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Drie Blauwe 
Vlaggen! 
castricum - Het strand van Cas-
tricum, de Alkmaarsche Roei- en 
Zeilvereeniging en horeca- en 
recreatiebedrijf ’t Hoorntje in 
Akersloot hebben op 25 mei in 
Noordwijk de Blauwe Vlag 2012 
ontvangen. 
Horeca- en recreatiebedrijf ’t 
Hoorntje ontving de Blauwe Vlag 
dit jaar voor de eerste keer; het 
strand en de roei-/zeilvereniging 
ontvingen de vlag ook al eerder. 
De Blauwe Vlag is een interna-
tionale onderscheiding die jaar-
lijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. De Blauwe Vlag is 
één jaar geldig: jaarlijks wordt 
opnieuw aan de hand van con-
troles bekeken of de stranden en 
jachthavens nog aan de vereis-
ten voldoen. In Nederland wer-
den ditmaal 140 Blauwe Vlaggen 
toegekend.

Wethouder Bert Meijer en Jan 
Sander van `t Hoorntje. 

Steeg voor Ina Bremer
castricum - Het dorp is een 
steeg rijker. In de Dr. Leenaers-
straat tussen huisnummers 26 
en 28 is de steeg vernoemd naar 
Ina Bremer-Bleeker die op 22 
april 80 jaar is geworden. Vol-
gens buurbewoners is zij een le-
gendarische en kleurrijke vrouw 

die vrijwel haar hele leven in 
de Dr. Leenaersstraat heeft ge-
woond. “Zij beschikt over een 
fantastisch geheugen en is daar-
door een schitterende bron van 
informatie voor iedereen die 
meer wil weten over de geschie-
denis van deze buurt.” 

Feestelijke opening van De Blokhutten

Laagdrempelig onderkomen 
voor activiteiten jongeren

Bakkum - Geen museum, geen 
theehuis, geen paardenbakken 
en ook geen scouting, maar een 
jongerenaccommodatie met een 
doelstelling. Zaterdag 2 juni ver-
richt burgemeester Toon Mans 
om 15.30 uur de opening van 

De Boshutten. Stichting Boshut-
ten Sint Wilfried is initiatiefnemer 
van een grootscheepse renova-
tie van de blokhutten en de om-
geving in de duinen aan de Zan-
derij. “We zijn begonnen met drie 
stichtingsleden, vijf vrijwilligers, 

geen leden en geen geld en op 
dit moment staat er een goed 
onderhouden accommodatie 
waar een flink aantal verenigin-
gen en scholen gebruik van kan 
maken”, meldt de stichting trots. 
Deze blokhutten kennen een 
lange geschiedenis. Al ver voor 
de oorlog waren er in Castricum 
jeugdbewegingen die gerela-
teerd waren aan scouting. In au-
gustus 1945 is op verzoek van de 
Pancratiusparochie verkennerij 
Sint Wilfried opgezet. Eind 1959 
gingen de verkenners naar blok-
hut De Kanninefaten, een houten 
gebouw in het duin aan de Zan-
derij. In mei 1998 zijn de blokhut-
ten voor een symbolisch bedrag 

door de parochiegemeenschap 
overgedragen aan de stichting 
Scouting St.Wilfried. In hetzelfde 
jaar is er door een sponsor een 
accommodatie bijgezet zodat 
ook de jongste scouts naar het 
duin konden komen. Eind 2006 is 
Scouting St. Wilfried opgeheven. 
Stichting Boshutten Sint Wilfried 
werd in februari 2007 opgericht. 
De grond wordt nu gehuurd van 
de parochiegemeenschap De 
Goede Herder. Samen met vijf 
‘oude’ scouts is er vijf jaar gele-
den gestart met de renovatie van 
de Boshutten en het terrein. De 
boshutten moesten hun eenvou-
dige uitstraling behouden, maar 
de oude gaskachels, geisers en 
elektra moesten vervangen wor-
den. Er kwamen nieuwe vloeren, 
toiletten en een douche, de keu-
kens kregen een grondige op-
knapbeurt en de oude Rowan-
vleugel heeft een metamorfose 
ondergaan. Buiten kwamen er 
nieuwe banken bij de kampvuur-
kuil, een barbecue, een buiten-
douche en picknicktafel, er wer-
den kruiden geplant en er ver-
schenen bloembakken. De laat-
ste grote klus was de betimme-
ring van de boshutten met alle-
maal dezelfde houten delen.
Zaterdag is er na de openings-
ceremonie een kleine receptie 
tot 17.00 uur. Iedereen is welkom. 
Tijdens deze ceremonie brengen 
Jort van de Ven en Bert de Geest 
hiphop ten gehore. Ook zondag 
spelen zij bij de kampvuurkuil. 
De Boshutten maken deel uit 
van de Kunstfietsroute. Er han-
gen schilderijen van verschillen-
de kunstenaars. Openingstijden 
van 11.00 tot 17.00 uur.Deze week
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Maand van het spannende boek
Castricum - Juni is de maand 
van het spannende boek met 
als thema ‘Het kwaad in jezelf 
– waar ligt jouw grens?’ Bibli-
otheek Kennemerwaard heeft 
veel keuze in het populaire thril-
lergenre. De Nederlandse thril-
lerauteur Simone van der Vlugt 
schrijft het geschenkboek voor 
‘De maand van het spannende 
boek’. 
Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft misdaadschrijfster Judith 
Visser (foto) bereid gevonden 
om met liefhebbers van het thril-
lergenre van gedachten te wis-
selen op Facebook. Judith heeft 
een flink aantal thrillers op haar 
naam staan.
Wie in juni een abonnement 
neemt op Bibliotheek Kenne-

131.744 euro voor Alpe d’HuZes!
Castricum - Afgelopen zater-
dag heeft wethouder Bert Meijer 
symbolisch het startschot ver-
richt voor team CAL d’HuZes . 
Team CAL had zich daarvoor in 
het nieuwe Alpe d’HuZestenue 
op het Bakkerspleintje verza-
meld. Met racefiets omdat daar-
na nog een trainingsrit werd ge-
maakt.  Teamlid Jack de Jong  
onthulde het prachtige bedrag 
van 131.744 euro. Dat bedrag 
gaat namens team CAL, en al-
le sponsors die daaraan een bij-
drage hebben geleverd, naar het 
kankeronderzoek van het KWF. 
Het bedrag maakt onderdeel uit 
van de landelijke opbrengst van 
Alpe d’HuZes. Vorig jaar was het 
totaalbedrag 20 miljoen, dit jaar 
wordt zelfs naar 30 miljoen ge-
streefd!
Het zaterdag onthulde bedrag  
is al boven het door team CAL 
gestelde doel, maar is nog maar 
een tussenstand. Want spon-
soring van team CAL is ook de 
komende tijd nog mogelijk.  Bij-
voorbeeld via de statiegeldboxen 
van CAL d’HuZes naast de fles-
seninname in de Albert Heijn in 
Castricum, Limmen en Egmond 
aan de Hoef en Deen in Castri-
cum. Daarin kan men het sta-
tiegeldbonnetje deponeren voor 
het goede doel. Ook kunnen de 
deelnemers nog gesponsord 
worden via hun website www.
teamcal.nl .

Zaalvoetbaltoernooi Limmen 
Vrijdag 25 mei vond het laatste 
evenement van CAL  d’HuZes 
plaats: het zaalvoetbaltoernooi in 
Limmen.  Het ging tussen zeven 
teams en kende een verrassende 
ontknoping. De finale, die tussen 
CKenG en team Stuifbergen zou 
gaan, werd als gevolg van de ve-
le blessures van beide teams niet 

gespeeld. Dit ondanks de vele 
inspanningen van fysiotherapeut 
Menno Molenaars.  Team Stuif-
bergen won uiteindelijk op ba-
sis van de gewonnen poulewed-
strijden. Zij verdienden  daarmee 
uit handen van wethouder Me-
ijer de  slagroomtaart die spe-
ciaal voor dit toernooi werd ge-
maakt door Bakker Bakker uit 
Limmen.  De opzwepende klan-
ken van dj Grossinie zorgden tij-
dens het toernooi voor de ex-
tra dimensie. Na afloop waren 
het The Bombarry’s die voor het 
feest in de kantine van sporthal 
de Enterij zorgden. Hierbij werd 
uiteraard de eigen tekst op het 
nummer Rood vertolkt waarbij 
het publiek door middel van de 
rode kaart, kanker definitief de 
rode kaart gaf.  

Op weg naar Frankrijk
Team CAL d’HuZes is er klaar 
voor. Op 6 en 7 juni vindt het jaar-
lijkse Alpe d’HuZesevenement in 
Frankrijk plaats. 8100 deelne-
mers fietsen of lopen dan voor 
hun dierbaren zo vaak mogelijk 
de loodzware ‘Nederlandse’ berg 
op. Zij gaan daarmee symbolisch 
de strijd tegen kanker aan. 

De deelnemers van team CAL 
vertrekken eind van deze week 
naar Frankrijk om daar hun pres-
tatie te gaan leveren. Zij ontmoe-
ten daar Bert Meijer opnieuw, 
als fervent supporter en onder-
steuner van het team. De Castri-
cumse wethouder heeft name-
lijk beloofd dat hij op 7 juni, de 
dag dat team CAL zijn toppres-
tatie levert, pannenkoeken voor 
ze zal bakken. Hij moet dan zelf 
ook een topprestatie leveren. De 
ervaring van vorig jaar leert, dat 
team CAL op deze dag heel wat 
pannenkoeken op kan.

Castricum - De inwoners van 
Akersloot, Castricum en Limmen 
zijn gul en geven graag tijdens 
de MS Collecteweek. Maar wie 
wil dit geld ophalen?

Met het huidige aantal collec-
tanten kan er niet bij alle voor-
deuren aangebeld worden. Het 
Nationaal MS Fonds zoekt col-
lectanten voor de MS Collec-

MS Fonds zoekt 
collectanten

te. “Vorig jaar zijn er 53 collec-
tanten langs de deuren gegaan, 
maar dat is echt te weinig”, zegt 
Pamela Zaat van het Nationaal 
MS Fonds. “Om bij alle 34446 in-
woners aan te bellen moeten er 
eigenlijk ruim 144 collectanten 
zijn”, vervolgt zij.
De MS collecteweek is van 19 
t/m 24 november. 

Wie meer informatie wil kan con-
tact opnemen met Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of 
bellen met 010-5919839.

merwaard ontvangt een mooie 
korting. Dit kan direct geregeld 
worden bij de klantenservice of 
via www.bibliotheekactie.nl, die 
vanaf 1 juni online is.
De korting geldt alleen in de 
maand juni en niet in combinatie 
met andere kortingsregelingen.
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Juni - iJsheiligen beginnen
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Expositie in Gemaal 1879
Akersloot - In de maanden ju-
ni en juli is er een nieuwe ex-
positie van schilderijen van de 
hand van Margje Kuyper uit Ber-
gen in het Gemaal 1879. Het ge-
maal is geopend op de zondag 
van 13.30 tot 16.30 uur. Boven-
dien is het gemaal te bezoeken 
op afspraak door groepen van 
tenminste vijf personen. Het ge-
maal is te vinden aan de Fielker-
weg 4 te Akersloot.

Hoefgetrappel in Limmen
Limmen - Zondag 17 juni klinkt 
hoefgetrappel door de straten 
van Limmen. Te paard of geze-
teld op de bok wordt de sabel 
getrokken. Liefhebbers strijden 
om de eer en de prijzen. 
Voor de 26e keer maakt Orga-
nisatie Ringsteken Limmen de 
Dusseldorperweg ten hoog-
te van café bar de Lantaarn vrij 
voor ruiters en koetsiers. Aan-
melden is mogelijk voor ieder-
een, jong of oud, ervaren of vol-
komen groen, ponymeisje of 
paardenman. De deelnemers 

worden ingedeeld in diverse ca-
tegorieën. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen aangespannen 
en gezadelde viervoeters. Ook 
bestaat er een aparte categorie 
voor kleine pony’s. Een specia-
le prijs wordt uitgereikt aan het 
schoonste geheel: de deelnemer 
die zijn paard of pony, zichzelf en 
eventueel de koets het mooist 
heeft aangekleed. 
Aanmelden kan op www.ring-
stekenlimmen.nl, waar ook meer 
informatie te vinden is over het 
evenement. 

Programma 31 mei t/m 6 juni 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

What to expect when 
you’re expecting

donderdag & vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.00 uur zondag 15.45 uur 

Dark Shadows
donderdag & vrijdag 21.00 uur 

zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

Jackie
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 18.30 uur 
woensdag 20.00 uur 

Intouchables
maandag 21.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Salmon Fishing in the Yemen

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Wickie en de schat van de goden (NL) 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
De Piraten (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 16.00 uur 

The Lorax (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur 
Sneeuwwitje (NL)

Dark Shadows met Johnny Depp
In 1752 varen Joshua en Naomi 
Collins met hun zoontje Barna-
bas naar Amerika, om daar een 
nieuw leven te beginnen. Maar 
zelfs de grote plas blijkt niet vol-
doende om te ontsnappen aan 
de vloek die hun familie kwelt. 
Twintig jaar later heeft Barnabas 
(Johnny Depp) de wereld aan 
zijn voeten. Dat wil zeggen, het 
stadje Collinsport in Maine. Bar-
nabas is rijk, machtig en een on-

verbeterlijke playboy. Totdat hij 
het hart breekt van de heks An-
gelique Bouchard (Eva Green). 
Angelique vervloekt hem met 
een lot dat erger is dan de dood: 
ze verandert hem in een vampier 
en begraaft hem levend. 

Twee eeuwen later wordt Bar-
nabas bevrijd uit zijn graftombe 
en bevindt hij zich in de moder-
ne jaren 70. 

