekers-
werktuigen. Beide mannen 
zijn aangehouden en hebben 
een bekeuring gekregen voor 
het bij zich hebben van in-
brekersgereedschappen.

Boot met 
tieners gaat om
De Woude - Zaterdag om-
streeks 13.50 uur is een zeil-
boot omgeslagen op het Alk-
maardermeer. 

De opvarenden werden aan 
boord van een brandweer-
boot genomen, die daar toe-
vallig aanwezig was, en zijn 
naar de wal gebracht. 
Het bleek te gaan om vijf op-
varenden, variërend in de 
leeftijd van elf tot twintig jaar. 
Behalve wat koude rillingen 
mankeerden ze verder niets.

Castricum - Iedereen die 
van dieren houdt, zin heeft 
om iets voor ze te betekenen 
en de handen uit de mouwen 
wil steken, kan zich aanmel-
den als vrijwilliger bij ‘t Die-
renduintje. Bij dit mooi stukje 
groen schuin achter het NS-
station zet een groep vrijwil-
ligers zich al jaren in om ge-
dupte dieren een thuis te ge-
ven. De stichting ontvangt 
geen subsidie en wordt ge-
sponsoerd door een aantal 
bedrijven. Kijk voor meer in-
formatie op dierenduintje.nl 
of ga langs op de Duinen-
boschweg 1a. 

Werken bij ‘t 
Dierenduintje 

Expositie Castricumse 
Streken is nu te zien

Castricum - Onder grote 
belangstelling is afgelopen 
zaterdag in Galerie Street-
scape de jubileumexposi-
tie ‘Castricumse Streken’ van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum geopend. Na een ludie-
ke ontvangst door het amu-
sementsbureau Sanseve-
ria heette initiatiefnemer Ri-
no Zonneveld de genodig-
den welkom en benadruk-
te dat de Castricumse streek 
een gebied is met een eigen 
karakter dat wondermooi en 
met verschillende technie-
ken door begaafde kunste-
naars in beeld is gebracht. 
Hij bedankte alle inbren-
gers van de kunstwerken en 
voegde daaraan toe: ,,Hier 
hangt werk uit de huiska-
mer waar het behang nu 
twee maanden kan bijkleu-
ren. Wij hebben 125 van de 
450 werken gekozen en ge-
sorteerd in buurten zoals die 
vroeger en ook nu nog zicht-
baar zijn. Behalve deze wer-
ken is er ook een diashow te 
zien van de 325 werken die 
niet zijn gekozen en een aan-

tal filmdocumenten.” Nadat 
Rino Zonneveld zijn teamge-
noten Meinard Kloppenburg, 
Annette Beentjes, Corrie 
Loogman en Jacques Scher-
mer had bedankt voor hun 
tomeloze inzet,  roemde hij 
ook galeriehoudster  Saskia 
Steenbakkers voor het be-
schikbaar stellen van de gro-
te en centraal gelegen  expo-
sitieruimte.
Vervolgens wendde Zon-
neveld zich tot de beken-
de vroegere schilder en te-
kenaar Sijf Portegies. Al-
hoewel deze kunstenaar al 
in 1959 is overleden, was hij 
voor de start van deze bij-
zondere tentoonstelling even 
teruggekeerd op aarde en 
verrichtte de openingshan-
deling  die bestond uit het 
doorknippen van het welbe-
kende lint.
‘Castricumse Streken’ is te 
zien tot en met 14 juli op 
donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14.00 uur tot 
17.30 uur bij Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7. De en-
tree is gratis.

Rino Zonneveld (rechts) feliciteert de herrezen Sijf Portegies 
(Wim de Goede) met de opening van ‘Castricumse Streken’.  
Foto: Hans Boot.

Kunst op De Woude
De Woude - Een mooie re-
den om weer eens naar het 
eilandje De Woude te gaan, 
dat onderdeel uitmaakt van 
de gemeente. In het kerkje 
De Kemphaan, exposeren tij-
dens de Pinksterdagen drie 
kunstenaars, een expositie 
die de naam ‘Onder de huid’ 
meekreeg.
Truus Diemeer noemt zich-
zelf beeldbouwer. Zij bouwt 
haar mensfiguren langzaam 
uit klei op. Coby Mulder is 
keramiste. Haar boten, hui-
zen, torens worden opge-

bouwd uit plakken klei, waar-
bij erosie en tijd een rol lijken 
te spelen. Bij beiden wordt 
zo nu en dan ander materiaal 
dan klei aan het werk toege-
voegd. Gerco Mulder, maakt 
veelal abstracte schilderijen. 
De tentoonstelling is van 
zaterdag 3 juni tot en met 
maandag 5 juni te bezoeken 
van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Het kerkje is vrij toegankelijk. 
Een deel van de opbrengst 
gaat naar het in standhou-
den van het kerkje De Kemp-
haan.

