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Castricum - Nieuwbouwproject 
Villa Rotonda is officieel afge-
trapt. Donderdag 23 mei gaven 
wethouder Christel Portegies 
van de gemeente Castricum en 
directeur Dick Tromp van Ken-
nemer Wonen het startsein voor 
de bouw van de 48 koopappar-
tementen in Castricum. Het was 
tevens de start van de verkoop-
avond voor geïnteresseerden. 

Schelpenkar ‘Jacob’ geïnstalleerd 
bij het Strandvondstenmuseum

Castricum - Onlangs is na an-
derhalf jaar de schelpenkar ge-
reedgekomen. Hij staat nu op 
zijn plek bij het Strandvondsten-
museum. Op initiatief van Ri-
no Zonneveld, Jacob Beentjes 
en Menno Twisk is in 2010 ge-

Hier kwamen veel mensen op af.
Het markante, ronde gebouw 
is gelegen op de hoek van de 
Henri Dunantsingel en de Mar-
tin Luther Kinglaan. De drieka-
merappartementen zijn bestemd 
voor starters die niet eerder een 
koopwoning hebben gehad. De 
bouw start in juni.  Meer infor-
matie over het project is te vin-
den op www.villa-rotonda.nl.

Jacob Beentjes met de kar op pad naar het museum.

start met de bouw van deze 
schelpenkar. De kar is gebouwd 
door leerlingen van het Samen-
werkingsverband Praktijkoplei-
ding voor de Bouw regio Zaan-
streek/Waterland onder leiding 
van praktijkleraar Jacob Been-

tjes. Vanwege zijn tomeloze inzet 
is de kar naar hem vernoemd. 
De kar is in april gereed geko-
men. De leerlingen hebben met 
dit project kennis kunnen maken 
met de handvaardigheden en 
bouwtechnieken, die in vroegere 
tijden toegepast werden. 

Op 29 juni vertrekt de kar om 
9.30 uur met een schelpenrit 
vanaf het Strandvondstenmu-
seum met paard over de ‘ou-
de schelpenvissersroute’ door 
duin naar het strand, waarna de-
ze omstreeks 14.00 uur feestelijk 
ingewijd wordt bij terugkomst bij 
het museum. Het mennen wordt 
toevertrouwd aan een deskun-
dige op dit terrein, Jan Tuin uit 
Heemskerk. 
Tevens is er ‘s middags een film-
presentatie van de bouw van de 
schelpenkar. Op zaterdag 2 juni 
verhuist de kar al voor een dag 
naar het korenfestival op het 
pleintje in Bakkum, om als decor 
te dienen bij het optreden van 
Shantykoor De Skulpers, die me-
desponsor zijn. Het is de bedoe-
ling dat de kar ook ingezet wordt 
bij het ringsteken in Bakkum op 
30 juni. 
Het project is tot stand gekomen 
met medewerking van verschil-
lende donateurs en plaatselij-
ke ondernemers die belangeloos 
werkzaamheden, adviezen en/of 
materiaal beschikbaar hebben 
gesteld.

Met passie-banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en afgewerkt met 

een hazelnoot-broyage. 8 personen. 
Van 11,95 nu

breugelvlaai

8.95

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

BEGRAAFPLAATS &
CREMATORIUM WESTERVELD

ZONDAG 2 JUNI 
14.00 UUR
WWW.BC-WESTERVELD.NL 

CONCERTO
IN MEMORIAM

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Aftrap voor Villa Rotonda

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Biologische 
biefstuk

4 stuks € 9,95
Vleeswarentrio

Rollade
Gebr. gehakt

Salami
samen € 4,99

Tomaten/
groentensoep

1 ltr € 4,95

DEZE WEEK

Wethouder Christel Portegies en directeur Dick Tromp van Kennemer 
Wonen trapten af met een een-tweetje en de officiële start was een 
feit.
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2 juni Muziekfestival 
‘Van Dorp tot Kust’ 

Castricum - Het inmiddels tra-
ditioneel geworden Muziekfesti-
val ‘Van Dorp tot Kust’ zorgt op 
zondag 2 juni weer voor een ko-
renspektakel van de bovenste 
plank. Na de opening om 12.00 
uur op het plein bij Hotel Borst in 
Bakkum laten in totaal meer dan 
twintig koren hun stemmen klin-
ken. Niet alleen daar, maar ook 
bij Eterij Family, De Hoep, Johan-
na’s Hof, op Camping Bakkum 
en het strandplateau.
Het  organiserende Shanty- en 
Folksongkoor De Skulpers uit 
Castricum heeft zijn best gedaan 
om koren van uiteenlopende sig-
natuur uit te nodigen, zodat een 
breed scala aan repertoires mag 
worden verwacht. Het Viswijven-
koor Sootjevisch uit Zevenhui-

zen komt, het Oudeschilder Vis-
serskoor van Texel, maar ook de 
a capella damesgroep Shosho-
loza uit Akersloot met protest- 
en kerkliedjes in de Afrikaan-
se swahili- en zulutaal. Voor het 
popgenre zorgen koren als De 
Limbeats, Time Square, Take it 
Easy en Timeless Vocaal.

Daarnaast begeleiden het Pira-
tenkoor de Landlubbers en On-
stuimig Schuim elk hun zang 
met een stevig instrumentari-
um. Bovendien wordt nog meer 
muziek ten gehore gebracht 
door het dweilorkest Iaadoe-
je. Uitsmijter rond 18.00 uur op 
het plein in Bakkum de beken-
de Castricumse popgroep Poker, 
voorheen The Frogs.