 Alfred Jones, een in visserij ge-
specialiseerde overheidsweten-
schapper, krijgt van een sympa-
thieke sjeik de ogenschijnlijk on-
mogelijke taak om zalm te intro-
duceren in de hooglanden van 
Jemen. 
Met een kritische blik en lichte 
tegenzin begint Alfred aan het 
project, aangemoedigd door de 
sjeiks mooie assistente Harriet, 
en de genadeloze woordvoer-

Salmon Fishing in the Yemen
ster van de Minister President, 
die in het plan wel een goed po-
sitief verhaal ziet om de laatste 
blunder van de regering te mas-
keren. Wanneer het ambitieuze 
project tegen ieders verwachting 
in steeds concreter vorm begint 
te krijgen, lijkt dit niet alleen Al-
fred zijn leven, maar ook de Brit-
se politieke relatie met het Mid-
den Oosten te kunnen verande-
ren.

Castricum - Zaterdag 2 juni 
staat hiphop op het programma 

Hip hop live in De Bakkerij
in de Bakkerij met Stretzz, Stereo 
Deluxe, en Sam & Falko. De en-

tree is 3,00 euro. De deuren ope-
nen om 21.00 uur. De Bakkerij is 
te vinden aan Dorpsstraat 30 te 
Castricum. 

Feest met Judiths Piano 
Show in café De Balken
Uitgeest - Zaterdag 2 juni is er 
een pianoparty in café de Bal-
ken met als muzikale verfris-
sing ‘Judith’s Piano Show’. De 
pianoshow staat bol van muzi-
kaliteit, entertainment en pro-
fessionaliteit. In een avondvul-
lend programma wordt het pu-
bliek getrakteerd op een gevari-
eerde muzikale belevenis waar-
bij het haast onmogelijk is om stil 
te blijven zitten. Of het nu gaat 
om pop, rock, soul/motown, jazz, 
danceclassics of Nederlands-
talige meezingers; er wordt ge-
speeld wat het publiek wil horen.
Judith’s Pianoshow bestaat uit 
zangeres/pianiste Judith Wog-
num en drummer/zanger Joeri 
de Jong. Judith treedt sinds 1995 

op als professioneel zangeres/
pianiste. Hiernaast is zij zang-
docente op het Conservatorium 
Alkmaar. Joeri is sinds 10 jaar 
actief als professioneel drummer 
en runt daarnaast zijn eigen op-
namestudio. Judith en Joeri spe-
len al ruim tien jaar met elkaar 
en hebben samen reeds honder-
den bedrijfsfeesten, bruiloften, 
gala’s, dinnershows, festivals en 
openbare locaties succesvol van 
muziek voorzien. Dresscode is 
zwart-wit. De deur gaat open om 
22.00 uur. Op 9 juni speelt Living 
on the edge in De Balken, 10 ju-
ni is de Wielerronde Uitgeest en 
speelt op het buitenpodium Pa-
per Plane. Van 30 juni tot en met 
4 juli is het kermis. 
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Veiliger snelvaren of water-
skiën op het Alkmaardermeer

Regio - Vanaf mei is het weer 
mogelijk om met een ontheffing 
te snelvaren in het snelvaarge-
bied De Deilings in het noord-
oosten van het Alkmaardermeer. 
Vele watersporters maken hier 
jaarlijks gebruik van. Om dit ge-
bruik veiliger te maken zal er dit 
jaar meer controle zijn op het 
juiste gebruik van het gebied en 
het bezit van geldige ontheffin-
gen.
Op het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer geldt, net als op het 
meeste openbare vaarwater, een 
snelvaarverbod. Dit betekent dat 
er niet sneller gevaren mag wor-
den dan 16 kilometer per uur. 
Eén van de uitzonderingen is 
het snelvaargebied ‘De Deilings’, 
waar personen met snelle mo-
torboten met een ontheffing tus-
sen 1 mei tot en met 31 oktober 

mogen snelvaren. De soorten 
ontheffingen en de aanvraagfor-
mulieren hiervoor, staan op de 
website.  In het ‘Beleid snelvaren 
Alkmaardermeer’ staat, naast de 
eisen die worden gesteld aan de 
aanvraag voor een snelvaaront-
heffing, vermeld hoe handhaving 
plaatsvindt en waar klachten ge-
meld kunnen worden.
Om de veiligheid te bevorde-
ren houden toezichthouders va-
ker en op onregelmatige tijden 
toezicht op het meer. Dit houdt 
in dat er dit seizoen ook door-
deweeks vaker gecontroleerd 
wordt. Dus let op de maxima-
le vaarsnelheid en zorg voor een 
eventuele ontheffing, vaarbewijs 
en registratiebewijs. En alleen 
vaartuigen met een ontheffing 
mogen in het snelvaargebied ko-
men, dat is aangegeven met gele 

boeien. Ook kunnen deze boei-
en voor een gevaarlijke situatie 
of voorwerp waarschuwen. 
Om op doordeweekse dagen 
tussen 8.00 uur en zonsonder-
gang te varen kan een beperkte 
ontheffing aangevraagd worden. 
Deze ontheffing bestaat uit twee 
delen. Deel A kan per seizoen 
éénmalig kosteloos aangevraagd 
worden via een aanvraagformu-
lier. Deel B kan gekocht worden 
via de kaartautomaat op recre-
atieterrein De Woudhaven. Een 
volledige ontheffing is om de he-
le week tussen 8.00 uur en zon-
ondergang te kunnen snelvaren. 
Het recreatieschap geeft jaarlijks 
75 volledige ontheffingen uit. 
Gezien de grote belangstelling is 
hiervoor een wachttijd van mini-
maal 4 jaar.

Hierom is het mogelijk toestem-
ming aan te vragen om in over-
leg met ervaren leden van de 
Waterskiclub ‘Akersloot’ te snel-
varen in het weekend. Deze club 
vaart met geschikt weer op za-
terdag en zondag tussen 11.30 
en 16.00 uur met maximaal twee 
boten onder een zogenaamde 
vlaggendienstregeling. Om in 
aanmerking te komen voor de-
ze regeling dient men geplaatst 
te zijn op de wachtlijst voor een 
volledige ontheffing en lid te zijn 
van de waterskiclub (www.wsca-
kersloot.nl). 
Voor meer informatie zie ook 
www.alkmaardermeer-enuit-
geestermeer.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
21-05-2012: Tygo, zoon van R.M. 
Slaman en C. Schenk, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Limmen:
17-05-2012: Lennart Laurens, 
zoon van J.J. Visser en H.A.T. 
Schuite, geboren te Zaanstad.
Wonende te Castricum:
08-05-2012: Jouke Dorian, zoon 
van J.R. Sikkens en A. Klip-
pel, geboren te Alkmaar. 08-05-
2012: Anna Rosetta, dochter van 
S.B. Rote en T. van Dijk, gebo-
ren te Alkmaar. 19-05-2012: Mir-
selim Sadikjan, zoon van S. Se-
ley en G. Abdiriyim, geboren te 
Alkmaar. 22-05-2012: Kick, zoon 
van T.J. Jonker en S.C. Lute, ge-
boren te Castricum. 23-05-2012: 
Iris, dochter van W.J.P. Overmeer 
en M. Braat, geboren te Castri-
cum.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
21-05-2012: Tesselaar, Henderi-
cus C.A., wonende te Akersloot 
en Gutiérrez Leyva, Elaine, wo-
nende te Cuba.
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

11-05-2012: van Greuningen, 
Jasper en Dijkhuizen, Monique, 
beiden wonende te Uitgeest. 16-
05-2012: de Boorder, Paul R. en 
Geerligs, Eline G., beiden wonen-
de te Alkmaar. 18-05-2012: Suk, 
Patrick en Kramer, Ilona A.T., bei-
den wonende te Uitgeest. 18-05-
2012: Klut, Adriaan W. en Meurs, 
Wendy, beiden wonende te Lei-
den. 18-05-2012: de Graaf, Arjan 
en Nijenhuis, Alida H.J., beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
11-05-2012: Kooijman, Ali, oud 
75 jaar, gehuwd met O. Ott, 
overleden te Castricum. 14-05-
2012: Bunnik, Johanna W.M., 
oud 61 jaar, overleden te Cas-
tricum, partner van G.C.M. Blok-
ker. 14-05-2012: Hamerpagt, Jo-
han H., oud 81 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met E. Groen. 15-05-2012: de 
Munck, Johanna A., oud 98 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J. Krijnsen. 16-05-
2012: Flantua, Maria, oud 96 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met H. Poppes. 16-05-
2012: Boddeke, Kos J.H., oud 82 

jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A.M.E. Heereman. 16-
05-2012: van der Veen, Jantje, 
oud 78 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A. Gorter. 17-
05-2012: Kager, Catharina M.T., 
oud 85 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met J.W. 
Admiraal. 17-05-2012: van Oers, 
Josephus W.A.M., oud 56 jaar, 
overleden te Castricum. 18-05-
2012: Wulp, Wilhelmus J., oud 84 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met E. Duin. 19-05-2012: 
Stam, Jan, oud 66 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met A.E.J. 
Scholten.
Wonende te Limmen:
10-05-2012: Bouwer, Caspar 
M.B. oud 85 jaar, gehuwd met 
A.E.M. Storm, overleden te Lim-
men. 15-05-2012: Dijkman Dul-
kes, Adrianus L., oud 74 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met E.M. Stengs. 16-05-2012: 
Kaandorp, Adrianus N., oud 72 
jaar, overleden te Limmen. 19-
05-2012: Prinsze, Robert, oud 63 
jaar, overleden te Limmen. 22-
05-2012: Groot, Johanna C., oud 
83 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met J.A.H. 
Boelens.

Burgernet Castricum van start
Castricum - Op 23 mei ont-
ving mevrouw Doortmont, de 
duizendste aanmelder voor het 
Burgernet-project in Castricum, 
een feestelijke taart uit handen 
van burgemeester Mans. Dat 
gebeurde in aanwezigheid van 
wijkagenten Bas van Wijnen en 
Jos Kraakman, en regionaal pro-
jectleider Rikus Koeman namens 
de Politie Noord-Holland-Noord.
Tijdens de bijeenkomst uitte de 
burgemeester zijn tevredenheid 

over de animo voor het project. 
Het bereiken van de mijlpaal be-
tekent bovendien dat Burger-
net met ingang van 23 mei actief 
is in Castricum en dat deelne-
mende burgers dus worden ge-
alarmeerd in geval van een dui-
delijk dadersignalement bij een 
overval of een vermist kind. Al-
le inwoners die zich tot dan toe 
hadden aangemeld, ontvingen 
een welkomst-sms van de bur-
gemeester.

Tekenen in ’t Dierenduintje
Castricum – Onder begeleiding 
van kunstenaar, illustrator Pau-
lien van Tol kunnen belangstel-
lenden op zaterdagochtend 2 ju-
ni en/of zaterdagochtend 9 ju-
ni van 10.00 tot 12.30 uur aan 
de slag met tekenen van dieren. 
Bij regen wordt de les verplaatst 
naar respectievelijk 16 en/of 23 
juni.
De kosten per tekenles zijn 12,50 

euro inclusief tekenmateriaal. 
Deelnemers die zelf tekenmate-
riaal meenemen betalen 8,50 eu-
ro per les. Van het geld gaat per 
deelnemer één euro naar ’t Die-
renduintje. Het tekenen is bij ’t 
Dierenduintje, Duinenboschweg 
1a (nabij NS station Castricum).
Voor informatie en/of aanmelden 
paulienz@hotmail.nl, tel. 072-
5054131. 

oplossing
Zoek de 10 verschillen
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De zeven werken van barmhartig-
heid te zien tijdens de kerkentocht

Limmen - Het afgelopen sei-
zoen zijn verschillende groepen 
in Limmen bezig geweest met de 
zeven thema’s van de zeven wer-
ken van barmhartigheid.

Een van de deelnemers vertelt: 
“De wereld kan alleen maar een 
beetje beter worden als wij zorg 
hebben voor hen die honger 
hebben, dorst hebben, ziek-zijn, 

gevangen-zitten, geen kleding 
hebben, overleden zijn of vreem-
deling zijn.”
In 1504 heeft de meester van 
Alkmaar (geïnspireerd door dit 
thema) ook ooit zeven schilderij-
en gemaakt. Die zeven panelen 
die tijdens de Beeldenstorm in 
de Grote Laurentiuskerk zijn ver-
woest hangen nu gerestaureerd 
in het Rijksmuseum van Amster-
dam. Op eigentijdse wijze heeft 
men de thema’s zelf vormgege-
ven door elke maand een ande-
re groep mensen te vragen een 
schilderij te maken. Het resultaat 
is verrassend.
In het weekend van 3 juni wor-
den de schilderijen gebruikt tij-
dens de kerkentocht langs de 
rk-parochiekerken van Heiloo, 
Akersloot, Limmen, Egmond aan 
Zee, Egmond-Binnen en Eg-
mond a/d Hoef. Daarna zijn ze te 
bewonderen in de Corneliuskerk 
in Limmen.

Open dag bij Omroep Castricum
Castricum - Op zaterdag 2 juni 
zet Omroep Castricum de deuren 
wagenwijd open voor kijkers en 
luisteraars. Op deze dag kan ie-
dereen zelf zien en horen hoe en 
vooral wie bij de lokale omroep 
programma’s maakt. De open 
dag is de start van de Week van 
de Lokale Omroep. 
Een hele week lang wordt in 
heel Nederland aandacht be-
steed aan het werk van de loka-
le omroep. Castricum105 en C-
TV doen daar uiteraard aan mee. 
Alle informatie over de open 

dag is te vinden op www.castri-
cum105.nl.
Omroep Castricum maakt ra-
dio en tv-programma’s die dicht-
bij de mensen in Castricum, 
Akersloot, Limmen en De Woude 
staan. Dat wordt gewaardeerd 
door kijkers en luisteraars. Daar-
om vindt men het hoog tijd om 
eens te laten zien hoe zij die pro-
gramma’s maken. Op zaterdag 2 
juni is iedereen welkom aan de 
Jan van Nassaustraat 6 (gebouw 
van Toonbeeld) tussen 10.00-
16.00 uur.