Limmen - Op dinsdag 30 
mei start de boswachter van 
Landschap Noord-Holland 
om 19.00 uur een wandel-
tocht door het Oosterveld. Dit 
veld ten oosten van Limmen 
is een echt weidevogelgebied 
en daarom normaal niet toe-
gankelijk. Naast grutto, ture-
luur en kievit, kan men er ook 
genieten van de bijzondere 
vegetatie. Reserveren kan op 
www.gaatumee.nl. Daar staat 
ook de startlocatie.

Bijzondere 
excursie
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Expositie van mevrouw 
Luijckx bij SALT

Castricum - Mevrouw Luij-
ckx is jarenlang werkzaam 
geweest als handwerkonder-
wijzeres op de Paulusschool 
en verder ook bekend door 
haar prachtige gezin van ne-
gen kinderen die ze kreeg 
samen met haar man Rein.
Toch heeft ze altijd tijd vrij 
kunnen maken voor haar 
grote hobby schilderen.  Zon-
der ook maar één schilderles 
gevolgd te hebben, maakte 
ze de prachtigste werken. De 
meeste schilderijen werden 
aan haar eigen eettafel ont-

worpen met acryl-, water- of 
olieverf. Het liefst schilderde 
ze bloemen, dieren en land-
schappen vanaf een mooie 
foto of ansichtkaart. Helaas 
zijn haar ogen de laatste ja-
ren achteruitgegaan zodat 
het schilderen haar niet meer 
zo makkelijk afgaat. 
Wat was mevrouw Luijckx 
trots toen ze werd gevraagd 
om met haar doeken te ex-
poseren in het gebouw van 
Diagnostisch Centrum SALT, 
pal naast verzorgingshuis de 
Boogaert waar ze sinds eind 

Kunst in bollenschuur
Akersloot   Tijdens het week-
end van zaterdag 27 en zon-
dag 28 mei exposeren kun-
stenaars uit Akersloot en 
omstreken met hun meest 
recente werkstukken in en 
om de voormalige bollen-
schuur aan de Buurtweg 49 
in Akersloot. Het is de vierde 
keer dat op initiatief van Ger-
da Velzeboer, ook bekend als 
‘de dochter van de kolenboer’, 
de expositie wordt georgani-
seerd. De bollenschuur en de 
omliggende tuin bij de wo-
ning van Carla van der Eng is 
zeer geschikt voor de groei-

ende groep exposanten. 
Voor de expositie van 2017 is 
een fraaie variatie aan kunst-
werken, objecten en mu-
ziek geselecteerd. Ook is er 
een demonstratie beeldhou-
wen. Het kunstzinnige geheel 
wordt muzikaal begeleid door 
Annet Klijnstra en Marion Ja-
ger op de trekharmonica en 
Ingrid Rookhuijzen op accor-
deon. De openingstijden van 
de expositie zijn van 11.00 tot 
17.00 uur. Zaterdagochtend 
om 11.00 uur wordt de expo-
sitie officieel geopend door 
Esther Hollenberg.

Preschool en Kind-
centra in aantocht

Castricum - Het basisonder-
wijs van schoolbestuur ISOB 
en Forte Kinderopvang gaan 
hun huidige samenwerking 
intensiveren. Hiertoe hebben 
zij vrijdag een samenwer-
kingsovereenkomst onderte-
kend. Beide stichtingen wer-
ken al samen, maar gaan dit 
veel verder intensiveren om 
samen te komen tot Kindcen-
tra, waar kinderen van 0-12 
jaar een totaalaanbod op het 
gebied van onderwijs en kin-
deropvang krijgen aangebo-
den. Daarnaast is de onder-
tekening het officiële start-
sein voor twee nieuwe bij-
zondere peuterinitiatieven in 
Castricum, die na de zomer 
beginnen.
Basisscholen De Klimop en 
De Sokkerwei starten na de 