Publiek bij het muziekfestival in 2009.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
13-05-2013: Kayden Kayo, zoon 
van H.S. Veenstra en N. Edam, 
geboren te Alkmaar. 18-05-2013: 
Mark, zoon van B.J.C. Herijgers 
en P. ter Beek, geboren te Bever-
wijk. 19-05-2013: Esma, dochter 
van A. Abudureyimu en A. Apear, 
geboren te Alkmaar. 20-05-2013: 
Linn, dochter van Y. Dikkentman 
en W.M. Grandiek, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
15-05-2013: Quinten Valentijn, 
zoon van T.P.E. Zoon en A.M.E. 
van de Bult, geboren te Alkmaar. 
16-05-2013: Suus, dochter van 
L.A. Tehupeiory en J.C.M. Oud, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
16-05-2013: Marienus Gerardus, 
zoon van N.A. Liefting en M.W. 
Hoogland, geboren te Alkmaar. 
20-05-2013: Jesse, zoon van R.C. 
Kleverlaan en L. van der Eng, ge-
boren te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
17-05-2013: Geluk, Marinus en 
Cardol, Johanna M., beiden wo-
nende te Heerhugowaard. 18-
05-2013: Elsten, Robbie J.A. en 
Slatman, Claudia, beiden wo-
nende te Uitgeest. 22-05-2013: 
Stellaard, Rutger H.J.W. en Cht-
atou, Aziza, beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Bakkum:
17-05-2013: Geurtsen, Johan-
nes J.M., oud 71 jaar, overleden 
te Bakkum.
Wonende te Castricum:
15-05-2013: Durge, Jacobus 
G.M., oud 78 jaar, gehuwd met 
A.M.de Zwart, overleden te Cas-
tricum. 16-05-2013: Kramer, Vé-
ronique F.L., oud 90 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met D. de Jong. 17-05-
2013: Meyer, Edelgard, oud 58 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A. Meijboom. 17-05-
2013: Beusman, Neeltje M., oud 
91 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met J.J. Leeu-
werke. 19-05-2013: Bonke, Elly, 
oud 80 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met H. Broekme-
ijer. 20-05-2013: Ostendorf, He-
lena C.H., oud 87 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met D.H.H. Cornelje.
Wonende te Limmen:
16-05-2013: Wezel, Johannes, 
oud 88 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A. Kuijper. 
19-05-2013: de Graaff, Maria A., 
oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Metzelaar.
Wonende te Akersloot:
18-05-2013: de Boer, Nellie 
H.A., oud 68 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met A.G.M. 
Boerebach.

CALorie organiseert 
energiedebat windenergie
Castricum - De gemeente Cas-
tricum wil op termijn energie-on-
afhankelijk worden. Dat is goed 
voor de lokale economie en voor 
het milieu. Dat lukt alleen als 
men duurzaam energie gaat op-
wekken. Zonnepanelen, biomas-
sa en bodemwarmte leveren nu 
een fractie duurzame energie. 
Dit is uit te breiden, maar om de 
doelen van de gemeente te ha-
len is windenergie misschien on-
vermijdelijk. Castricum heeft nu 
nog geen windmolens.
Maar waar moeten die wind-
molens dan staan? Wil men wel 

windmolens hier? Zijn die niet 
heel lelijk, of heel mooi? Veroor-
zaken ze niet veel geluidsover-
last? Zijn ze eigelijk wel renda-
bel? 
Om op deze vragen in te gaan 
organiseert CALorie, de plaat-
selijke energiecoöperatie, een 
energiedebat voor alle Castri-
cummers op woensdag 12 juni 
om 19.45 uur in de bibliotheek.
Iedereen is welkom en CALorie 
nodigt politiek Castricum expli-
ciet uit om aan dit interessante 
energiedebat mee te doen. Toe-
gang is gratis.

Castricum - Donderdag 6 juni 
van 13.00 – 16.00 uur opent hotel 
Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
65 haar deuren voor taxateur en 
veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag ou-
de en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en/of 
oude bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude 
geschiedenis, topografie, (sta-
ten)bijbels en theologie.
Verder kan advies worden ge-

geven tot verkoop of restauratie 
van oude boeken, bijbels et ce-
tera. Bijzondere stukken komen 
meestal in aanmerking voor een 
veiling. Ook het opstellen van 
een taxatierapport voor de ver-
zekering is mogelijk.
Met enige regelmaat komen er 
op dit soort taxatiedagen uiterst 
zeldzame werken voor de dag en 
soms duiken zelfs geheel onbe-
kende boeken op.
Taxatie kost 5 euro ongeacht het 
aantal te beoordelen boeken.

’t Praethuys
Inloop voor mensen met kanker
Castricum - Op 6 juni van 10.00 
tot 12.00 uur is ’t Praethuys 
Castricum geopend. Voor ie-
dereen die met kanker te ma-
ken heeft biedt ’t Praethuys een 
plek om even tot zichzelf te ko-
men.  Omdat kanker een ingrij-
pende ziekte is zet het de we-
reld op zijn kop. Er is verdriet, 
angst en onzekerheid en in het 
begin is het nauwelijks te bevat-
ten. In ’t Praethuys kunnen be-
zoekers vorm geven aan wat hen 
bezighoudt. Men kan er tussen 
de onderzoeken en behandelin-
gen door even op adem komen 

en op zoek gaan naar dat wat 
men wél kan. Ook het leven van 
partners en andere betrokkenen 
is in de war geraakt door alle on-
zekerheid en angst. Vandaar dat  
ook zij van harte welkom zijn. 
Vrijwilligers zijn aanwezig met 
een kopje koffie of thee om aan-
dacht, inspiratie en informatie te 
geven. Verhalen van bezoekers is 
bij hen welkom en veilig.  Iedere 
eerste donderdag  in de maand 
is er inloop in ’t Praethuys op lo-
catie Castricum op Dorpsstraat 
23. Voor meer informatie: www.
praethuys.nl of 072-5113644. 