Cabaretvoorstelling op het
Clusius College Castricum
Castricum - Vrijdag was er voor 
de leerlingen van de tweede 
klassen van het Clusius College 
Castricum een cabaretvoorstel-
ling.  Cabaretier Bert Schuiling 
kwam naar het Clusius Castri-
cum toe om daar zijn voorstelling 
‘Ondersteboven’ voor de leerlin-
gen te spelen.
Als oud-onderwijzer haalde ca-
baretier Bert Schuiling in ‘On-
dersteboven’ een aantal herin-
neringen op over zaken waar hij 
behoorlijk van ondersteboven 
raakte.
Zo vertelde Bert over zijn eerste 
schooldag, over zijn moeder, die 
liever een dochter had gehad, 
over piercings en extreme make-
overs. Over zijn eerste dansles, 
over het verkeerde been, over 

zijn hekel aan Italiaanse liedjes 
en over dingen die niet zijn wat 
ze lijken te zijn. En ondertussen 
verklaarde hij waarom een live-
voorstelling toch anders is dan 
een dvd-opname. En waarom het 
mobieltje uit moest.
 
De voorstelling was onderdeel 
van het programma dat de stich-
ting Uit de Kunst biedt. Doel van 
deze stichting is kinderen en 
jongeren in een educatieve con-
text in contact te brengen met 
kunst op een wijze die aansluit 
bij hun belangstellings- en ont-
wikkelingsniveau. Uit de Kunst 
zoekt, selecteert en ontwikkelt 
zelf een aanbod dat zich onder-
scheidt in kwaliteit en toeganke-
lijkheid .

Clusiusleerlingen overhan- 
digen cheque aan de SIG
Castricum - Volgende week is 
alweer de laatste marktdag dat 
de kraam ‘Echt Clusius’ op de 
markt in Castricum staat. De 
kraam die door derde klassers 
van het Vmbo gerund wordt, van 
spullen maken, inkopen, inpak-
ken, verkopen, administratie tot 
de communicatie, alles doen ze 
zoveel mogelijk zelf.

Net als vorig jaar wordt ook dit 
jaar weer een deel van de op-
brengst aan een goed doel ge-
schonken, in de vorm van een 

cheque. Vorig jaar kreeg de Die-
renambulance een donatie. 
Dit jaar wordt op vrijdag 1 juni 
om 9.00 uur een donatie gedaan 
aan SIG, de organisatie voor on-
dersteuning van mensen met 
een beperking. Dit gebeurt bij de 
Clusiusmarktkraam op de weke-
lijkse markt. De donatie wordt 
overhandigd door Clusiusleer-
lingen en wordt in ontvangst ge-
nomen door onder andere de di-
recteur van de stichting SIG, een 
medewerkster en twee cliënten 
van deze stichting.

Waanzinnige plannen worden 
concreet bij Goed Contact
Castricum - Te weinig tijd en 
geen geld om plannen te reali-
seren? 
Voor de vrouwen van Goed Con-
tact zijn het geen excuses meer. 
Maandagavond 21 mei moti-

veerde schrijver Marcel van Driel 
ruim 50 ondernemende vrouwen 
tijdens zijn masterclass ‘Waan-
zinnige plannen hun sluimeren-
de plannen’ ook eindelijk echt te 
gaan uitvoeren. 

Marcel was duidelijk: “Er zijn 
zelden geldige excuses om je 
waanzinnige ideeën niet uit te 
voeren.” Maar hij maakte meteen 
aan het begin van zijn verhaal al 
duidelijk dat hij louter uit eigen 
ervaring sprak, en “daarom is al-
les wat ik vanavond ga zeggen, 
niet waar.” 
Het werd een inspirerende 
avond, waar uitvluchten geen 
kans meer kregen. Tijdens de 
afsluitende borrel werden er 
de nodige nieuwe waanzinni-
ge plannen gesmeed, maar ook 
tal van oude weer nieuw leven in 
geblazen.

De volgende bijeenkomst van 
Goed Contact is op 21 juni. Tij-
dens een netwerklunch bij Mez-
za Luna kunnen leden van het 
netwerk met elkaar ervarin-
gen uitwisselen op het gebied 
van HRM. Meer informatie over 
Goed Contact is te vinden op de 
website: www.goed-contact.nl  
Foto: Babette Welboren Fotogra-
fie.

Fietsexcursie en uitleg over water-
winning en natuur in duingebied
Castricum - Hoe zorgt PWN er-
voor dat er genoeg drinkwater 
uit de kraan blijft stromen? Dat 
de duinen niet verdrogen en de 
natuur behouden blijft? PWN 
geeft maandagavond 4 juni een 
toelichting over het drinkwa-
terproces en het natuurbeheer 
in de duinen. Daarna volgt een 
fietsexcursie door het gebied.

PWN heeft samen met de pro-
vincie Noord-Holland, de ge-
meente Castricum en diverse 
andere partijen gewerkt aan een 
nieuwe aanpak voor de drink-
waterproductie. PWN laat zien 

hoe er voldoende drinkwater 
uit de kraan blijft komen. Daar-
bij werkt PWN verder aan na-
tuurontwikkeling in de duinen 
en zorgt PWN voor het beha-
len van de gestelde natuurdoe-
len. Een belangrijke voorwaar-
de hierbij is dat er in de binnen-
duinrand geen extra overlast van 
grondwater mag ontstaan.
Na de presentatie is er gele-
genheid voor belangstellenden 
om onder leiding van deskundi-
gen van PWN een fietsexcursie 
te maken naar het infiltratiege-
bied in de Castricumse duinen. 
Daar krijgen de deelnemers uit-

leg over het drinkwaterproces en 
een toelichting over de natuur.
Vanaf 19.00 uur is de inloop en 
ontvangst met koffie in bezoe-
kerscentrum De Hoep; de pre-
sentatie start om 19.30 uur en 
de excursie is van 20.15 tot cir-
ca 21.30 uur.

Deelname is gratis. Geïnteres-
seerden voor de bijeenkomst en 
fietsexcursie moeten zich wel 
van te voren aanmelden. Dit kan 
via e-mail: aanmelden@pwn.nl
Wie zich aanmeldt is verzekerd 
van een toegangsbewijs voor de 
duinen.
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Alzheimer Café in Heemskerk

“Ouder worden gaat 
niet zonder zorgen”
Heemskerk - Woensdagmiddag 
6 juni is er een Alzheimer Café 
in het centrum van Heemskerk 
en het onderwerp deze middag 
is: ‘Ouder worden gaat niet zon-
der zorgen’. 
Als gastvrouw zal mevrouw Els-
beth Holtz in gesprek gaan met 
Jannie Willemsen van de ver-
eniging voor vrijwillig levensein-
de, NVVE. “Bij het ouder wor-
den hoort in toenemende ma-
te het besef dat het leven ein-
dig is. Sommigen vinden: ‘Wie er 
dan voor mij zorgt, zal wel bepa-
len hoe het moet gaan’. Maar an-
deren zoeken naar een manier 
om de regie in eigen handen te 
houden. Maar wat als de regie 
uit handen wordt genomen om-
dat iemand lijdt aan dementie? 

Deze middag komen vragen over 
eigen wilsbeschikkingen aan de 
orde.” 

Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in Zorgcentrum St. Ag-
nes, Zamenhof 1 te Heemskerk. 
De deur is open vanaf 14.15 uur, 
de afsluiting om ongeveer 16.00 
uur. Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren.  
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Meer in-
formatie? Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar onder 
tel.: 06-53916269.

LavendeL

3 voor € 7,00

vLijtig Liesje

6 voor € 2,50

Baltus Wölcken • Beverwijkerstraatweg 200
1901 NM Castricum • Tel. 0251-654 577 
Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 17.00 uur

WWW.TuiNeNBooM.Nl

Baltus- Wölcken
Bomen en Planten

 

zondag 
geopend van 
11.00-17.00 uur

Folkloristische zanggroep Elegia 
uit Oekraïne op zomertournee
Castricum - Een concert in Oe-
kraïnse, folkloristische stijl van 
zanggroep Elegia is te beluis-
teren op zaterdag 9 juni vanaf 
20.00 uur in de Maranatakerk. 
De zangers en zangeressen van 
de folkloristische zanggroep Ele-
gia, zingen met hart en ziel lie-
deren uit de oorspronkelijke 
volkscultuur van de mijnstreek 

in West- Oekraïne. Muziek ver-
licht en vrolijkt het zware en een-
voudige bestaan op van de mijn-
werkers. Het is deze liefde en 
hartstocht voor de muziek die de 
groep verbindt en wil uitdragen 
aan haar publiek. Ter ondersteu-
ning van de zanggroep wordt er 
na afloop van het concert een 
deurcollecte gehouden. 

Castricum - Op de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum, die ge-
houden wordt op zondag 3 juni 
in het Historisch Informatiecen-
trum aan de Geversweg 1b, is de 
expositie over Castricummers in 
Nederlands-Indië voor het laatst 
te bezichtigen. Ook de film  ‘Mer-
deka; standplaats Castricum. Ik 
moet nu gaan’ van Pauline van 
Vliet en Mavo- leerlingen van 
klas M3c van het Bonhoeffercol-
lege is dan doorlopend te zien. 
In deze film vertellen de oud-In-
diëgangers hun vaak emotione-
le belevenissen. Naast foto’s zijn 
er veel attributen uitgestald die 
betrekking hebben op de tijd van 
de politionele acties eind jaren 
’40 in de voormalige overzee-
se kolonie. Openingstijden van 
12.00 tot 17.00 uur. 

Oud-Castricum

Voordelige rijbewijskeuring
Uitgeest - Senioren die op de 
datum waarop hun rijbewijs ver-
loopt 70 of ouder zijn dienen 
een medische keuring te onder-
gaan. Ook chauffeurs jonger dan 
70 jaar die een C/D/E rijbewijs 
aanvragen of verlengen moe-
ten sinds 2005 worden gekeurd. 
Dit is voordelig en eenvoudig te 
regelen en kan op 6 juni in het 
Cultureel Centrum, Hogeweg 1 
in Uitgeest.
Regelzorg hanteert aantrekke-
lijke tarieven voor alle rijbewijs-
keuringen en heeft keuze uit 
meer dan 225 locaties. Voor in-
formatie of het maken van een 
afspraak kan men niet terecht 

bij de locatie zelf, maar dient 
men contact op te nemen met 
het landelijk afsprakenbureau 
via 088-2323300 of op www.re-
gelzorg.nl. Tarief: 35 euro voor de 
seniorenkeuring en 52,50 voor 
chauffeurs jonger dan 70 met 
grootrijbewijs.
Het is raadzaam direct na de her-
inneringsbrief van het RDW een 
afspraak te maken, de hele pro-
cedure kan soms enkele maan-
den in beslag nemen. Wie goed-
gekeurd is ontvangt een Verkla-
ring van Geschiktheid. Daarmee 
kan tot een jaar na afgifte een 
nieuw rijbewijs worden aange-
vraagd.

Eline van Team Fietsshop 
Uitgeest eindigt als eerste!
Uitgeest - Dit weekend stond 
het Ovivat Enduro op het pro-
gramma voor het Team Fiets-
shop Uitgeest. Hans, Tanja en 
Eline deden mee, Ruud en Nigel 
hebben een blessure en hou-
den rust. Er moesten twee keer 
vier  proeven afgewerkt worden. 
“Voordeel was dat we niet naar 
boven hoefden te fietsen; er was 
een sleeplift naar boven:, vertelt 
Hans. “Proef een was een mas-
sastart, proef twee een techni-

sche, proef drie een duostart en 
lekker hard naar beneden. En 
proef vier was het langst en het 
leukst, veel downhill en techni-
sche trails. Onze Eline eindigde 
als eerste dame. Ze won van de 
Duitse Mirjam met 26 seconden 
voorsprong, Tanja werd nipt vier-
de en voor haar dus helaas geen 
podiumplaats. Zelf was ik vijf-
tiende in mijn klasse van de on-
geveer veertig deelnemers, en 
was daarmee tevreden.” 

Castricum - De gemeente Cas-
tricum krijgt haar eerste zon-
necentrale. Woensdag 6 juni is 
de aftrap met een informatie-
bijeenkomst in afvalbrengdepot 
aan het Schulpstet, het gebouw 
waar de zonnecentrale wordt 
geplaatst. De Castricumse werk-
groep CALorie werkt samen met 
de landelijke organisatie Zon op 
Nederland (ZoN) om tegen gun-
stige voorwaarden in Castricum 
zonnepanelen te plaatsen. Ieder-
een kan zo meedoen, ook dege-
nen die niet op eigen dak een 
paneel kwijt kunnen. Op de da-
ken van de gemeentewerf aan 
het Schulpstet is ruimte voor 125 
panelen. Het gaat om een proef-
project; bij succes komen andere 
gebouwen in de gemeente aan 
bod. Wethouder Christel Porte-
gies tekent tijdens de informa-
tiebijeenkomst op 6 juni namens 
de gemeente het convenant met 
CALorie en ZoN. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur in het afval-
brengdepot aan het Schulpstet. 