zomervakantie een groep 
voor kinderen van 2,5 tot 4 
jaar. Wat deze Preschool bij-
zonder maakt, is dat binnen 
dit concept de nadruk ligt 
op persoonlijke ontwikke-
ling en gepersonaliseerd le-
ren. Een Kindcentrum voor-
ziet in een totaalaanbod op 
het gebied van onderwijs en 
kinderopvang op basis van 
één educatieve en pedagogi-
sche visie met één integraal 
programma voor onderwijs 
en ontwikkeling, uitgevoerd 
door één team dat bestaat uit 
medewerkers vanuit onder-
wijs en kinderopvang. Op de-
ze manier worden kinderen 
beter in staat gesteld hun ta-
lenten te ontwikkelen en vul-
len de kwaliteiten van onder-
wijs en opvang elkaar aan.

Esther Zijl (bestuurder Forte Kinderopvang) en Robert Smid 
(directeur-bestuurder ISOB) ondertekenen de samenwer-
kingsovereenkomst onder toeziend oog van kleuters van De 
Klimop. 

Mysterie in Noordhollands Duinreservaat
Castricum - Bij uitgeverij 
E-Pulp Publishers is het de-
buut van Anne van Doorn
verschenen. In de myste-
rieroman ‘De ouders keer-
den niet terug’ wordt hoofd-
persoon Lowina de Jong ge-
confronteerd met een oude,
onopgeloste zaak. In janu-
ari 2006 verdwenen de ou-
ders van Ezzet (7) tijdens een
wandeling in het Noordhol-
lands Duinreservaat. De va-
der werd daar later dood ge-
vonden. Ezzet zelf werd uit
Heiloo ontvoerd. Tien jaar la-
ter buigt een particulier re-
cherchebureau zich over de

zaak. Anne van Doorn: ,,Niet 
alleen het Noordhollands 
Duinreservaat speelt een rol 
in ‘De ouders keerden niet 
terug’,” vertelt Anne, ,,maar 
ook het station in Castricum 
en andere locaties in de na-
bije omgeving. Al pas ik de 
werkelijkheid soms wel wat 
aan.” Het debuut van Anne 
van Doorn is het eerste deel 
in een serie over recherche-
bureau Research & Disco-
ver van Robbie Corbijn. Het 
boek is verkrijgbaar bij kan-
toorboekhandel Laan in Cas-
tricum en bij de Bruna en de 
Schrijverij in Heiloo. 

Vragen rond opnamestop Triversum
Castricum - De SP fractie 
van de gemeente Castricum 
maakt zich grote zorgen over 
de groei van wachtlijsten en 
daaruit voortvloeiende aan-
meldstop bij Triversum, cen-
trum voor kinder- en jeugd-
psychiatrie. Naar aanleiding 
hiervan heeft de SP schrif-
telijke vragen gesteld aan 
het college. ,,Kinderen krij-
gen geen gelijke toegang tot 
jeugdzorg hebben, sinds de 
gemeenten er verantwoor-
delijk voor zijn”, zegt Marie-

ke Kooter. ,,De toegang tot 
jeugdzorg en jeugdpsychia-
trie verdient dus onze uiter-
ste alertheid en zorg.”
Triversum geeft aan een tij-
delijke aanmeldstop te han-
teren om achterstand in de 
wachtlijsten weg te wer-
ken. Op dit moment is de 
wachtlijst tot onaanvaardba-
re hoogte gestegen, dus er is 
sprake van een noodmaatre-
gel. Kooter: ,,Het is moeilijk 
om wachtlijsten weg te wer-
ken zonder de juiste financi-

ele en personele middelen. 
Het rijk heeft met de overhe-
veling van jeugdzorg naar de 
gemeenten fors ingezet op 
bezuinigingen in de jeugd-
zorg. Dat er dan een tekort 
aan middelen ontstaat, is niet 
zo gek. Niet alleen Triversum, 
ook andere instellingen kam-
pen met dit probleem.” De SP 
heeft nu vragen gesteld over 
de huidige stand van zaken 
en de manier waarop het col-
lege met de gerezen proble-
men besluit om te gaan.