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 Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant 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

Taxatiedag in 
hotel Het Oude 

Raadhuis
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Bluesix bij Bad Noord
Castricum  - Na een zeer ge-
slaagd optreden in ‘Het Mirakel 
van Bakkum’ openen de man-
nen van Bluesix vrijdag 31 mei 
het ‘Friday Night Live’-seizoen 
bij strandpaviljoen Bad Noord in 
Castricum aan Zee.  Met hun re-
pertoire van rockin, blues, boo-
gie, country jive wordt het weer 

een avondje onvervalst rocken 
en swingen. 
De band bestaat uit Bonne Zig-
tema zang/mondharmonica, Wil-
lem Visser bas, Henk Schippers 
sologitaar, Bert Baars tenorsax 
en Jan Stobbe drums. 
Bluesix begint om 21.00 uur en 
de toegang is gratis. 

Expositie in 
Gemaal 1879
Akersloot - In juni en juli is er 
werk te bezichtigen van Piet 
Veen uit Heiloo bij het Gemaal 
1879. Piet Veen exposeert met li-
noleumsneden. Buiten zijn werk 
om maakte hij linoleumsneden 
en in een later stadium goua-
ches. 
Deze werken worden gemaakt 
op een grafische manier, waar-
mee hij de afgelopen jaren re-
gelmatig in zowel Nederland 
als in het buitenland exposeert. 
Het Gemaal 1879 is te bezoe-
ken iedere zondagmiddag tus-
sen 13.30 uur en 16.30 uur op 
het adres Fielkerweg 4. 

Gelijktijdig met de expositie 
wordt op het gemaal uitleg ge-
geven over de werking ervan en 
wordt, als de omstandigheden 
dat toelaten, de pomp in werking 
gesteld. 

Ibo, troubadour met ensemble
Castricum - Zaterdag 1 juni 
sluit Iskra het seizoen af met de 
kleurrijke Hollandse troubadour 
Ibo Bakker en zijn ensemble.
Met zijn gitaar treedt Ibo op, so-
lo maar ook regelmatig met be-
vriende jonge muzikanten. Zowel 
dichterlijke teksten als muziek 
van Hollandse chansons zijn van 
eigen hand. Daarin weerklinkt 
folk, tango, rock, flamenco, jazz 
en het klassieke chanson. Basis 
van het ensemble rond Ibo zijn 
de oud-Castricummers bassist 
Sander Huiberts en violist/ar-

rangeur Sietse van Gorkom. Het 
complete Ibo Orkest bestaat uit 
talentvolle jonge musici die in-
vulling geven met kleurrijke lijn-
tjes: onder andere altviool, trom-
pet, piano, accordeon, afhanke-
lijk van mogelijkheden en be-
schikbaarheid. De definitieve sa-
menstelling  blijft nog een ver-
rassing.

Plaats: Hotel het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 65. Kaartverkoop via 
www.Iskra.nl of aan de kassa. 
Aanvangstijd 20.30 uur. 

Toneelgroep Expressie speelt 
een sprookjesachtig avontuur

Limmen - Toneelgroep Expres-
sie uit Castricum speelt op 9 en 
23 juni de voorstelling ‘Over mor-
gen’, een sprookjesachtig avon-
tuur voor iedereen vanaf vijf jaar. 
Een ontwapenende voorstelling 
over de jongste en de oudste 
zijn, over het midden tussen wel-
les en nietes. In ‘Over morgen’ 
krijgen de zusjes Alize en Gwen-
ny in hun droom bezoek van een 
mysterieus jongetje. 
In de wereld van ‘Over morgen’ 
bestaan werkelijkheid en fanta-
sie naast elkaar en het doet er 
niet toe wie gelijk heeft. Het is 
een reis waarbij de zusjes allebei 
een dagje ouder worden. Maar 
de oudste blijft altijd de oudste 
en de jongste blijft altijd de jong-
ste. De teksten zijn geschreven 
door Roel Adam. John van Don-
gen regisseert de voorstelling die 
wordt gespeeld door Wendy van 
den Brand (prijswinnaar Mono-
logenfestival Amsterdam 2012), 
Saskia van Dongen (eveneens 

prijswinnaar Monologenfestival 
Amsterdam 2012) en de muzi-
kale Anja Boske. Vol enthousi-
asme duiken zij in het avontuur. 
Het hele stuk speelt zich af op en 
rond een grote stoel.
‘Over morgen’ wordt opgevoerd 
op 9 juni in De Burgerij in Lim-
men. Aanvang 11.00 uur, en-
tree 7 euro inclusief consump-
tie en op 23 juni in Provadja in 
Alkmaar, aanvang 11.00 uur; en-
tree 6 euro. Reserveringen via 
www.toneelgroepexpressie.nl 
en www.provadja.nl. Bellen kan 
ook: tel. 0251-252751.