Zonnecentrale

Limmen - De Overleggroep Bui-
tengebied Castricum houdt op 
dinsdag 12 juni een bijeenkomst 
over fondsen en initiatieven voor 
het platteland. Walter Menkveld 
van Landschap Noord-Holland 
legt aan bezoekers van de OBC 
de basis uit van begrippen als 
landschapsfonds en streekreke-
ning. 
Klaas-Hemke van Meekeren 
vertelt hoe in West-Utrecht in 

Geldpotjes voor de natuur
korte tijd met veel enthousias-
me Stichting Streekfonds ‘De 
Utrechtse Waarden’ is opge-
zet. En op Texel is eind 2010 de 
Streekrekening Texel opgezet. 
Hans Ghijsels komt vertellen 
hoeveel geld inmiddels is ver-
zameld, waar dat geld vandaan 
komt en waaraan het wordt be-
steed. De bijeenkomst is van 
20.00 tot 22.00 uur in De Bur-
gerij.  

Akersloot - Woensdag 23 mei 
hield de politie tussen 14.00 en 
16.00 uur een snelheidscontro-
le op de Geesterweg. Van de 712 

17% te snel passanten reden er 118 snel-
ler dan de toegestane 50 km per 
uur. Overtredingspercentage 17 
%. Hoogstgemeten snelheid 86 
km per uur. De overtredingen 
werden fotografisch vastgelegd. 

Regio - In de buurt van de Re-
nesselaan Uitgeest wordt een 
licht-en donkercyperse kater 
vermist, gecastreerd en. gechipt, 
twee jaar oud en met roepnaam 
Dirk. Op de Prinses Irenestraat in 
Castricum is roodcyperse jong-
volwassen kater gevonden met 
een litteken links aan de hals, en 
boven rechteroog een wond. In-
lichtingen tel.: 0251-658504.

Dierenbescherming 
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van slopen
   tot koken

Uitgeroepen tot BeSte
KeUKenZAAK

vAn noord-hollAnd
geteSt op:

prijS/KwAliteitS
verhoUding & Service

Al 50 jAAr een Begrip in noord-hollAnd!

Geesterweg 10  
(recht tegenover de molen)
1911 NB Uitgeest 
T 0251 31 18 80
info@smitskeukens.nl
www.smitskeukens.nl

Tevens vestiging:
Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem 

Appartement Triade in trek!

Castricum - Op 18 februari van 
dit jaar ging de verkoop van de 
appartementen  Triade fase drie 
van start. Ruim een maand later, 
is de helft van de appartementen 
al verkocht. 
Waar ligt het aan dat juist deze 
appartementen zo populair blij-
ken? Het mag tenslotte bijzonder 
heten, zeker in deze tijd, waarin 
het bepaald geen rozengeur en 
maneschijn is op de woning-
markt, dat binnen korte tijd vijf-
tig procent verkocht is. 
Ontwikkelaar Mulder Obdam 
meent dat hier een combinatie 
van factoren speelt. “Enerzijds 
staan er al een tweetal Parkto-
rens waar de bewoners tot grote 
tevredenheid wonen, zodat men 
de fraaie ontwerpen dus in wer-

kelijkheid kan zien en de sfeer 
als het ware opsnuiven. Ander-
zijds hebben de twee bestaan-
de Parktorens verschillende ge-
velmaterialen en ook nummer 
drie sluit daar mooi bij aan, maar 
krijgt een geheel eigen uitstra-
ling. De individualiteit van  Triade 
lijkt de consument aan te spre-
ken. De appartementen stralen 
stuk voor stuk luxe uit door toe-
passing van hoogwaardige ma-
terialen en het hoge afwerkings-
niveau. Er is duidelijk aandacht 
besteed aan het wooncomfort. 
Alle appartementen zijn stan-
daard voorzien van vloerverwar-
ming. Via de lifthal zijn de ap-
partementen te betreden. Hier is 
een ruime hal en een corridor die 
toegang geeft tot de twee grote 

slaapkamers, het toilet, de bij-
keuken en de comfortabele bad-
kamer. De woonkamer en keu-
ken zijn royaal van opzet,hebben 
een grote raampartij over de ge-
hele breedte en een balkon van 
maar liefst zestien vierkante me-
ter! De fraai aangelegde park-
tuin maakt het beeld compleet. 
Het complex ligt dicht bij het ou-
de dorpscentrum, NS-station en 
de duinen. De goede samenwer-
king met Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars uit Castricum is 
zeker van groot belang. Mulder 
Obdam en Van Amsterdam heb-
ben in het verleden al bij herha-
ling samengewerkt en vullen el-
kaar uitstekend aan. Het is ui-
terst belangrijk dat aspirant ko-
pers het gevoel hebben dat er 
tijd voor ze wordt genomen en 
dat ze zorgvuldig worden geïn-
formeerd.”

Wanneer zeventig procent van 
het project is verkocht, kan de 
realisatie starten. Gezien de 
voortgang van de verkoop ligt 
het in de lijn der verwachting dat 
dit percentage binnen afzienba-
re tijd behaald is, zodat direct na 
de bouwvakvakantie de bouw 
kan starten. Wie meer wil weten 
over de appartementen, kijkt op: 
www.vanamsterdam.nl of www.
triadetoren3.nl of bezoekt het  
kantoor van Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars aan de Dorps-
straat 64, tel.: 0251-650850.

Meewerken aan sprookjes 
Castricum - In de week van 23 
tot en met 29 juli is er een speur-
tocht door de Tuin van Kapi-
tein Rommel langs verschillen-
de sprookjesfiguren. Kinderen 
gaan onder begeleiding een ont-
dekkingstocht maken door de 
tuin. Er is nog hulp nodig voor 
het schenken van koffie/thee op 
het terras, informatie geven over 
de speurtocht, kassa bij de en-

tree, het bemensen van de pof-
fertjeskraam, schipper zijn voor 
het roeibootje in de vijver, voor-
lezen en het begeleiden van kin-
deren bij diverse onderdelen. 

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, Geesterduin-
weg 5, tel.: 251-656562 of mail 
naar vcc@welzijncastricum.nl. 

Debat onderwijs met Boris van 
der Ham en Jonne Gaemers
Castricum - Op 11 juni organi-
seert D66 Castricum een onder-
wijsdebat in het tweede Politiek 
Café. Dan debatteren Boris van 
der Ham en Jonne Gaemers in 
Geesterhage over de toekomst 
van het onderwijs. 

Jonne Gaemers is bestuursvor-
zitter van de Scholengroep Ta-

bijn en kan boeiend vertellen 
over wat er nodig is voor het on-
derwijs in Castricum, nu en in de 
toekomst. Of ga in debat met Bo-
ris van der Ham, lid Kamerfrac-
tie D66. 

Aanvang 20.00 uur. Deelnemers 
aan de avondvierdaagse kunnen 
later binnen komen.

Gemeente boekt positief resultaat
Mening geven over Voorjaarsnota
Castricum - Ter voorbereiding 
op de raadsbehandeling van de 
voorjaarsnota 2012 op 28 juni 
wil de gemeenteraad van Cas-
tricum de mening horen van in-
woners over deze voorjaarsno-
ta. Daarom nodigt de gemeente-
raad inwoners uit om op 7 juni 
om 19.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis hun mening 
kenbaar te maken. Besluitvor-
ming over de voorjaarsnota vindt 
plaats op 5 juli. De gemeente 
Castricum blijft voor forse finan-
ciële opgaven staan, maar kan 
door op de ingezette koers. Het 
pakket aan bezuinigingsmaatre-
gelen wordt doorgezet. De jaar-
rekening 2011 laat een positief 

resultaat zien. Het bedrag dat 
onder aan de streep over blijft na 
bestemming is 1,2 miljoen euro. 
Het college stelt de raad voor dit 
toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. Ook de eerste uitkom-
sten over 2012 leveren een licht 
positief beeld op. Voor de Voor-
jaarsnota geldt dat deze een so-
bere insteek heeft. Nieuwe in-
vesteringen zijn er onder andere 
op de reconstructie van hoofd-
wegen en de kruising Nieuwel-
aan, toezicht en jeugd. De bezui-
niging op eigen personeel ligt op 
schema. Tot en met 2015 worden 
er nog 28 banen geschrapt. 
In de voorjaarsnota worden de 
financiën voor een aantal jaren 

gepresenteerd, de raad kan nu 
aangeven welke richting het op 
moet voor de periode 2013 tot en 
met 2016. Aan de hand van de 
uitspraken van de raad gaat het 
college over tot het opstellen van 
de begroting 2013 en de meer-
jarenbegroting 2014 tot en met 
2016. De voorjaarsnota is te be-
kijken op www.castricum.nl on-
der politiek, bestuur en organi-
satie en vervolgens onder verga-
derkalender. 
Wie zijn of haar mening wil la-
ten horen wordt verzocht zich 
te melden: Vera Hornstra tel.: 14 
0251 of Liesbeth van Heezik, tel.: 
14 0251. Mailen kan naar raads-
griffie@castricum.nl. 

Geld terug van gemeente!
Castricum - In de afgelopen ja-
ren hebben de inwoners, als ge-
volg van een efficiëntere uitvoe-
ring en dalende tarieven op de 
afvalmarkt, teveel betaald, zo-
dat er een reserve is ontstaan. 
De gemeenteraad van Castricum 
heeft daarom besloten dat als dit 
een structureel effect zou zijn de 
tarieven verder worden verlaagd. 
Vanaf het belastingjaar 2012 is 
de afvalstoffenheffing dan ook 

met tien procent verlaagd. Er is 
echter ook nog sprake van een 
overschot uit voorgaande jaren 
die de gemeente aan de burgers 
willen retourneren. Als men op 
1 januari 2011 belastingplichtig 
was voor de afvalstoffenheffing 
en de aanslag ook heeft betaald 
komt men voor deze terugga-
ve in aanmerking. Eenpersoons-
huishoudens ontvangen 53,98 
euro, tweepersoonshuishoudens 

59,90 euro en meerpersoons-
huishoudens 71,22 euro retour. 
De teruggave wordt gestort op 
de bank- of girorekening vanaf 
deze week.
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Kennemer Classic fietstochten 
in teken van Stichting KiKa
Heemskerk - De Kennemer TC 
organiseert op zondag 3 juni   
een twee sterren, volledig gepijl-
de, toerfietstocht, de langzamer-
hand bekende Kennemer Classic  
vanuit Heemskerk in het teken 
van de Stichting KiKa (Kinde-
ren Kankervrij, zie www.kika.nl). 
Deelnemers hebben de keuze uit 
30, 65, 105 of 135 kilometer.
Dit jaar staan de tochten in het 
teken van een goed doel. De 
Stichting KiKa wil een landelijke 
fietsdag KiKa opzetten door ge-
bruik te maken van al bestaan-
de fietstochten. De Kennemer 
TC wil daar graag aan meewer-
ken. Naast de gebruikelijke in-
schrijfprijs voor de fietstocht zijn 
medewerkers van KiKa aanwe-
zig met collectebussen. Zij ho-

pen dat men daar ruimhartig een 
bijdrage in wil stoppen om het 
onderzoek naar een hoger her-
stelpercentage bij kinderen met 
kanker te verkrijgen.
Het liefst ziet de stichting ieder-
een in het oranje fietsen die dag, 
maar realiseert zich ook dat dit 
praktisch onmogelijk is. Om toch 
een teken van verbondenheid te 
creëren krijgen degenen die een 
bijdrage in de collectebussen 
gedoneerd hebben een oranje 
polsbandje zodat deze dag toch 
op die wijze in het teken van 
stichting Kika staat.
Voor meer informatie zie www.
kennemertc.nl.
Deze toertocht gaat van start bij 
IJsclub Kees Jongert, Adelaert-
laan 5 in Heemskerk.

Peter Siekerman kampioen 
van schaakclub Bakkum
Bakkum - In de laatste enerve-
rende ronde van de interne com-
petitie wist Peter Siekerman het 
kampioenschap binnen te ha-
len. In een boeiende Nimzo-In-
dische opening, met wit tegen 

Arno Schlosser, bood wit spoe-
dig verrassend een kwaliteit aan, 
die Schlosser misschien toch 
wel had moeten aannemen. In 
het lastige middenspel kreeg 
Schlosser nog een goede kans 

en in het eindspel kon herhaling 
van zetten worden afgedwon-
gen. Schlosser ging toch voor 
de winst, maar stond uiteindelijk 
met lege handen, want Sieker-
man wist gedecideerd het op-
portunistische spel in de span-
nende tijdnoodfase af te straffen. 
Concurrent Fons Vermeulen wist 
het boeiende gevecht tegen Dirk 
Schut te winnen en revancheer-
de zich daarmee van de neder-
laag van vorige maand, maar 
kon Siekerman niet meer ach-
terhalen.
Over het gehele jaar gezien was 
Siekerman de meest constante 
speler met een score van maar 
liefst 80% en dus terecht kam-
pioen. In de jaarlijkse tweekamp 
tussen Bakkum en Het Paard van 
Ree ging de winst dit keer naar 
de bezoekers uit Wijk aan Zee. 
Tweede is Fons Vermeulen, der-
de Arno Schlosser, vierde Han 
Kemperink en vijfde Jacob Ble-
ijendaal. 
Op de foto Peter Siekerman 
(links) in zijn partij tegen Arno 
Schlosser.

Gouden schoen voor 
Kim de Wit en Jim Hes
Castricum - Het werd weer een 
enorme happening, de uitreiking 
van de gouden schoen voor de 
speler van het jaar voor D1 en D2 
van voetbalvereniging FC Castri-
cum. Trainer Wim begon met het 
uitreiken van een speciale prijs 
voor Roy Gevers (D2) vanwege 
zijn positieve instelling dit jaar. 
Deze prijs ging bij de D1 naar 
Stijn van der Ham (10x assist en 

10x goal). Gijs Zant (D2) en Ne-
al Kolenbrander (D1) namen als 
beloning een mooi certificaat in 
ontvangst, omdat zij de meeste 
keren hadden getraind. Jim Hes 
(D2) en Kim de Wit (D1) ontvin-
gen de gouden schoen. Zij kre-
gen van de trainers de meeste 
punten en hebben er een wel-
verdiende  bokaal bij. Foto: Han 
de Swart.