Na felle brand heropening snackbar
Limmen - Na brand in de af-
zuiginstallatie en de schoor-
steen gaat snackbar Stolp op 
donderdag 25 mei, Hemel-
vaartsdag, weer open. De fa-
milie Wang is op 1 juni 22 jaar 
in Limmen gevestigd en is 
door de dorpsgemeenschap 
in het hart gesloten. 

Anja, Willem en de kinde-
ren voelen zich dan ook he-
lemaal thuis in het dorp. An-

ja vertelt: ,,Dankzij het snel-
le en doortastende optre-
den van de brandweer is ons 
woonhuis boven de zaak, de 
keuken en het magazijn be-
neden gespaard gebleven 
en heeft alleen de cafetaria 
schade opgelopen. De rook- 
en roetschade is inmiddels 
in opdracht van de verzeke-
ring schoongemaakt en her-
steld. De installaties zijn snel 
en vakkundig  gerepareerd 

zodat alles weer klaar is voor 
gebruik.” Dat de Limmers hen 
een warm hart toe dragen is 
ook gebleken uit de belang-
stelling, de steun en het me-
deleven die zij na de brand 
hebben ondervonden. Om 
hun klanten en bekenden 
hiervoor te bedanken wil-
len zij de heropening van de 
snackbar met de bewoners 
vieren op woensdag 24 mei 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

2016 woonachtig is. ,,Dat 
ik dit nog mag meemaken 
op mijn leeftijd”, waren haar 
woorden. 

De expositie is te bezoeken 
binnen de openingstijden 
van SALT. 
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Castricum - Het is slim een 
huis eens aan een kritische 
blik te onderwerpen; kan het 
handiger, slimmer, comforta-
beler en veiliger? De Huistest 
laat de verbeterpunten van 
een woning zien. Het is mo-
gelijk een huisbezoek aan te 
vragen door een van de vrij-
willige woonadviseurs van de 
gemeente Castricum. Zij kij-
ken welke oplossingen er 
mogelijk zijn. Voor de eer-
ste dertig aanvragers ligt een 
handige oplaadbare led-zak-
lamp klaar. Aanmelden kan 
bij: Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562.

Doe de Huistest

Castricum - Op vrijdag 2 juni 
houdt IVN een avondexcursie 
rondom de camping Gevers-
duin voor volwassenen en 
kinderen om de bosuilen te 
horen en te zien. Aanmelden 
voor deze excursie bij  de re-
ceptie van Camping Gevers-
duin of via mailto:info@cam-
pinggeversduin.nl. Het ver-
trek is om 20.30 uur vanaf de 
receptie.

Avondexcursie

Lintje voor Cees Hollenberg
Castricum - Cees Hollen-
berg, die voor GDB in de 
gemeenteraad zat, heeft 
donderdagavond afscheid 
genomen. Hij ontving een 
Koninklijke onderschei-
ding uit handen van bur-
gemeester Mans. 

Zijn plaats is ingenomen door 

Willem Laan. Akersloter Hol-
lenberg is vanaf 1990 actief 
geweest in de lokale politiek. 
De oud-leraar van het Clusi-
us College heeft het momen-
teel te druk als groepsleider 
van jonge vluchtelingen bij 
Parlan om het raadswerk nog 
naar behoren te kunnen uit-
voeren.

Akersloot - De politie heeft 
vrijdagochtend een 32-jarige 
man uit Nibbixwoud aange-
houden omdat hij een 39-ja-
rige man uit Bergschenhoek 
had geslagen met een glas. 
Dit gebeurde in een hotel 
aan de Geesterweg. Agenten 
troffen in de bar een groep 
van acht mannen aan die 

met elkaar aan het vechten 
waren. Nadat de partijen wa-
ren gescheiden, wenste al-
leen de 39-jarige man aan-
gifte  te doen van zware mis-
handeling. De andere man-
nen wilden niets verklaren. 
De verdachte is meegeno-
men naar het politiebureau 
voor verhoor.

Castricum - Op zondag 28 
mei zullen tien kinderen hun 
heilige communie doen. Dat 
zijn Bas Winder, Cas Nijssen, 
Dilano Sprenkeling, Lennert 
Fatels, Luc Deekman, Mare 
Bethlem, Micha Zelichowska, 
Morris Vijzelaar, Robert Mo-
nasso, Willemijn Steeman. De 
feestelijke dienst begint om 
10.30 uur.