Optreden Overbodige 
Luxe in De Bakkerij

Castricum - Zondag 2 juni pre-
senteert Overbodige Luxe van 
15.00 tot 17.00 uur haar eerste 
live cd ‘Ergens een feest’ in de 
Bakkerij. 
De band heeft haar roots in Cas-
tricum liggen. De groep bestaat 
uit: Sander Egas zang, Walter 

Verdonk gitaar, Erik Boot gitaar, 
Ernst Boot gitaar, Maartje Bijl 
bas en Floris Swaan drums.  Op 
een enthousiaste wijze brengt 
Overbodige Luxe eigen Neder-
landse nummers. De muziek ligt 
goed in het gehoor met voor-
al teksten om over na te denken.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Hangover 3
vrijdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur  

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Boven is het stil
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.30 uur  
dinsdag 20.00 uur  

The Great Gatsby -3D
zaterdag 18.30 uur 

Leve Boerenliefde
zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Daglicht

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic - 3D

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 2D

Programma 30 mei t/m 5 juni 2013

The Hangover 3
Om de depressieve Alan na de 
dood van zijn vader op te beu-
ren, nemen Phil, Stu en Doug 
hem op sleeptouw. De vier vrien-
den worden echter van de weg 
gedrukt door een woedende 
gangster, die de ‘Wolf Pack’ als 
lokaas wil inzetten. Terwijl Doug 
gegijzeld wordt gehouden, moe-
ten Phil, Stu en Alan namelijk op 
zoek gaan naar de veroorzaker 
van alle ellende: Mr. Chow, die 

miljoenen dollars heeft gesto-
len. Tijdens hun nieuwe avontuur 
komt het drietal weer terecht in 
het vertrouwde Las Vegas, waar 
ze een aantal oude bekenden te-
gen het lijf lopen.
The Hangover 3 is het derde en 
laatste deel in de succesvolle 
komediereeks, waarin de ‘Wolf 
Pack’ terugkeert naar Las Ve-
gas, waar alle ellende ooit be-
gonnen is.

Helmer, een vrijgezelle boer van 
middelbare leeftijd, leidt een ge-
isoleerd leven met zijn oude en 
gebrekkige vader. De dagelijkse 
komst van melkrijder Johan, een 
robuuste man van Helmers leef-
tijd, is een lichtpuntje in zijn be-
staan. Op een dag besluit Hel-
mer het woonhuis op te gaan 
knappen. Hij bestelt een modern 

Boven is het stil tweepersoonsbed en verhuist 
zijn vader naar boven. Als er dan 
ook nog een jonge knecht op de 
boerderij komt werken, lijkt Hel-
mers leven voorgoed te gaan 
veranderen. Boven is het stil is 
de verfilming van de gelijknami-
ge bestseller van Gerbrand Bak-
ker. De roman won vele nationa-
le en internationale prijzen. Het 
boek is in meer dan twintig lan-
den vertaald 

Castricum - Vorige week werd 
door een inwoonster aangif-
te gedaan van diefstal van haar 
auto tijdens haar vakantie. Later 
ontdekte ze dat haar auto op de 
Mient geparkeerd stond. 
Ze had voor haar vakantie haar 

Auto gestolen? fiets opgehaald bij een fietsen-
winkel en was daar met haar 
auto heen gereden. Ze is ver-
volgens terug naar huis gegaan 
met haar fiets en is de auto in al-
le drukte vergeten. 

Ze heeft de politie gebeld dat 
haar auto toch niet gestolen was.
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Concerto in Memoriam
Begraafplaats 125 jaar, 
crematorium 100 jaar
Driehuis - Op zondag 2 juni 
vindt in het monumentale ge-
denkpark van Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld (Duin 
en Kruidbergerweg in Driehuis) 
een Concerto in Memoriam 
plaats. Het muzikale program-
ma van dit herdenkingsconcert 
in de open lucht, dat vorig jaar 
bezocht werd door circa vijfdui-
zend mensen, staat in het teken 
van 125 jaar begraafplaats en 
100 jaar crematorium, het eer-

ste van Nederland. Omdat Wes-
terveld iedereen de mogelijkheid 
wil bieden hun dierbaren te ge-
denken is het concert vrij toe-
gankelijk. Het Concerto in Me-
moriam begint om 14.00 uur. Ie-
dereen is welkom.

Het is dit jaar 125 jaar gele-
den dat Begraafplaats Wester-
veld in 1888 gesticht werd. In 
1913 bouwde de Koninklijke Fa-
cultatieve op de begraafplaats 

Voordelige iPad voor 
leden Servicepaspoort

Regio - Leden van Servicepas-
poort kunnen tot 1 november   
gebruik maken van het exclu-
sieve aanbod om een iPad aan 
te schaffen met extra korting op 
de al zeer scherp geprijsde iPads 
van Leapp. Leapp.nl is een online 
aanbieder van refurbished Ap-
ple apparatuur, met de service en 
kwaliteit van nieuw.  Aanmelden 
als lid kan via www.servicepas-
poort.nl of telefoonnummer 023-
8918440. Na aanmelding ont-
vangt u alle informatie over de-
ze actie. 
Karen Bouwhuis, verantwoorde-
lijk voor de leveranciersselectie 
van het Servicepaspoort: ,,Tablets 
gaan steeds meer een plek krij-
gen in het gezinsleven. Ook de 
oudere generatie ziet de voorde-
len van het gebruik van een ta-
blet. Een spelletje scrabble of 
beeldbellen met de kleinkinderen 
maakt voor veel mensen hun we-
reld weer een beetje groter. Met 
deze actie hopen we de aanschaf 
van een iPad voor mensen toe-
gankelijker te maken.’’
Een iPad, aangeboden door Le-
app.nl, is afkomstig uit het be-
drijfsleven of gebruikt bij de-
monstraties. Hardware wordt in 