Speciale Dubbele Lus trai-
ning voor de jeugd bij AVC
Castricum - Als op zondag 8 ju-
li de Dubbele Lus van start gaat, 
bestaat het grootste deel van 
de deelnemers uit kinderen. Dit 
loopevenement is dan ook on-
der meer bedoeld om de jeugd 
warm te laten lopen voor sport. 

Afhankelijk van de leeftijd lopen 
de kinderen tot en met 13 jaar 
1400 of 2800 meter. Als men dat 
nog nooit of niet zo vaak heeft 
gedaan, is dat een aardig eind.
Om goed voorbereid te zijn biedt 
Atletiekvereniging Castricum 

daarom traditioneel de gelegen-
heid om alvast te oefenen. Op 
dinsdag 5 en 19 juni, van 18.00 
tot 19.00 uur, kunnen kinde-
ren tussen de 5 en 14 jaar gratis 
een speciale Dubbele Lus trai-
ning krijgen bij AV Castricum. De 
start is op de atletiekbaan aan de 
Zeeweg. Van tevoren aanmelden 
is niet nodig.
Wat wél nodig is voor iedereen 
die wil deelnemen, is inschrij-
ven tot en met 24 juni. Dat kan 
via de website, www.dubbelelus.
nl, waar men zich kan aanmel-
den voor de individuele loop. Het 
inschrijfgeld voor de jeugd tot 
en met 17 jaar is 2 euro en vol-
wassenen betalen 4 euro. Na-in-
schrijving is niet mogelijk!
Net als vorig jaar is de start 
van de Dubbele Lus weer in de 
Dorpsstraat, ter hoogte van het 
Bakkerspleintje. De route gaat 
daarna via de Verlegde Over-
toom, Schoolstraat, Dorpsstraat, 
Koningin Wilhelminalaan en To-
renstraat weer terug naar de 
Dorpsstraat. 

Vijftigjarig bestaan AVC

Castricum - Op zondag 1 ju-
li bestaat AV Castricum 50 jaar. 
Dat gaat die dag gevierd worden 
met allerlei activiteiten op sport-
park De Duinloper.

Om 11.00 uur wordt de dag fees-
telijk geopend. Daarna volgt een 
ouder-kindtoernooi, een aerobic 
fit dans, een demonstratie pols-
stokhoogspringen en een ploe-
genachtervolging.
Voor de jeugd is er ’s middags 
een echte stormbaan en een 
luchtkussen.
Oud-atleten maar ook andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom om het vijftigjarige ju-
bileum mee te komen vieren op 
het AVC-sportpark.

De feestdag wordt besloten met 
een drankje en een hapje.

Serena gouddelver tijdens 
kringkampioenschappen

Castricum - Tijdens de twee 
weekenden kringkampioen-
schappen 50 meterbad zwem-

kampioenschappen dient men 
een limiet te zwemmen. Sere-
na had 13 limieten gezwommen 
maar startte op zeven keer in vier 
dagdelen. Serena zwom alle vrije 
slag nummers. Zo won ze de 50 
vrij in 28.52, een pr, de 100 in 
1.02.45. Op de 200 vrij zwom ze 
een pr. Ze had 2.15.13 nodig voor 
de vier banen en 4.45.22 had ze 
nodig voor de dubbele afstand, 
de 400 vrij, wat tevens ook een 
pr was. Verder zwom Serena de 
50 rug in 34.36 en de 100 rug in 
1.13.50. Haar zevende gouden 
medaille was de 200 rug die ze 
in 2.36.60 aflegde.
Deze wedstrijd was een goe-
de voorbereiding op het Neder-
lands kampioenschap wat over 
een kleine drie weken gezwom-
men gaat worden in Drachten. 
Serena start hier op de 50, 100, 
200 en 400 vrij, de 200 rug en de 
200 en 400 wissel. 

men in Amsterdam heeft Serena 
Stel op alle afstanden waarop zij 
startte goud gehaald. Voor deze 
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Rode Kruis verhuist naar het Kooiplein

Castricum - Na bijna 25 jaar in 
het oude schoolgebouw aan de 
Van Speykkade te zijn gevestigd, 
is de RK-afdeling vanaf 1 juni te 
vinden in Winkelcentrum Kooi-
plein, goed 500 meter van de vo-
rige locatie. Voortaan verspreidt 
de zo karakteristieke lichtbak 
met het grote rode kruis zijn licht 

De lichtbak met het zo bekende 
rode kruis die 24 jaar lang het ge-
bouw op de Van Speykkade heeft 
gemarkeerd, is voortaan te zien 
bij het winkelcentrum. 

Visitekaartje van de Tuin van Rommel
Castricum - In de Tuin van Ka-
pitein Rommel is een ontmoe-
tingsruimte en een terras waar 
bezoekers een kopje koffie of 
thee kunnen drinken. Om de 
bezoekers te ontvangen en de 
ruimte aantrekkelijk te houden 
zijn er gastheren/vrouwen nodig 
op wisselende uren of dagdelen. 
De werkzaamheden variëren van 
het ontvangen van bezoekers, 
schenken van koffie of thee tot 
lichte huishoudelijke werkzaam-
heden. Men is met name op zoek 
naar iemand voor de donderdag-
ochtend. Aanmelden: Vrijwilli-
gers Vacaturebank,, Geester-
duinweg 5, tel. 0251-656562. 

op Kooiplein 24a, direct naast 
kapsalon Jeunesse. 
Eigenlijk was voor de Rode Kruis-
afdeling Castricum een ruimte 
gereserveerd in het toekomsti-
ge ‘Cultuurhuis’ in Geesterduin. 
Maar omdat de realisatie van de-
ze plannen alsmaar werd uitge-
steld, heeft het bestuur besloten 
daar niet langer op te wachten 
en uit te kijken naar een ande-
re geschikte locatie. Deze deed 
zich voor toen de Volksuniversi-
teit Castricum besloot de lesac-
tiviteiten te staken en per 1 mei 
het kantoor aan het Kooiplein op 
te heffen. In korte tijd is het pand 
helemaal opgeknapt.
Het nieuwe onderkomen is nu 
helemaal klaar voor de Rode 
Kruisafdeling Castricum die zich 
op lokaal niveau richt op sociale 
activiteiten, zoals gezelligheids-
bijeenkomsten in het eigen ge-
bouw, activiteitenbegeleiding 
van ouderen in verzorgingshui-
zen, samen koken en eten met 
ouderen of mensen met een be-

perking, telefooncirkels in Cas-
tricum en Limmen, aangepas-
te vakanties en opsporing van 
familie in het buitenland. Daar-
naast heeft de afdeling in Lim-
men een EHBO-team dat Eerste 
Hulp verleent bij evenementen in 
de regio en worden er EHBO- en 
reanimatiecursussen verzorgd. 
De jaarlijkse Rode Kruis-collecte, 
die bestemd is voor deze lokale 
activiteiten, wordt in de laatste 
week van juni gehouden. Om de-
ze collecte naar behoren te laten 
verlopen, worden nog collectan-
ten gezocht die twee à drie uur 
van hun tijd beschikbaar willen 
stellen voor dit goede doel. Aan-
melden kan via tel. 0251-654382.
Op 16 juni wordt het nieuwe 
onderkomen in gebruik wor-
den genomen met een feeste-
lijk open huis van 14.00 tot 17.00 
uur. Rond 15.00 uur verricht bur-
gemeester drs. A. Mans de offi-
ciële openingshandeling. Op dit 
open huis zijn ook alle ex-vrijwil-
ligers welkom.

Slotfestijn verbindt Kennemer-
land met de drie Egmonden
Egmond aan den Hoef - Het 
Slotfestijn is een klein en puur 
middeleeuws evenement. Eg-
monders en enige Kennemer 
trawanten kruipen op 9 juni met 
veel enthousiasme in de huid 
van hun voorvaderen. Ze spelen 
een dag in 1204, de tijd dat Kwa-
de Wouter de heer van Egmond 
is en de Egmondse abdij een be-
langrijk centrum in Holland. Er 
doen ook spelers/muzikanten 
mee uit Castricum, Limmen en 
Uitgeest. Oude, bijna vergeten 
historische vriendschapsbanden 
komen zo weer tot leven.
Wasvrouwen, Egmonder vissers, 
edelen, soldaten, monniken, am-
bachtslieden en enkele vertel-
lers: ze doen hun zegje of beel-
den iets uit. Het publiek heeft er 

vrij zicht op bij een korte wande-
ling rond de slotgracht. Ook is er 
een kleine historische markt met 
een hapje en drankje en mid-
deleeuwse muziek. Voor de kin-
deren is er een activiteitenpro-
gramma en ze mogen zich ver-
kleden en meedoen met het 
Slotfestijn.  
Het Slotfestijn is op zaterdag 9 
juni van 12.00 tot 17.00 uur, te-
gelijk met de Hoever kunstmarkt 
in het oude centrum van Eg-
mond aan den Hoef. Bij slecht 
weer verhuist alles naar Slotweg 
46, Hoeve Overslot, café het Slot 
en de Slotkapel en zodra het kan, 
gaat het buiten weer verder. De 
toegang is gratis. Zie www.histo-
rischegmond.nl. Foto: Gert Bos-
man.

Bijenkast bij gemeentehuis
Castricum - De gemeente 
plaatst binnenkort een bijenkast 
op het balkon van het gemeen-
tehuis. De kast komt aan de zijde 
van de C.F. Smeetslaan. 
Voor de bijen vormen tuinen, 
parken en het openbaar groen 

nu een belangrijk voedselge-
bied. Door onder andere bemes-
ting is het aantal wilde planten 
in weilanden sterk achteruitge-
gaan. Onvoldoende en te eenzij-
dig voedsel voor de bijen is het 
gevolg en dat is één van de oor-

Roofvogelexcursie in De Hoep
Castricum - Wie altijd al wat 
meer van roofvogels heeft willen 
weten komt naar de roofvogel-
excursie op zondag 3 juni. Vanaf 
bezoekerscentrum De Hoep gaat 
een groep op pad met Henk van 
der Leest van Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland om op 
zoek te gaan naar roofvogels. Tij-
dens de wandeling naar een ter-
rein waar roofvogels vooral ja-
gen vertelt Van der Leest van al-
les over verschillende roofvogels.
De excursie wordt afgesloten in 
de filmzaal van De Hoep met een 
interessante film. Hierin komt 
het werk van de roofvogelwerk-
groep die actief is in het Noord-

hollands Duinreservaat aan bod. 
Bij slecht weer is er een alterna-
tief programma waarin Henk van 
der Leest een presentatie geeft 
en wat materiaal zal laten zien.

De start is om 13.00 uur van-
af bezoekerscentrum De Hoep 
te Castricum. Iedereen die twee 
keer 30 minuten kan lopen, is 
welkom om aan deze excursie 
deel te nemen. De kosten bedra-
gen 3 euro per persoon. De ex-
cursie duurt 2,5 uur. Opgeven via 
www.pwn.nl/onlineboeken of bij 
de balie van De Hoep. Er kun-
nen maximaal 20 personen deel-
nemen.

zaken van de toename van de 
bijensterfte.

Helaas gaat het niet goed met 
de bij. Vergeleken met de rest 
van Europa heeft Nederland de 
grootste bijensterfte. Bijenkasten 
in bewoond gebied geven de bij-
en weer een kans doordat ze hier 
gevarieerd voedsel vinden. 

Apotheek De Brink in 
‘Ondernemend Castricum’
Castricum - Woensdag 6 juni is 
er op Castricum105 weer een af-
levering te beluisteren van ‘On-
dernemend Castricum’. Vader en 
dochter Glaubitz van Apotheek 
De Brink (voorheen Van Ouwer-
kerk) te Castricum zijn ditmaal te 
gast in de studio.
Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitge-
nodigd om over zijn/haar bedrijf 
te komen vertellen. Aan bod ko-
men onder andere de geschie-
denis van het bedrijf, het reilen 
en zeilen in de huidige tijd en de 

eventuele toekomstplannen.
Maandelijks zal de Kamer van 
Koophandel een bijdrage leveren 
voor alle ondernemers, waar-
bij aandacht wordt geschonken 
aan actuele onderwerpen en de 
mogelijkheden die de KvK heeft 
voor ondernemers.

De uitzendingen van Castri-
cum105 zijn te beluisteren in 
de ether op 105.0 FM en op de 
kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Op internet www.castri-
cum105.nl .