Eerste communie

Vrouw op dievenpad 
langs supermarkten

Castricum - Een 29-jarige 
vrouw uit Castricum is vrij-
dagavond gepakt na een 
strooptocht langs diverse su-
permarkten. Bij de super-
markt aan de Rosendaal in 
Heiloo werd de vrouw betrapt 
door het personeel op winkel-
diefstal. Daar had de vrouw 
voor ongeveer honderd euro 
aan goederen weggenomen. 
In de auto van de verdachte 
werden nog eens tassen vol 

gestolen spullen gevonden. 
De spullen zijn afkomstig van 
verschillende supermark-
ten. De waarde van de ge-
stolen goederen (veelal du-
re producten) is geschat op 
900 tot 1.000 euro. De vrouw 
had geen duidelijke verkla-
ring over de herkomst van de 
producten. De goederen zijn 
door de politie in beslag ge-
nomen. De politie stelt een 
onderzoek in naar de diefstal.

Optreden Côte du Nord 

Bakkum - Zondag 28 mei 
treedt Côte du Nord op in De 
Oude Keuken. Het trio speelt 
swing manouche of gyp-
syswing in de stijl van Djan-
go Reinhardt en het Quin-
tette du Hot Club de France 
met uitstapjes naar muset-
te, bolero en rumba. Invloe-
den van de Hongaarse poes-

ta, de Balkan en het Spaan-
se schiereiland zijn te horen 
in het virtuoze onstuimige gi-
taarspel van solist Ed Beere-
poot. 
Met Us Inen, slaggitaar en 
zang en Jeroen Walstra con-
trabas. Aanvang 15.00 uur op 
het terrein van Dijk en Duin, 
ingang aan de Zeeweg.

Castricum - The Anchor 
Creek speelt vrijdag blues-
rock, Escape Escape indie 
met een rauw geluid en My 
Cat Sparky speelt ook indie in 
De Bakkerij Zaterdag Brain-
pain waarbij drum ‘n bass 
en dubstep de boventoon 
voeren. Zaal beide avonden 
open 21.00 euro.

Live in Bakkerij

Castricum - De cliënten-
raad van Viva Zorggroep is 
op zoek naar nieuwe leden. 
Ook  in de Centrale Cliënten-
raad is momenteel een va-
cature. Nieuwe leden krij-
gen tijd, informatie en mo-
gelijkheden om zich te ont-
wikkelen op het gebied van 
medezeggenschap, vergade-
ren, contacten onderhouden 
et cetera. Meer informatie via 
m.al@vivazorggroep.nl of tel.: 
088 9958000.

Praten over zorg

Presentatie bier Emergo
Castricum - Op zondag 28 
mei omstreeks 15.00 uur 
vindt in café Club22 aan de 
Dorpsstraat de presenta-
tie van Emergo¹s WMC2017 
bier plaats. Het fanfareor-
kest van Emergo neemt op 
zondag 16 juli deel aan het 
Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade. Zowel deelname 
aan, als de voorbereiding op, 
dit muzikale spektakel, kost 
veel geld. Nog niet alle on-
kosten zijn gedekt. 

Door medewerking van 
brouwerij Dampegheest uit 
Limmen en fi nanciële onder-
steuning is het gelukt om dit 
bijzonder project te realise-
ren. De gehele aanschaf van 
het bier is gesponsord, dus 
daardoor kan de volledige 
opbrengst in het WMC2017 
fonds gestort worden. Er 
zijn 150 fl essen van 70 cl 
afgevuld met Skoftig, mis-
schien wel het meest popu-
laire Limmer brouwsel. Het is 
een dubbelbier, donkerbruin 
bovengistend bier van 7,6%, 
gebrouwen met 5 moutsoor-

ten en 3 verschillende hop-
soorten. Dat resulteert in een 
verrassend, complexe, maar 
toch evenwichtige smaak-
beleving. Wat dit muzikaal 
teweegbrengt is te lezen op 
het door René Bos ontwor-
pen etiket. Tijdens de pre-
sentatie wordt de naam van 
het bier bekendgemaakt.
Wie een donatie van 16,07 
euro doet ten bate van het 
WMC2017 fonds, ontvangt 
als tegenprestatie twee fl es-
sen WMC2017 bier. Dit kan 
zondag direct geregeld wor-
den. Let wel, er dient exact 
16,07 euro te worden afgere-
kend, er is geen wisselgeld. 
Er zijn echter slechts 75 ge-
lukkigen die het bier kunnen 
aanschaffen. 