het bedrijfsleven vaak vroegtijdig 
vervangen, om diverse redenen. 
Vaak wordt dergelijke appara-
tuur ook als demo-modellen in-
gezet waardoor ze niet meer voor 
de verkoop geschikt zijn. Leapp 
maakt deze apparatuur zorg-
vuldig schoon, zowel van bin-
nen als van buiten, zorgt dat de 
hardware en software opgewaar-
deerd worden en verwijdert al-
le externe bedrijfskenmerken. 
Daarna wordt het product getest 
en heeft het weer een levensduur 
van drie tot vijf jaar, afhankelijk 
van het type product.
Bij Leapp.nl koopt u een Mac 
voor de prijs van een ‘tweede-
handsje’ maar met de kwaliteit 
van een nieuwe computer. De 
iPad’s worden gratis thuisbe-
zorgd inclusief 12 maanden ga-
rantie. 
Heeft u interesse in een iPad 
maar bent u nog geen lid? Meldt 
u zich dan aan als lid van het Ser-
vicepaspoort. Met uw lidnummer 
kunt u gebruik maken van deze 
actie. 
Leden kunnen alle informatie 
vinden in de voorjaarsuitgave van 
Servicepaspoort Magazine en op 
www.leapp.nl/servicepaspoort. 

het eerste crematorium in Ne-
derland. Ter gelegenheid hier-
van is niet alleen een jubileum-
boek samengesteld, maar ook is 
een cd opgenomen met daarop 
een selectie van de meest ver-
tolkte muziek bij een uitvaart-
plechtigheid in de afgelopen 125 
jaar. Zowel het boek als de cd 
zijn vanaf 2 juni bij Westerveld 
verkrijgbaar. Tijdens het concert 
wordt een groot aantal stukken 
uitgevoerd dat op de cd staat. 
Zo worden onder meer het Lar-
go, het Slotkoor uit de Matthäus 
Passion en het Ave Maria ten ge-
hore gebracht. De muziek wordt 
uitgevoerd door het internatio-
naal bekende Westlands Man-
nenkoor, jong talent van het Ko-
ninklijk Conservatorium en de 
solisten Lilian Farahani en Rut-
ger de Vries.
Sinds 1994, toen op Westerveld 
voor de eerste keer een Con-
certo in Memoriam gehouden 
werd, verleende een groot aan-
tal koren en orkesten hun me-
dewerking. Ook een groot aan-
tal sprekers, waaronder majoor 
Bosshardt, Jan Terlouw en Prin-
ses Irene van Lippe-Biesterfeld, 
leverde een indrukwekkende bij-
drage. Dit jaar spreekt de bur-
gemeester van Velsen, de heer 
Franc Weerwind, een Woord van 
Troost. 

Overeenkomst plan Duynkant
Castricum - Het plan Duynkant 
kan er komen. Aan de Puikman 
en hoek Kramersweg, het gebied 
aan de duinzijde van het station, 
is de bouw van woningen en be-
drijfsruimte in voorbereiding.
Voor dit plan hebben zowel de 
particuliere initiatiefnemer Harry 
Montanus als de projectontwik-
kelaar Dennis Krom van 28 BV 
voor ieder hun deel op 23 mei 
een samenwerkingsovereen-
komst met de gemeente gete-
kend. Het plan is een uitwerking 
van de Kadernota Zanderij-zuid, 
die vorig jaar door de raad is 
vastgesteld. De volgende stap in 
het proces is een bestemmings-
plan, dat naar verwachting eind 
dit jaar kan worden vastgesteld.
Het plan kent een woon-werkge-
bouw met bedrijfsruimte voor di-
verse functies, met daarop: acht 
appartementen, waarvan vier in 
de sociale (goedkope) prijscate-
gorie. Verder komen er tien rui-
me bouwkavels voor vrijstaande 

en half vrijstaande villa’s. Van de 
tien bouwkavels worden er ze-
ven aangeboden met een uit-
gewerkt bouwplan voor de rea-
lisatie van een ‘wijkje’ met duin-
villa’s. Een deel van de nieuw-
bouw komt in een doorlopend 
duinlandschap waarbij het ma-
teriaal tussen de verschillende 
bouwvormen op elkaar wordt 
afgestemd. Het plan sluit ook 
aan bij het Archeologisch Infor-
matiecentrum van de provincie 
Noord-Holland, dat daarnaast 
wordt gebouwd. Het gevarieerde 
bouwprogramma brengt voor elk 
wat wils. De slimme hoogtever-
schillen in het gebied maken het 
tot een fraaie woonomgeving die 
de beleving van het duingebied 
tot in de eigen tuin brengt. Wo-
nen en werken is hier ook goed 
te combineren. Voor meer infor-
matie over plan Duynkant: Hop-
man Makelaars, tel. 0251-657700 
of Veldhuis Makelaars, tel. 0251-
223452.

Wethouder Portegies (midden) tekent namens de gemeente de 
overeenkomst met particulier initiatiefnemer Harry Montanus (links) 
en projectontwikkelaar Dennis Krom. 

IJmuiden - Zaterdag 1 ju-
ni wordt van 09.00 tot 16.00 

Rommelmarkt 
Kennemerplein

uur een gezellige rommelmarkt 
op het Kennemerplein (tegen-
over de Vomar) gehouden. Dit 
is de tweede rommelmarkt van 
dit jaar. Er zijn weer veel kramen 
die vol liggen met van alles en 
nog wat. Wie ook zijn overtollige 

spullen aan de man wil brengen 
kan een kraam huren via tele-
foonnummer 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
worden gehouden op: 6 en 20 ju-
li, 3 en 24 augustus en op 7 sep-
tember.