Open dag Stal Duinveldt
Castricum - Stal Duinveldt en 
kinderdagverblijf Het Stokpaard-
je organiseren gezamenlijk op 
zondag 10 juni van 11.00 uur tot 
15.00 uur een open dag. De open 
dag wordt georganiseerd door 
studenten van het Johan Cruyff 
College Amsterdam. Deze open 
dag is gekoppeld aan het goede 
doel Duchenne Heroes. Zij zet-
ten zich in voor kinderen met de 
spierziekte Duchenne. Tijdens 
deze open dag zijn er demon-
straties door professionele rui-
ters en amazones in de geheel 
verbouwde rijhal van Stal Duin-
veldt. Kinderen kunnen op de-

ze dag pony rijden en er kan een 
kijkje worden genomen in het 
agrarisch kinderdagverblijf Het 
Stokpaardje. 
Het Stokpaardje is een profes-
sioneel, kleinschalig, agrarisch 
kinderdagverblijf dat plaats biedt 
aan maximaal 16 kinderen per 
dag in de leeftijd van nul tot vier 
jaar.
Het Stokpaardje is uniek juist 
vanwege de kleinschaligheid, de 
agrarische kenmerken, de ruim-
te en de ligging in het buitenge-
bied van Bakkum, dichtbij de na-
tuur.
Stal Duinveldt is een privéstal 

van de familie Veldt. Zij houden 
zich bezig met het trainen van 
paarden en het geven van in-
structie. Stal Duinveldt is geheel 
verbouwd en wil de verbouwde 
locatie graag aan de geïnteres-
seerden laten zien. 
Duchenne Heroes is in zes jaar 
uitgegroeid tot een begrip onder 
de meerdaagse mountainbike-
tochten. Het is een indringen-
de MTB-tocht die men als bi-
ker tenminste één keer in het le-
ven moet voelen. In hart en spie-
ren. In september gaan een aan-
tal mannen uit Castricum deze 
tocht afleggen. Duchenne is een 
dodelijke spierziekte: door een 
genfout breken de spieren van 
deze kinderen langzaam af.
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Cees Brouwer clubkampioen 
2011-2012 bij bv ’t Stetje
Castricum - Vorige week vrijdag 
is Cees Brouwer clubkampioen 
geworden en nam, welverdiend 

de beker in ontvangst. Het was 
een bewogen jaar voor Cees. Hij 
was in het begin van het nieu-

Uit handen van Johan van Venetien krijgt Cees Brouwer de beker uit-
gereikt.

we jaar uitgeschakeld door een 
ernstige schouderblessuren. Na 
zes weken ziektebed en diver-
se inhaalpartijen begon Cees 
aan zijn come back en behaalde 
zeer goede resultaten. In de laat-
ste beslissende partij tegen Kees 
Rörik wist hij Siem Groentjes van 
de troon te stoten wat Cees het 
kampioenschap opleverde.  Siem 
die al bijna vier maanden boven-
aan ranglijst stond kan terugkij-
ken op een  mooi seizoen. Hij 
heeft goede resultaten neerge-
zet en heeft diverse toernooien 
in de wacht gesleept zoals  ‘Ste-
tje open 10 over rood toernooi’  
en het ‘Arno haarmode toernooi’.
Huib Moot die uiteindelijk de 
derde plaats op zijn naam mag 
schrijven mag ook terugkijken 
op een goed seizoen. In het be-
gin van het jaar stond Huib op de 
zesde plek van de ranglijst maar 
wist zich in de afgelopen twee 
maanden toch in de top drie van 
de ranglijst te nestelen. Ook wist 
Huib eerder dit seizoen een se-
rie van 37 caramboles te maken  
wat hem een record opleverde. 
Kijk voor het totale overzicht 
op.www.bvstetje.nl.

MHCC meiden C1 
kampioen Topklasse B
Castricum - De MHCC meiden 
C1 behaalden zaterdag 12 mei 
overtuigend het kampioenschap 
van de Topklasse B. Dankzij een 
klinkende 9-0 thuiszege op Terri-
ers C1 was de ploeg van de trai-
ners/coaches Robbert Zevalkink 
en Heleen Bakker en begeleider 
Annemarie Alders niet meer in te 
halen door de concurrentie. Elf 
overwinningen en slechts twee 
nederlagen waren de prachtige 
cijfers van de ploeg. Op het ei-
gen sportpark Wouterland werd 
het kampioenschapfeest op on-

vergetelijke wijze gevierd. Het 
team leverde met de titel een 
waar huzarenstukje, want in de 
winter werd ook al de zaaltitel 
veroverd.Staand v.l.n.r.: Annema-
rie Alders (begeleider), Danae 
Brouwer, Floor Biesterbos, Ben-
the Dijkman, Julya Groen, José 
de Groot, Lois de Zeeuw, Am-
ber Brakenhoff, Britt Laan, Alies 
Dekkers en Heleen Bakker (trai-
ner/coach). Gehurkt v.l.n.r.: Indy 
van der Drift, Noor Smit, Isabel-
le Schut en Marloes Mooij. Foto: 
Marjon Smit. 

Jeroen With succesvol in waterpolo

Castricum - Waterpolotalent 
Jeroen With is een geboren en 
getogen Castricummer. Hij is bij 
Aquafit begonnen met waterpo-
lo. Na een aantal jaren was er 

voor zijn talent geen plaats meer 
binnen Aquafit waardoor hij naar 
een andere club moest verhui-
zen, dit is ZV de Ham in Wormer-
veer geworden. Hier is hij begon-

nen in de lagere jongensteams, 
maar al snel kwam Jeroen bij de 
selectie. Tegenwoordig speelt hij 
samen met zijn teamgenoten in 
Heren 1. Dit jaar is het team ui-
terst succesvol. Het team heeft 
dit jaar gespeeld in ‘Bond eer-
ste klasse’. Voor de onbekende in 
de sport, dit is te vergelijken met 
de Jupilair league in het voetbal. 
Het mooie is dat het team dit jaar 
kampioen is geworden. Met dit 
kampioenschap promoveren ze 
naar heren hoofdklasse, te ver-
gelijken met de ‘Eredivisie’. Dit 
is natuurlijk een superprestatie. 
Tenslotte heeft het team vorige 
week ook nog eens de ManMeer 
Cup gewonnen. Dit is een wed-
strijd tussen alle teams lager dan 
de hoofdklasse. Het mooie is dat 
Jeroen in de finale in Alphen aan 
de Rijn ook nog wist te scoren.

Meisjes MC6 MHCC kampioen 
Castricum - Na een fantas-
tisch hockeyseizoen stond za-
terdag 12 mei de absolute top-
per op het programma. De mei-
den van MC6 van Mixed Hoc-
keyClub Castricum (MHCC) 
wonnen thuis tegen de nummer 
één (VVV). Afgelopen zaterdag 
kon MC6 dan ook officieel kam-
pioen worden. Met een dikver-
diende overwinning van 12-0 op 
Haarlem werd het seizoen ook 
nog eens met een mooi doelsal-
do van 100 (de meeste doelpun-

ten van MHCC) afgesloten. Za-
terdagmiddag 19 mei werden 
de kampioenen gehuldigd op de 
hockeyclub MHCC. Staand: Ra-
chel de Ruiter (invalkeeper), Wil-
lemijn de Kock, Floor Koppen, 
Marcella Wijker, Sil Kuijs, Me-
rel van de Berg, Susan Ruinaard, 
coaches/trainers: Debbie Neelen 
en Michelle Schut. Zittend: Kim 
Gijzen, Rosalie Spangenberg, 
Maartje Koeman, Mijke Min en 
Charmaine Schut. Afwezig op de 
foto: Maxime Hollenberg. 

Mee met Croonenburg naar 
Nederlands Kampioenschap
Castricum - Zaterdag 2 juni 
strijden de meisjes en jongens A 
van Croonenburg in Zwolle voor 
het Nederlands Kampioenschap. 
Er zijn maar drie verenigingen in 
Nederland die zowel bij de meis-
jes als bij de jongens op dit ni-

veau presteren. De teams wor-
den begeleid door fans en zij rei-
zen per bus naar Zwolle. Er is 
nog plaats voor enkele geïnte-
resseerden. Aanmelden bij Arj-
en Pauzenga via arjen@pauzen-
ga.nl.

FC Castricum zoekt nieuwe 
spelers voor veteranenelftal

Castricum - Al jaren spelen de 
veteranen van voetbalvereni-
ging FC Castricum hun competi-

tiewedstrijd op zaterdagmiddag. 
Dat ging tot dit seizoen helemaal 
niet slecht. Er was een behoor-

lijke selectiegroep, maar toch 
gebeurde het soms dat het elf-
tal krap in de spelers zat door-
dat er veel geblesseerden wa-
ren. De veteranen willen volgend 
seizoen graag weer het veld in, 
maar daarvoor is het nodig dat er 
zeker drie spelers bij komen. Een 
eerste vereiste is dat die mannen 
45+ zijn. Daarnaast moeten ze 
graag wekelijks een partijtje wil-
len spelen. Voetbalervaring is ze-
ker een must, maar die mag ook 
nog stammen uit vroegere jaren. 

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met aanvoer-
der Philip Breedveld, tel.: 
0621572802. Foto: Han de Swart.
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Nieuw seizoen voor Plusactiviteiten 
Castricum - Het nieuwe pro-
gramma van Plusactiviteiten 
wordt zondag 3 juni huis-aan-
huis bezorgd. Het cursusboek-
je bevat een breed cursusaan-
bod. Computerlessen, website 
maken en digitale fotografie bij-
voorbeeld. Talenkennis voor va-
kantie of zakelijk gebruik. Zelfs 
Chinees, Arabisch, Hebreeuws, 
Russisch, Pools en Zweeds is 
mogelijk. 
Bij het aanbod kookcursussen 
vindt men onder andere de Itali-
aanse, Franse keuken, tapas, su-
shi’s en Surinaams koken, taar-
ten en cupcakes decoreren. Er 
worden cursussen wijnen, port 
en kaas en whisky aangebo-
den. Leerzame, nuttige cursus-
sen zijn belastingaangifte, eigen 
zaak, marketing of opruimen en 
organiseren. Het aanbod is uit-
gebreid met erfrecht en nala-
tenschapdossier, uitvaartritue-
len en wensen, geboorteritue-
len, huwelijksrituelen. Er zijn le-
zingen over Katharen, Tempe-
liers, Parijs, Rome of Noorwegen. 

Tevens zijn er nieuwe cursussen 
Nederlands literatuur en English 
literature. Door make-up en uit-
straling leert men de basistech-
nieken opmaken en in metamor-
fose leert men zich stijlvol en 
persoonlijk kleden. Of leer haar 
knippen. Haren invlechten kan 
geleerd worden op een woens-
dagmiddag. Wonen en interieur 
geeft bruikbare tips. Op crea-
tief gebied is het aanbod groot: 
transfertechniek, grafische tech-
nieken, een zilveren ring maken 
van zilverklei, glaskralen maken, 
een originele lamp met glasmo-
zaïek of tiffany-techniek. Met de 
kralentechniek beadwork kan 
men bloemen en sieraden ma-
ken.
Er is een grote keuze workshops: 
Japans papier maken, mozaïe-
ken, vilten, kerstdecoraties, ket-
tingen maken. Diverse creatieve 
cursussen fotografie, tekenen, 
schilderen, beeldhouwen, glas-
in-lood en videofilmen of prakti-
sche cursussen zoals fietsonder-
houd, meubelstofferen, vaarbe-

wijs, snoeien en tuinonderhoud 
en sterrenkunde.
Onder educatief vindt men filo-
sofie en een lezing over de vrije 
wil, neuro linguïstisch program-
meren, spirituele ontwikkeling, 
astrologie, tarot, psychologie en 
kunstgeschiedenis. Er zijn ook 
diverse schrijfcursussen. Bij de 
trainingen effectief communice-
ren (GRIP = Groei, Realisme, In-
dividualiteit en Persoonlijkheid) 
leert men door helder communi-
ceren en een verbeterd zelfbeeld 
meer sturing aan het leven te 
geven. Het programma Plusacti-
viteiten is te halen bij de biblio-
theken boekhandel Laan en het 
kantoor Plusactiviteiten in het 
Bonhoeffercollege. Op zondag 2 
september organiseert de Plus-
activiteiten in het Bonhoeffer-
college een open dag van 11.00-
14.00 uur. Informatie: 0251-
671837 maandag tot en met vrij-
dag 11.00-16.30 uur. De school 
heeft vakantie van 14 juli t/m 31 
augustus. Voor meer informatie 
zie: www.plusactiviteiten.nl.

Kunst in Bakkums IJssalon
Bakkum - Zaterdag 2 en zon-
dag 3 juni worden deelnemers 
aan de Kunstfietsroute uitgeno-
digd de kunstwerken te komen 
bekijken van leden van Perspec-
tief, speciaal voor deze gelegen-
heid gemaakt. Leo Lips beeldt 
ijspret uit, Lynda Lind toont een 
ijskoud wintertafereel en Josep-
hine Hollenberg een heel groot 
ijsje. Een gelegenheidsduo heeft 

samen een collage-ijsbak ge-
maakt met ijsetende vrouwen. 
De Italiaanse IJssalon Bakkum 
bevindt zich aan de van Olden-
barneveldweg 22 te Bakkum. 

Op de foto v.l.n.r.: Lynda Lind met 
haar ijsbak, de aquarel van Leo 
Lips, Leo Lips zelf met ijsbak op 
schoot en staand Josephine Hol-
lenberg met haar ijsbak.

Hoed en de Rand is ook van de 
partij tijdens de Kunstfietsroute
Castricum - Het staat niet ver-
meld in de folder van de Kunst-
fietsroute, maar het duo Hoed en 
de Rand is zondag 3 juni ook van 
de partij. 
Tijdens de Kunstfietsroute is er 
zondags bij elke stop muziek of 
worden er gedichten voorge-
dragen. Dat laatste doet bijvoor-
beeld Klaas Weijdema bij stop 5, 

Studio 23 aan de Van Uytrecht-
laan 23 in Bakkum. En ook duo 
Hoed en de Rand brengt tus-
sen 14.00 en 17.00 uur poëtische 
liedjes en gezongen gedichten 
ten gehore. 
Hoed en de Rand bestaat uit Jel-
le van der Meulen (zang en gi-
taar) en Peter van der Steen 
(zang en gitaar).

Een zelfgemaakt orgeltje
Castricum - Zondag 3 ju-
ni staat Eric Dankmeijer tijdens 
de Kunstfietsroute met een zelf-
gebouwd draaiorgeltje bij An-
ders Bekeken op de Gasstraat 3 
(stop 9). 
Niet alleen het orgeltje is zelfge-
bouwd, ook de draaiorgelboe-
ken heeft Eric gemaakt. Het or-

geltje wordt met de hand ge-
draaid. “Om 14.00 uur wordt het 
orgel ontmanteld”, vertelt hij. 
“Dan haal ik alle versierde pa-
nelen van het orgeltje weg, zo-
dat men zicht heeft op de wer-
king van de schepbalgen, maga-
zijnbalg, pompstokken en diver-
se windladen met klepjes.” 