Het evenement wordt mu-
zikaal opgeluisterd door de 
feestband El Guapo’s van 
Emergo. De entree is 18 jaat 
en ouder en de toegang is 
gratis. Belangstellenden voor 
het bier kunnen zich alvast 
aanmelden via info@emer-
go.org.

IJsjes wijde wereld in
Limmen - Het was weer een 
spannende week voor foto-
graaf Peter van Renen. Hoe-
veel ijsvogeltjes zouden er 
gaan uitvliegen? ,,Mijn be-
rekening was dat ze don-
derdag, vrijdag of zaterdag 
zouden uitvliegen. Ze vlie-
gen normaal op 26 dagen de 
nestgang uit. Vanaf woens-
dag 17 mei ben ik elke dag 
om vier uur opgestaan om dit 
prachtige schouwspel niet te 
kunnen missen. Donderdag-
morgen vloog er om 9.15 uur 

één ijsje de nestgang uit, die 
wilde niet langer wachten. 
Vrijdagmorgen moest het dan 
gaan gebeuren en ja hoor 
van 6.30 tot 10.30 uur vlogen 
er zes ijsjes de wijde wereld 
in. Terwijl het vrouwtje lekker 
zat te chillen was het manne-
tje druk in de weer met het 
voeren en weglokken van de 
ijsjes, hij het vrouwtje ook af 
en toe een visje en er werd 
weer gepaard. Ze gaan door 
voor het tweede broedsel en 
de nestkamer is al klaar.”



Start to Run sluit af
Castricum - Zeven weken 
geleden startte een groep 
beginnende hardlopers bij 
Atletiek Vereniging Castri-
cum met Start to Run-pro-
gramma. In zeven weken 
leerden zij 25 minuten aan-
eengesloten hardlopen op ei-
gen tempo. 
Trainers Monique van Wijn-
gaarden en Piet-Hein Twisk 
van AV Castricum begeleid-
den en coachten hen hierbij 
tijdens wekelijkse duintrai-
ningen, met tips over loop-
houding- en techniek, en 
presentaties over schoeisel 

en blessurepreventie. Samen 
trainde deze groep naar het-
zelfde doel: 3 km hardlopen 
tijdens de Start to Finish loop 
op zaterdag 19 mei. Dat de 
Atletiekunie juist deze groep 
en locatie had uitgekozen 
voor de fotografie voor hun 
nieuwe landelijke promotie-
campagne maakte het ex-
tra bijzonder voor de deelne-
mers.
Alle deelnemers hebben de 
test succesvol volbracht. In 
het najaar gaat Start to Run 
opnieuw van start bij AV Cas-
tricum. Foto:  Ruud van Bragt. 

Peng komt naar Vredeburg
Limmen - Bij schaakvereni-
ging Vredeburg is een traditie 
ontstaan om het schaaksei-
zoen af te sluiten met een si-
multaan waarbij een topspe-
ler het opneemt tegen alle le-
den van Vredeburg. De edi-
tie van 2017 wordt er één van 
de overtreffende trap: nie-
mand minder dan Zhaoqin 
Peng zal voor de seizoensaf-
sluiting naar Limmen komen. 
Peng is de enige vrouwelijke 
schaakgrootmeester in Ne-
derland en dertienvoudig na-
tionaal schaakkampioen bij 
de vrouwen. Alvorens Peng 
in 1995 in Nederland kwam 
wonen, werd zij ook nog drie 
maal schaakkampioen bij de 
vrouwen in haar geboorte-
land China. Secretaris Harold 
Ebels, die de contacten met 
de grootmeester legde, is in 
zijn nopjes met de komst van 
Peng. Ebels: ,,De profscha-
kers in Nederland zijn druk-
bezet. Het is echt wel bijzon-
der dat we erin geslaagd zijn 
de sterkste speelster van Ne-
derland te strikken voor een 

simultaansessie tegen een 
kleine dertig clubschakers in 
Limmen. Peng speelt op vrij-
dag 26 mei vanaf 20.00 uur. 
Hamvraag is of één van de 
Vredeburg-spelers in staat 
zal blijken te zijn de top-
speelster, die beschikt over 
een elo-rating van maar liefst 
2378, een half of zelfs een 
heel punt afhandig te maken.