Heemskerk - Een eigen woning 
is een kostbaar en heel persoon-
lijk bezit, het vertelt wie de be-
woner is, hoe hij leeft en waar 
hij om geeft. Een huis is ook een 
waardevolle investering. 
Met een kunststof Keralit gevel 
en dakrandpanelen zorgt men 
goed voor de woning en voor 
zichzelf, want Keralit kunststof 
schrotenpanelen zijn verbluffend 
mooi en onverwoestbaar Dat be-
tekent nooit meer schilderen! 
Met Keralit schroten of panelen 
krijgt een woning een blijvend 
mooie afwerking, geen afblad-
derende verflagen, geen kleur- 
en glansverlies maar een woning 
die er altijd verzorgd uitziet. Zo 
nu en dan een sopje, meer on-

derhoud komt er niet bij kijken. 
De kwaliteit is gegarandeerd met 
maar liefst 10 jaar leveranciers-
garantie. De oersterke basis van 
Keralit kunststof schroten of pa-
nelen bestaat uit gerecyclede 
kunststoffen. 
Er hoeven dus geen bomen voor 
gekapt te worden, een prettig 
idee voor wie hecht aan duur-
zaam materiaal gebruik.
Ook wat onderhoud betreft is 
Keralit een verantwoorde keuze: 
schilderen is overbodig dus men 
verbruikt geen verf. Keralit kunst-
stof schroten en panelen worden 
geleverd met een KOMO-certifi-
caat, waarmee een uitgebreide 
kwaliteitscontrole op zowel de 
grondstoffen als het eindproduct 

Hummel Kozijnen
Beslissen voor kwaliteit

wordt gegarandeerd. Keralit vol-
doet zowel aan de richtlijnen van 
het bouwbesluit als aan de eisen 
van het Nationaal pakket Duur-
zaam Bouwen.Dit zijn hoogwaar-
dige keurmerken in de professi-
onele bouwwereld en dat onder-
streept de bijzondere kwaliteit 
van kunststof Keralit schroten en 
panelen.
Hummel Kozijnen is bij uitstek 
de dealer van Keralit producten 
in de regio. Wie overweegt om 
de dakgoten te laten bekleden 
of houten schroten te laten ver-
vangen door Keralt gevelpane-
len, doet er goed aan contact op 
te nemen met Hummel Kozijnen. 

Bij Hummel Kozijnen kan men 
ook terecht voor:
-Kunststof of houten kozijnen 
van HBI
-Dakkapellen met of zonder rol-
luiken (in 1 dag geplaatst)
-Velux dakramen
-Buitenzonweringen, rolluiken 
en windvaste screens
Hummel Kozijnen levert kwaliteit 
en maatwerk sinds 1996.
Maak een afspraak en Hummel 
komt graag bij u thuis om een en 
ander vrijblijvend toe te lichten. 
De showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44A in Heemskerk, 
Geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
12.00 tot 15.00 uur. Telefonisch te 
bereiken op 0251-234484 of 06-
10273172. 
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Castricum - GroenLinks heeft 
vragen gesteld over de groten-
deels verwijderde meidoornhaag 
ten noorden van de Visweg. De 
locatie is onderdeel van bestem-
mingsplan Limmen Zandzoom 
Topkavels. De al jaren bestaande  
en voor het gebied zeer karakte-
ristieke haag is over een lengte 

Meidoornhaag Visweg is vrijwel weg

Castricum - CK en G hecht zeer 
aan de natuurlijke, landschappe-
lijke en cultuurhistorische waar-
den in het buitengebied. Behoud 
en leefbaarheid staan voorop. 
Concrete regels voor ontwikke-
ling zijn gebonden aan de ka-
ders van het Beeldkwaliteits-
plan. Hoe ga je om met wen-
sen die buiten dat kader vallen? 
CKenG wil maatwerk die ontwik-

CKenG wil maatwerk in buitengebied
kelingen mogelijk met een cul-
tuurhistorische of maatschap-
pelijke waarde hebben. Daarom 
wil CKen G dat maatwerk op-
nemen in het nieuwe bestem-
mingsplan Buitengebied. Om die 
reden heeft CKenG aangekon-
digd dat de gevraagde uitbrei-
ding in de Zanderij van de Werk-
groep Oud Castricum en de ge-
vraagde uitbreiding van de Zorg-

boerderij Landje van Tingeling 
mogelijk gemaakt moeten wor-
den. Ook voor de Westerweg 168 
is CKenG van mening dat het 
door de heer de Winter gevraag-
de bouwvlak maatwerk verdient. 
Hoe dat maatwerk het beste ge-
realiseerd kan worden wordt be-
keken. Samen met andere partij-
en zal CKenG amendementen of 
moties indienen.

van 150 meter voor het overgrote 
deel verwijderd. Volgens Groen-
Links is de verwijdering van de 
meidoornhaag niet in overeen-
stemming met het beleid van het 
groen in het bestemmingsplan 
en doet het schade aan het afge-
sproken landschappelijk waar-
denbehoud. Daarom wil Groen-

Links weten of de gemeente 
hiertegen gaat optreden. Van-
wege bereikbaarheid had men 
ook kunnen kiezen voor kleine 
incidentele doorsteken, met la-
ter bijplanten van meidoorn. Een 
andere vraag is of contractueel 
is vastgelegd dat de meidoorn 
wordt teruggeplant.