Kunstfietsroute stop 11 bij 
Lijstenmakerij Ida Bakker
Castricum - Zaterdag en zon-
dag is het bij Lijstenmakerij Ida 
Bakker weer gezellig vertoeven. 

Tijdens de Kunstfietsroute Cas-

tricum/Limmen exposeert de 
kunstgroep K=me. K=me be-
staat uit Meinard Kloppenburg, 
Hans Goedhart, Peter Meijering, 
Inge v.d. Heijdt en Hetty Spaan-

derman. In de etalage treft het 
publiek komische keramische 
beelden van Ton Revers aan. Het 
atelier is beide dagen geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Op de zaterdag wordt tevens 
een demonstratie gegeven door 
Marianne Eugster. Lijstenmake-
rij Ida Bakker is te vinden op de 
Dorpsstraat 102 in Castricum.

Veel belangstelling voor zonne-energie
Castricum - De informatie-
avond en energiebesparings-
markt die door Zonbespaart ge-
organiseerd werd op 24 mei is 
drukbezocht. 

Ruim 150 mensen luisterden 
naar de presentaties over zonne-
energie en een Energie Prestatie 
Advies voor de woning of het be-
drijfspand.

Er werden veel vragen gesteld 
over de aanschaf van de zonne-

panelen, de investering, de te-
rugverdientijd en de verrekening 
met het energiebedrijf. Ook de 
aanbieders van andere energie-
besparende producten als zon-
neboilers en LED-verlichting 
kregen veel aandacht. 

Het Bespaarteam, een collectief 
van diverse bedrijven uit Castri-
cum die zich hebben gespeciali-
seerd op het gebied van energie-
besparing, presenteerde zich op 
deze avond ook voor het eerst en 

kreeg veel enthousiaste reacties.
In het Lenteakkoord is besloten 
dat er opnieuw subsidie gegeven 
wordt op zonnepanelen. 

Meer informatie over zonnepa-
nelen en de subsidiemogelijkhe-
den zijn te vinden op www.zon-
bespaartbv.nl. 

Voor meer informatie over ande-
re energiebesparende producten 
en diensten kan men kijken op 
www.hetbespaarteam.nl. 

Egmond - Stichting De Wielen-
maker heeft het plan opgevat om 
het Monnikenpad uit te breiden 
met het Derperpad. Ook deze 

Uitbreiding van 
Monnikenpad

wandeling voert, zoals bedoeld 
met het Monnikenpad, langs zo-
wel cultuurhistorisch als land-
schappelijk interessante plek-
ken. De wandelgids is uitgebreid 
van 60 naar 96 pagina’s, met bij-
dragen van onder andere Jan 
Sander (de Egmondse Pinck) en 

Gerjan Zwaan (het Zeedorpen-
landschap). Het Monnikenpad 
is nu dus samengesteld uit drie 
wandelingen: het Binderpad, het 
Hoeverpad en het Derperpad. 
Aaneengesloten is dat 21 km.
De wandelgids is vanaf 9 juni te 
koop bij VVV en boekhandel. 
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Schilderijen van Beatrix 
Boogaard bij Streetscape
Castricum - Beatrix Boogaard 
exposeert van 1 juni, haar 50e 
verjaardag, tot 13 juli in galerie 
Streetscape, Burg. Mooijstraat 
13 en op www.streetscape.nl
Eigenlijk is de aankondiging van 
haar expositie voor Beatrix een 
soort geboortebericht omdat ze 

voor de allereerste keer expo-
seert en voor het eerst publie-
kelijk naar buiten treedt. Belang-
stellenden zijn welkom in de ga-
lerie, waar Beatrix aanwezig is 
op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 
13.00 uur.  Foto: Saskia Steen-
bakkers. 

Gedeputeerde opent 
vernieuwde jachthaven 
Akersloot - Onder prachtige 
weersomstandigheden opende 
Jan van Run, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland af-
gelopen zaterdag de vernieuwde 
jachthaven van Horeca en Re-
creatiebedrijf `t Hoorntje. naar 
Aan boord van het schip van 
de heer en mevrouw Boekling, 
jachthavengasten van het eer-
ste uur, knipte gedeputeerde Jan 
van Run het lint door. Een sym-
bolische handeling waarmee 
de vijftig nieuwe plaatsen wer-
den opengesteld voor zowel een 
flink aantal nieuwe booteigena-
ren als voor passanten die voor 
enkele nachten een plaatsje in 
Akersloot zoeken. 
De openingsdatum was al ruim 
van te voren gepland en toeval 
of niet, een dag eerder werd Jan 
Sander ontboden bij Zijne Ko-
ninklijke Hoogheid de Prins van 
Oranje om in Noordwijk aan Zee 
de Blauwe Vlag in ontvangst te 
nemen. “Wat een ervaring, ver-
telt Jan Sander. We hebben de 
laatste jaren hard gewerkt aan 
onze jachthaven en behalve dat 
we groter wilden worden, er wa-
ren letterlijk dagelijks telefoon-
tjes van mensen voor ligplaat-
sen, hebben we ook de hoogste 
kwaliteitseisen als norm gesteld. 

Gedeputeerde Jan van Run Jan opent de vernieuwde jachthaven en 
Jan en Jetty Sander openen de champagne.

Meezingen met Connection?

Daarom ben ik er trots op om nu 
dit symbool ook op onze stei-
gers te zien wapperen. Behalve 
de uitbreiding is de jachthaven 
ook op een groot aantal punten 
verbeterd. Zo is de oploopstei-
ger die naar de twee rondvaart-
boten voert, drie meter breed ge-

maakt. Nu kunnen ook de gas-
ten die wat slechter ter been zijn, 
met rollator lopen of per rolstoel 
worden vervoerd, gemakkelij-
ker aan boord komen van sa-
lonboot de Nesch of partyschip 
Claes Horn. Moeder Sien Sander 
opende deze heuse promenade 
door het onthullen van een bord-
je waarop haar man Siem Sander 
als naamgever prijkt. Een mooi 
eerbetoon aan de grondlegger 
van Jachthaven `t Hoorntje bijna 
veertig jaar geleden.

Limmen - Op de Rijksweg 
kwam maandag omstreeks 13.30 
uur een motorrijder in botsing 
met een auto. 

De 60-jarige automobilist uit Ge-
leen kwam vanaf de Uitgeester-
weg en gaf geen voorrang aan de 

Motor botst op auto
53-jarige motorrijder uit Hoorn 
die over de Rijksweg kwam aan-
gereden. Hierdoor reed de mo-
tor tegen het linkerachterportier 
van de auto en viel hij. De mo-
torrijder is met pijn in zijn nek en 
been met een ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd

Castricum - In De Bakkerij vindt 
op maandag 4 juni een work-
shop netwerken plaats. 

Deze editie van het Onderne-
merscafé wordt geleid door Al-
bert Jan Bloemendal, docent 
Culturele en Maatschappelijke 
Vorming en eigenaar van een ei-
gen bedrijf. Hij heeft zich gespe-
cialiseerd in ondernemen bin-
nen het sociaal-culturele werk-
veld, maar ook in het verbinden 
van mensen. 

Thema van de avond is netwer-
ken. Op maandag 25 juni kan 
men het geleerde in de praktijk 
brengen tijdens een netwerk-
avond. De bijeenkomsten begin-
nen om 20.00 uur. Het adres is 
Dorpsstraat 30, de entree is gra-
tis.

Netwerken

Castricum - Koor Connection 
uit Castricum houdt op zondag-
avond 3 juni een open avond 
voor haar donateurs en ande-
re belangstellenden. Tijdens de-
ze repetitieavond is het mogelijk 
mee te zingen. Mannen zijn ex-
tra welkom, want het koor heeft 
plaats voor bassen en een tenor. 
Het koor zingt gospels, spirituals, 
musicals en een kerst- en paas-
repertoire. Sinds de oprichting is 
dirigente Rolien Eikelenboom de 
steunpilaar van Connection. De 
repetitie op zondag 3 juni is in 
De Schakel, tegenover dorpshuis 
de Kern, en begint om 19.00 uur. 
De toegang is gratis.

PWN houdt bezoekersavond 
Bakkum - PWN organiseert 
op dinsdag 5 juni van 19.30 tot 
22.00 uur in bezoekerscentrum 
De Hoep haar jaarlijkse Bezoe-
kersavond Noordhollands Duin-
reservaat (NHD). Bezoekers van 
het NHD horen wat er bij PWN 
speelt en gaan daarover met el-
kaar in gesprek. 
PWN organiseert de bezoekers-
avonden, omdat het drinkwa-
terbedrijf én natuurbeheerder 
graag de achtergrond van pro-
jecten wil delen met haar bezoe-
kers. Daarnaast wil PWN weten 
hoe haar bezoekers tegen be-
paalde onderwerpen aankijken. 
Dit jaar is ervoor gekozen om 
twee bijzondere onderwerpen 
centraal te stellen: het infiltratie-
gebied Castricum en de ‘Zonni-
ge zomen’. PWN’ers geven deze 
avond uitleg over de basis van 

het bestaan van PWN: de drink-
watervoorziening in Noord-Hol-
land en in het bijzonder het infil-
tratiegebied Castricum. Hier zijn 
de afgelopen jaren namelijk zeer 
veel werkzaamheden uitgevoerd 
en deze gaan ook de komende 
winter door. Een ander actueel 
onderwerp is ‘zonnige zomen’. 
Dit heeft alles te maken met het 
verdwijnen van veel bomen langs 
wegen en paden. Veel mensen is 
dit al opgevallen. PWN vertelt tij-
dens de Bezoekersavond waar-
om dit gebeurt en wat het de na-
tuur oplevert. Als de tijd het toe-
laat, krijgen de bezoekers de-
ze avond ook een overzicht van 
de plannen die PWN voor 2012 
heeft (gerealiseerd). Bezoekers 
kunnen zich aanmelden via de 
e-mail jolanda.t.cate@pwn.nl of 
telefonisch via 023-5413289. 

Regio - Kijken naar jonge grut-
to’s en andere vogels. Dat kan op 
zondag 10 juni met de gids van 
Landschap Noord-Holland. Men 
kan van 10.00-12.00 uur mee in 

Jonge grutto’s in 
de Eilandspolder

de excursieboot. Vanaf het wa-
Deze excursie vindt ook  plaats 
op zondag 17 juni van 10.00-
12.00 uur. Aanmelden is nood-
zakelijk en kan via www.land-
schapnoordholland.nl/de-na-
tuur-in. Men kan ook bellen met 
088-0064455. 

De excursies worden gevaren in 
een open excursieboot .Trek wa-
terdichte schoenen of laarzen 
aan en warme (regen)kleding. 
Het kan behoorlijk fris zijn op 
het water. Startpunt is de Werk-
schuur de Molenaar van Land-
schap Noord-Holland. Deze ligt 
aan de Oudelandsedijk 1a, ten 
zuiden van het dorpje Driehui-
zen. 
Foto: Veel grutto’s hebben in-
middels al flinke jongen. Fo-
tograaf Stijn van Belleghem.
land, tel. 0251-315841 of 06-
51886671.
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Vriendentoernooi Cas RC
Castricum – Wie met een 
groepje sportieve en vooral ge-
zellige vrienden een keertje rug-
by wil ‘proeven’ is zaterdag 2 juni 

welkom. Cas RC houdt dan zijn 
sportieve, kort en hevige maar 
vooral het gezelligste toernooi 
van het jaar. Omdat de bedoe-

Kaylin Stel zwemt naar drie 
keer goud op Pinkstertoernooi
Castricum - Afgelopen week-
end vond in Purmerend het Pink-
stertoernooi plaats. Kaylin Stel 
heeft hier aan drie van de vier 
dagdelen meegedaan. Op zater-
dag zwom zij een dik pr op de 50 
rug. Haar top tijd is nu 35.39 en 
dit is de tweede tijd op de Nati-
onale Ranglijst. Ze won op deze 
afstand goud. Goud was er ook 
voor Kaylin op de 100 vrij. Haar 
tijd 1.11.79 was een tiende boven 
haar pr. Op zondag verscheen 
Kaylin vier keer aan de start. 
Zij zwom een pr van 2.5 secon-
de op de 50 school. Haar tijd is 
nu 44.33 wat goed was voor een 
vierde plek. Op de 100 rug won 
ze goud in 1.18.55, ook net boven 
haar tijd. Op de 50 vlinder won ze 

brons in een pr van 39.78. Maar 
ook de 100 wissel was net geen 
pr maar met haar tijd van 1.23.06 
werd ze tweede. Al met al een 
goede voorbereiding naar de 
kring speedo finale die aanko-
mend weekend gehouden wordt. 
Voor deze wedstrijd plaatsten de 
beste 18 zwemmers uit de kring 
zich.
Kaylin heeft zich voor alle zes de 
afstanden met gemak geplaatst. 
Kaylin start op vijf nummers. Op 
zaterdag de 200 wissel, 100 vrij 
en de 100 vlinder en op zondag 
de 100 rug en de 400 vrij. Na de-
ze wedstrijd worden de kaarten 
geschud voor het Nederlands 
kampioenschap wat op 1 juli ge-
zwommen gaat worden. 