Kampioenen 
tafeltennis

Castricum - Vorige week 
was de huldiging van de 
kampioenen  bij de duo-
competitie bij tafeltennisver-
eniging Castricum. 
Naast de traditionele compe-
titie is er sinds een paar jaar 
ook een duocompetitie. Dat 
tennis en tafeltennis uitste-
kend te combineren is bewe-
zen het duo Caroline Terstal 
en Nina Derriks. 
Deze twee dames spelen al 
jaren tennis, maar hebben 
zich nu ook gestort op het 
spel met een veel kleiner bal-
letje. Caroline en Nina won-
nen. De tweede plaats was 
voor  Marije Dekker en Joop 
Holt.

Hockeymeisjes kampioen
Castricum - Onder het toeziend oog van veel toeschouwers 
zijn de hockeymeiden van MC4 afgelopen zaterdag kampioen 
geworden. Haarlem werd met 4-1 verslagen. Die overwinning 
was een mooie teamprestatie en leidde tot veel vreugde bij 
iedereen. Foto: Michel de Reus.

Geslaagd toernooi tafeltennis Limmen
Limmen - Tijdens de Open 
Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen werd in drie 
leeftijdscategorieën ge-
speeld. Bij dertien jaar en 
ouder gingen de ereplaat-
sen naar Sanne Briefjes, Ja-
ri Legdeur en Mathijs de Kre-
mer. Bij de tweede categorie 
waren Senne Schoeber, Koen 
Kloosterman en Job Stol-
te winnaar. Voor de jongste 
deelnemers waren de  prijzen 
voor Math de Waard, Sophie 
Stolte en Philien de Waard. 

Akersloot - De laatste kla-
verjasdrive van seizoen is op 
zaterdag 27 mei in De Vriend-
schap om 20.00 uur. Ook 
wordt er weer een keezdrive 
gehouden vanaf 19.30 uur. 
Aanmelden via keezena-
kersloot@outlook.com. Mail 
voor het klaverjassen naar in-
fo@vriendschapakersloot.nl 
of bel in beide gevallen naar 
0251-312866.

Klaverjassen 
en keezen

Jaimie Sikkelerus zet 
stijgende lijn verder in 

Akersloot - Vorig weekend 
stond Jaimie van Sikkelerus 
aan de start bij de WK Su-
persport 600 in Imola. Lange 
tijd leek Jaimie af te stevenen 
op een goed resultaat tot hij 
door een probleem met de 
motor noodgedwongen de 
wedstrijd moest verlaten. Na 
twee tijdtrainingen van een 
uur op vrijdag, vond zaterdag 
de superpole plaats waar Jai-
mie er een drieëntwintigste 

tijd uit wist te persen. Zon-
dag kwam Jaimie goed van 
zijn plek en lag meteen op de 
tweeëntwintigste plaats. Het 
ritme was goed en binnen 
vijf ronden wist de Yamaha-
rijder zich op te werken naar 
de achttiende plaats. Met-
een nam hij afstand van zijn 
achtervolgers. De achttiende 
plaats was duidelijk haalbaar 
tot Jaimie echter met ho-
ge snelheid, boven de twee-
honderd kilometer per uur, 
rechtdoor schoot. Jaimie kon 
zijn weg vervolgen maar de 
schrik zat er goed in. Om-
dat Jaimie een raar gevoel 
had met de achterkant van 
de motor en niet meer durfde 
te pushen besloot hij om er 
uit te rijden. Op dat soort mo-
menten gaat veiligheid boven 
alles. Het team heeft nu twee 
weken om uit te zoeken waar 
het probleem zit in de motor 
en dan reizen ze af naar het 
circuit van Donington voor de 
volgende wedstrijd om het 
wereldkampioenschap Su-
persport 600. Foto: Nikofo-
to.nl.

Akersloot - Maandag een 
week geleden heeft tussen 
6.30 en 9.30 uur een snel-
heidscontrole plaatsgevon-
den langs de Geesterweg. 

Toegestane snelheid: 50 
km/u, Hoogste snelheid: 82 
km/u. Van de 722 gecontro-
leerde voertuigen reden er 
111 te hard.
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