Castricum - De VrijeLijst heeft 
maar liefst 26 vragen opgesteld 
naar aanleiding van de Voor-
jaarsnota. 
Die gaan onder meer over de 
subsidie aan De Witte Brug ter 
compensatie van de Rijksbijdra-

VrijeLijst heeft veel vragen 
over de Voorjaarsnota

Castricum - ActiZ, de belan-
genorganisatie van zorgon-
dernemers, heeft de vrees ge-
uit dat meer thuiszorgorganisa-
ties ontslag aanvragen voor al 
hun thuishulpen. ActiZ zegt dat 

Zorgen over thuiszorg
dit gebeurt omdat veel gemeen-
ten worstelen met de rijksbezui-
nigingen op thuiszorg. PvdA wil 
daarom van het college weten of 
thuiszorgaanbieders in deze ge-
meente ook dit soort maatrege-

ge schoolzwemmen, extra bij-
drage van het Rijk wegens ziek-
te van wethouder Zonjee-Zon-
neveld, over de toekomst van de 
Sociale Dienst, over het ontbre-
ken van gedachten over de ko-
mende overheveling van zorgta-

len overwegen en of de gemeen-
te een oplossing heeft bedacht 
voor inwoners die thuiszorg krij-
gen en voor de thuishulpen? 
Voorts wil de PvdA weten of het 
college hierover in gesprek wil 
gaan met de thuiszorgaanbie-
ders om samen tot oplossingen 
te komen.

ken naar de gemeente, rentever-
lies op bouwgronden, het ont-
breken van maatregelen voor 
verkeersdrukte op spoorweg-
overgangen. Ook ontbreken vol-
gens de VrijeLijst maatrege-
len om de huizenmarkt weer op 
gang te brengen. 

Het antwoord op al die vragen 
zal zeker behandeld worden tij-
dens raadsessies.

Limmen - In het kader van 
Week van het Bier houdt Brou-
werij Dampegheest open dag 2 
juni van 12.00 tot 17.00 uur. Op 
deze dag wordt het Dampeg-
heest Kuitbier gepresenteerd.

Kuitbier ontstond in de 15e eeuw 

Open dag 
Brouwerij 

Dampegheest

Castricum - Donderdag 30 mei 
vertelt Dorinde Smit Duyzent-
kunst over de familie Strauss, 
met als thema: ‘Door de ve-
le Straussen ken je de compo-
nist niet meer.’ Plus een overstap 

Lezing over de 
familie Strauss

naar de eigentijdse André Rieu 
met zijn Straussorkest. 
De lezing vindt van 14.00 tot 
16.00 plaats in De Kern aan de 
Overtoom en is georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum en voor iedereen toegan-
kelijk. Niet-leden betalen 4,00 
euro waarbij inbegrepen koffie 
of thee. 

in Holland en werd al gauw een 
succes. Het bier is na vier eeu-
wen brouwen in de vergetelheid 
geraakt. Door initiatief van het 
K.B.C. is het onder de aandacht 
van verschillende brouwers ge-
bracht. 

Ook Brouwerij Dampegheest 
is de uitdaging aangegaan. Op 
2 juni wordt in Amsterdam alle 
Kuitbier van verschillende brou-
wers gekeurd en wordt er één 
bier tot de ‘Beste van Nederland’ 
uitgeroepen.

Persoonlijk astma/COPD- 
adviesgesprek in de apotheek

Castricum - Wie geneesmidde-
len gebruikt voor astma of COPD 
heeft wellicht vragen over het 
geneesmiddelgebruik en de in-
halatietechniek. Daarom bieden 
de Castricumse apotheken tij-
dens de week van 3 tot en met 

7 juni een gratis persoonlijk ast-
ma/COPD-adviesgesprek aan in 
de apotheek. Belangstellenden 
kunnen een afspraak maken bij 
apotheek Geesterduin, tel. 0251-
655066 of bij Apotheek de Brink, 
tel. 0251-652500.

Castricum - Het Informatie-
SteunPunt in ontmoetingscen-
trum Geesterhage gaat 30 mei 
beginnen met open spreekuren. 
Het ISP is bestemd voor ieder-
een in Castricum, Akersloot, 
Limmen, Heiloo, Uitgeest en de 
Egmonden. De spreekuren zijn  
iedere laatste woensdag van de 
maand.  Het open spreekuur is 
van 15.00 tot 17.00 uur.

ISP start open 
spreekuren
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Sint Maartenschool wint regio-
finale schoolvoetbaltoernooi

Limmen - Groep 8 van de Sint Maartenschool is in Heiloo de winnaar 
geworden van de regiofinales van het KNVB schoolvoetbaltoernooi. 

Van Sikkelerus wint Duits 
Kampioenschap Supermoto

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
de derde wedstrijd om het Duits 
Kampioenschap Supermoto in 
Sankt Wendel gewonnen. De rij-
der uit Akersloot nam in de eer-
ste manche met nog vier ron-
den te gaan de leiding in han-
den en stond deze in de rest van 
de wedstrijd niet meer af. In de 
tweede manche kwam van Sik-
kelerus in leidende positie rij-
dend ten val maar wist er toch 
een tweede plaats uit te halen 
waarmee hij de eindzege naar 
zich toe trok.
Met een eerste en een tweede 
plaats in de manches won hij het 
dagklassement in Sankt Wendel. 

Koppelwedstrijd hengelsport- 
vereniging Castricum 

Castricum - Al sinds jaar en dag 
begint het wedstrijd seizoen voor 
de jeugd met de koppelwed-
strijd. Vanwege het 30-jarig be-
staan van Handy Fish Hengel-
sport in Heiloo is de koppelwed-
strijd 2013 uitgeroepen tot Han-
dy Fish wedstrijd. De regels zijn 
als vanouds, een jeugdige vist 
met een volwassene. Opa, oma, 
vader, moeder, de combinatie 
maakt niet uit, als het maar een 

koppel vormt. De prijsuitreiking 
zal dit jaar iets anders zijn. Wel 
krijgt iedereen die iets gevangen 
heeft een prijs maar Bert Schou-
ten van Handy Fish gaat extra 
prijzen verloten. De viswedstrijd 
is vrijdag 31 mei van 19.15 tot 
20.45 uur. De loting en inschrij-
ving is aan de waterkant. Let op! 
De wedstrijden zijn voor inwo-
ners van Castricum (niet CAL) of 
leden van de HVC.