Lisanne Schoonebeek 
draait top-meerkamp

Castricum - De 12-jarige Li-
sanne Schoonebeek zette tij-
dens het Pinksterweekend een 
fraaie prestatie neer bij de Pink-
stermeerkampen op de atletiek-
baan van Amstelveen. De Castri-
cumse atlete kwam tot een to-
taalscore van 3.295 punten tij-
dens haar eerste zeskamp als ju-
nior. Daarmee bleef ze de con-
currentie ruim voor en boekt ze 
landelijk een plaats bij de acht 
beste D-juniores (12/13 jaar). 
Haar 1.41.20 op de 600 meter 
betekende bovendien een nieuw 
clubrecord bij haar vereniging 
AV Lycurgus. Verder waren er 
persoonlijke records bij het 
speerwerpen (23.29m) en kogel-
stoten (10.24m). Verder boekte 
ze bij het verspringen 4.62m, bij 
het hoogspringen 1.37m en op 
de 60m hordenloop 10.51s. 

Kay Pronk de sterkste
Limmen - Na zijn nederlaag te-
gen veteraan Dennis Bruin, heeft 
Kay Pronk uit Limmen zich don-
derdagavond hervonden door de 
winst te pakken in de strijd om 
de Gerard Wempe Transsport 
mtb-cup.
Het zag er in eerste instantie 
niet naar uit dat Pronk eenvou-
dig naar de winst ging rijden op 
het zware parcours aan de Pa-

gelaan. Het was veteraan Dennis 
van Dalen, naast mtb’er ook mo-
torcrosser, die Pronk deed dwin-
gen om tot het uiterste te gaan. 

Uitslag < 26 jaar 1: Kay Pronk 
Limmen, 2: Tom Louwe Alkmaar, 
3: Bas Koenis Bergen. Uitslag 
>26 jaar 1: Dennis van Dalen As-
sendelft, 2: Herman Romp Zaan-
dam, 3: Henk Louwe Alkmaar.

Jongens tv Limmen voorjaarskampioen
Limmen - In de voorjaarscom-
petitie zijn de jongens van een 
tot en met zeventien jaar van 
tennisvereniging Limmen kam-
pioen geworden. In een poule 
van vier ploegen, waarbij zowel 
uit- als thuiswedstrijden werden 
gespeeld, wisten de mannen alle 
wedstrijden te winnen waarmee 
ze overduidelijk als sterkste uit 
de bus kwamen. 
Op de foto v.l.n.r.: Mika Ehlhardt, 
Rox Houtenbos, Kevin Dam en 
Roy Bakker.

ling is om de ‘vrienden’ te laten 
rugbyen bestaan de teams uit 
zeven personen waarvan maxi-
maal twee ervaren rugbyers die 
niet mogen scoren. Het toernooi 
begint om 16.00 uur en de wed-
strijden, die twee keer zeven mi-
nuten duren, worden op kleine 
veldjes gepeeld. Onderwijl kan 
men genieten van de klanken 
van de djs Miatch en Myrtem. 
Wie geen rugbyers in de vrien-
dengroep heeft, kan die toege-
voegd krijgen via Pim Touber, tel. 
0649942786. Voor deelnemers is 
er de gelegenheid om vooraf en-
kele trainingen mee te maken.

Het toernooi start om 16.00 uur  
en om ongeveer 18.30 uur is er 
gelegenheid deel te nemen aan 
een barbecue waarna er een 
groots feest volgt onder de mu-
zikale begeleiding van niemand 
minder dan het overbekende Trio 
Tjoe en Jeroen. Voor info deelna-
me toernooi (17+) en/of inschrij-
ving barbecue: www.casrc.nl of 
www.facebook.com/castricum-
serugbyclub.

Van Sikkelerus het sterkste in 
ONK Supermoto in Lelystad
Akersloot - Tijdens het NK Su-
permoto in Lelystad bewees Jai-
mie van Sikkelerus uit team 
Voorwinden de snelste te zijn. In 
de ochtend begon het al goed 
in de tijdtraining. Jaimie zette 
meerdere snelle ronden neer en 
een die goed was voor pole posi-
tion met een voorsprong van 2,2 
seconden op de nummer twee.
De start van de eerste manche 

FCC C2 kampioen! Castricum - Zaterdag 5 mei is 
de zaterdagvoetbalploeg van FC 
Castricum C2 ongeslagen voor-
jaarskampioen geworden, maar 
het duurde even voordat er een 
kampioensfoto gemaakt kon 
worden. 
Staand v.l.n.r.: Henk Kok (lei-
der), Husein Iliasov, Casper Leit-
ner, Matthijs Brinkman, Tendor 
Garpa, Dima Gorbunov, Bran-
don Meijne, Tim Kok, Jan Meijne 
(vlaggenist met zoon en suppor-
ter Ricardo), Rob v.d. Meulen 
(leider). Zittend v.l.n.r.: Martijn 
v.d. Meulen, Hasan Iliasov, Tho-
mek Beentjes, Rein Rodemeier, 
Alexander Geysel, Melvin Poel, 
Pim Hilarius.

was redelijk en Jaimie kwam als 
tweede de bocht uit. Aan het ein-
de van de eerste ronde zette Jai-
mie zijn RK geprepareerde KTM 
al naast de nummer een maar 
verremde zich. In de tweede ron-
de nam Jaimie de leiding in han-
den en reed een eenzame race 
en met 20 seconden voorsprong 
op de nummer twee kwam Jai-
mie onder de wit/ zwart geblokte 

vlag door. De start van de twee-
de manche was perfect en Jai-
mie nam onmiddellijk de leiding 
om die niet meer af te staan. El-
ke ronde bouwde hij zijn voor-
sprong uit en maakte geen fou-
ten. Het was bloedheet om te rij-
den maar Jaimie hield zijn kop-
pie er goed bij en won opper-
machtig met meer dan 25 sec 
voorsprong. Jaimie presteerde 
het om in alle ronden binnen een 
seconde verschil te rijden.
Aanstaand weekend moet Jai-
mie weer rijden in het Duits 
Kampioenschap in St. Wendel.
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Een bewogen levensgenieter
Op een prachtige locatie aan het 
Uitgeester meer ligt de boerderij 
van Margreet Admiraal-Rens en 
haar man Jaap. Margreet, gebo-
ren in Velsen-Noord, zocht lang 
geleden een plekje voor haar 
kano in Uitgeest. Ze kwam bij 
Jaap terecht en is nooit meer weg 
gegaan, het was liefde op het 
eerste gezicht. Uitgeest was niet 
vreemd voor haar want haar opa 
was spoorman en woonde aan 
het spoor. Ze was erg gesteld op 
haar oma waar ze een intieme 
band mee had en speelde er 
veelvuldig in de tuin. “Het was 
er altijd gezellig en ook rumoe-
rig qua verkeer, misschien dat 
ik daarom het geluid van auto’s 

ze maar geen duidelijkheid en 
daarmee begon haar zoektocht, 
die uiteindelijk leidde naar de 
evangelische kerk. Hier begreep 
zij dat ze geen yoga nodig had 
om antwoorden te vinden. Vol-
gens Margreet draait yoga meer 
om het zelf zoeken en je eigen 
geluk opbouwen. “Bij God is dat 
anders, want jij bent het schilderij 
en hij geeft je het gereedschap 
om het leven in te kleuren.”
Zorgvuldig kiest ze haar woor-
den, maar aarzelt geen moment 
en praat met veel passie over 
haar geloof in God. De relatie 
met Jezus loopt als een zeer be-
langrijke rode draad door haar 
leven en maakt haar tot de per-
soon die ze is, begaan en geïnte-
resseerd in haar medemens.
Een keer per week, op zaterdag-
middag, gaat Margreet naar de 
ouderen in Geesterheem met 
haar accordeon. Ze heeft nooit 
les gehad maar riedelde gewoon 
een leuke deun. “Dat vonden ze 
best leuk daar, en zeiden: het is 
wel mooi maar dat kennen we 
niet…. , dus ben ik bekende lied-
jes gaan instuderen en nu zitten 
er tussen de 8 en 16 mensen 
lekker mee te zingen. Elias bij-
voorbeeld heeft vroeger vast een 
blaasinstrument bespeeld want 
hij toetert mee op zijn wandelstok 
en Wil Heijmans helpt me goed 
bij het wijshouden.”

met gezelligheid associeer, maar 
niet de uitlaatgassen hoor” roept 
ze verduidelijkend.
Later bracht haar vader vanuit 
Engeland rolschaatsen mee en 
zo gebeurde het dat de kleine 
Margreet het eerste kind met rol-
schaatsen was en vrolijk met een 
rugzakje door het bejaardenhuis 
rolde om op bezoek te gaan 
bij haar oma. Wat dat betreft is 
zij, zonder er op uit te zijn, een 
trendsetter want voordat de step 
zijn herintrede deed, kon je haar 
al steppend door Uitgeest zien 
gaan al dan niet met een roedel 
hondjes ernaast.
Als je haar zou moeten omschrij-
ven dan zou ‘kleurrijk’ misschien 

het eerste in je opkomen. Door 
haar kledingstijl en zeker niet in 
de laatste plaats door haar goed-
lachse verschijning, maar daar 
wil Margreet niets van weten. 
“Ik wil niet als bijzondere vrouw 
te boek staan”, zegt ze resoluut. 
Wellicht is dat ook een nietszeg-
gende benaming voor iemand 
die diepgang niet schuwt.
In de jaren zestig hield zij zich 
voornamelijk bezig met het ge-
ven van yogalessen en was zij 
geïnteresseerd in oosterse fi lo-
sofi e. Samen met Jaap bezocht 
zij de RK kerk en zong zij bij het 
koor Laus Deo, maar hoe ze 
ook haar best deed, ze begreep 
de teksten niet. Hierover kreeg 

Ondertussen komt er een enor-
me rood blinkende tractor het erf 
oprijden, want Jaap komt even 
een bakkie doen. Jaap is 80 en 
boert niet meer maar doet nog 
allerlei klusjes in het dorp, dat 
kan zijn het vervoeren van tegels 
of het verplaatsen van zand.
“We zijn zelfs met de tractor op 
vakantie geweest”, zegt Margreet 
met een brede grijns. “Gewoon 
van Van der Valk naar Van der 
Valk, hartstikke leuk”.
Ze gaan niet ver en ook niet 
vaak, dat gaat niet makkelijk 
want ze heeft een hondencreche 
aan huis plus een aanzienlijke 
veestapel in de vorm van een 
broedende kalkoen, kippen en 
duiven. Er zijn in totaal 8 honden 
waar Margreet voor zorgt en dat 
doet ze nu al 11 jaar. Achter op 
het erf staat een caravan waar de 
honden een hondenparadijsje 
hebben, met kussens en al.
Eigenlijk heeft Margreet aan 7 
dagen in de week te weinig. “Ik 
vind zoveel dingen leuk”, ver-
zucht ze.
En oh ja ze is gastvrouw voor 
Manna-Tech 100% zuivere voe-
dingsproducten die helpen tegen 
alle vormen van auto immuun-
ziekten.
Margreet, een moeilijk te om-
schrijven vrouw maar bovenal 
sprankelend veelzijdig! 

Monique Teeling

Subsidie voor beschermde planten en dieren
De natuur van Noord Holland is 
uniek, maar ook kwetsbaar. Het 
voortbestaan van veel plant- en 
diersoorten staat onder druk. 
Daarom is het belangrijk ze te 

de website van de stichting: www.
landschapnoordholland.nl/zake-
lijke diensten.
De volgende (beschermde) soor-
ten komen in aanmerking voor 
een fi nanciële bijdrage:
Flora: Echt lepelblad, gewone 
dotterbloem, heemst en leem-
kuilfl ora.
Fauna: Bittervoorn, boerenzwa-
luw, das, gewone baardvleer-
muis, gewone grootoorvleer-
muis, graafwespen, groene 
glazenmaker, heivlinder, ijsvogel, 
kamsalamander, kerkuil, kom-

mavlinder, levendbarende ha-
gedis, meervleermuis, noord-
se woelmuis, oeverzwaluw, 
ringslang, roerdomp, steenuil, 
veldkrekel, veldleeuwerik, visdief, 
watersnip, waterspits-
muis, zandhagedis en 
zwarte stern.
Bijna alle maatrege-
len die in aanmer-
king komen voor een 
bijdrage, hebben 
betrekking op maken 
van (extra) schuil-, 
voedsel-, of voort-

beschermen. In 2012 is het op-
nieuw mogelijk voor bescher-
mingsmaatregelen een fi nanci-
ele bijdrage aan te vragen. Dit 
keer niet bij de provincie Noord-

Holland, maar bij Land-
schap Noord-Holland.
Sinds kort is het mogelijk 
een verzoek voor een fi -
nanciële bijdrage voor 
soortenbescherming 
in te dienen bij Land-
schap Noord-Holland. 
Alle informatie over de 
regeling is te vinden op 

plantingsplaatsen.
Foto’s: de dotterbloem (foto: 
Kees Scharringa) en de boeren-
zwaluw (foto: Ger Tik) behoren 
tot de beschermde soorten.
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se woelmuis, oeverzwaluw, 
ringslang, roerdomp, steenuil, 
veldkrekel, veldleeuwerik, visdief, 
watersnip, waterspits-
muis, zandhagedis en 
zwarte stern.
Bijna alle maatrege-
len die in aanmer-
king komen voor een 
bijdrage, hebben 
betrekking op maken 
van (extra) schuil-, 
voedsel-, of voort-

beschermen. In 2012 is het op-
nieuw mogelijk voor bescher-
mingsmaatregelen een fi nanci-
ele bijdrage aan te vragen. Dit 
keer niet bij de provincie Noord-

Holland, maar bij Land-
schap Noord-Holland.
Sinds kort is het mogelijk 
een verzoek voor een fi -
nanciële bijdrage voor 
soortenbescherming 
in te dienen bij Land-
schap Noord-Holland. 
Alle informatie over de 
regeling is te vinden op 

plantingsplaatsen.
Foto’s: de dotterbloem (foto: 
Kees Scharringa) en de boeren-
zwaluw (foto: Ger Tik) behoren 
tot de beschermde soorten.
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