Tevens heeft hij zijn voorsprong 
in de strijd om de Duitse titel nu 
verder uit weten te bouwen.WEA jeugdtoernooi met 

149 teams bij FC Castricum
Castricum -  In het weekend 
van 1 en 2 juni wordt voor de 
7e keer het FC Castricum WEA 
jeugdtoernooi gespeeld. In na-
volging van het minitoernooi van 
19 mei is het zaterdag en zondag 
de beurt aan de E-tjes, de F-jes, 
de C en D junioren jongens en 
meisjes. Op zaterdagochtend 1 
juni wordt er afgetrapt door de F-
pupillen en de meisjes D. Vervol-
gens spelen de E-pupillen in de 
middag. Op zondag 2 juni wordt 
er begonnen met de D-pupil-
len waarna de C-junioren het 

WEA toernooi op zondagmid-
dag zullen afsluiten. Door de D1 
en C1 elftallen wordt er ook dit 
jaar weer gestreden om de fel-
begeerde CAL cup. Dat dit toer-
nooi al jaren mateloos populair is 
bij veel clubs blijkt niet alleen uit 
de vele inschrijvingen maar met 
name ook uit de wachtlijst van 
maar liefst 185 teams. Met een 
deelname van 21 verschillen-
de verenigingen en 149 teams is 
het WEA toernooi uitgegroeid tot 
één van de grootste jeugdtoer-
nooien van Noord-Holland.

Winnaars Dubbele Lus

Castricum - Afgelopen zon-
dag was de 33e editie van Lok-
horst Dubbele Lus door het cen-
trum van Castricum. Onder aan-
moediging van het toegestroom-
de publiek werden de verschil-
lende afstanden vol enthousias-
me gelopen. De uitslagen waren 
alsvolgt:

5600 m
Mannen onder 40 jaar
1. Rens Dekker, Heerhugowaard, 
2. Nick Berkhout, Castricum en 
3. Sebastiaan Nooij, Heiloo.
Mannen 40-44 jaar
1. Peter Witte, Alkmaar, 2. Erno 
Gianotten, Castricum en 3. Pa-
trick Lieuwes, Castricum.
Mannen 45-49 jaar
1. Pim Hurkmans, Heiloo, 2. Erik 

Stam, Egmond-Binnen en 3. Si-
mon Verhaar, Castricum.
Mannen 50-59 jaar
1. Peter Burger, Heiloo, 2. Marco 
Havelaar, Egmond-Binnen en 3. 
Frank van Esch, Castricum.
Mannen 60 en ouder
1. Theo Versteegen, Castricum, 2. 
Rob Sluijter, Uitgeest en 3. Ge-
rard Blees, Castricum.
Vrouwen onder 40 jaar
1. Selma Borst, Castricum, 2. Ei-
leen Groenland, Limmen en 3. 
Maaike Spoor, Amersfoort.
Vrouwen 40 en ouder
1. Judith Groot-Castricum, Cas-
tricum, 2. Joke Stieltjes, Castri-
cum en 3. Anette Slagman, Cas-
tricum.
Jongens 14-17 jaar
1. Jeltes de Weerd en 2. Ian Cas-

tricum, beiden uit Castricum.
Meisjes 14-17 jaar
1. Lisanne Grul, 2. Marianne 
Bakker en 3. Anouk Remijnse. 
Alledrie uit Castricum.
2800 m
Jongens 11-13 jaar 
1. Rein Smit, Toermalijn, 2. Daan 
Eling, Spanbroek en 3. Rick Tho-
masse, Toermalijn.
Meisjes 11-13 jaar
1. Noor Smit, Castricum, 2. Me-
gan Castricum, De Sokkerwei en 
3. Maaike Bakker, Castricum.
Jongens 8-10
1. Rowan Dekker, De Klimop, 2. 
Caine Lammers en 3. Cas Stuif-
bergen, Limmen.
Meisjes 8-10
1. Lisa Lemsom, Toermalijn, 2. 
Jasmijn van der Heijde, Jul. van 
Stolberg en 3. Chimenne Sondij, 
Jul. van Stolberg.

Estafette 5600 m
1. Loet, Zweet en Tranen, 2. Bel-
le en de Beesten en 3. Dr. Cheezy

1400 m
Jongens 5-7 jaar 
1. Thomas Bruins, Heemskerk, 2. 
Hessel de Vries Klimop, 3. Sem 
Verkaart, Visser ‘t Hooft.
Meisjes 5-7 jaar
1. Amy Kool, Visser ‘t Hooft, 2. 
Esmee Goudsblom, De Sokker-
wei en 3. Leticia Jonker, Augus-
tinus. 

Dit jaar is er door de toernooi-
commissie besloten om het goe-
de doel ‘Right to Play’ te steunen. 
(Foto: Han de Swart) Bizarre ontknoping 

bij Red Stars Vitesse
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zaterdag in de laatste wed-
strijd een nederlaag voorkomen 
en een overwinning weggege-
ven. De uitwedstrijd bij nummer-
laatst Sparks Haarlem eindigde 
in een 6-6 gelijkspel.
De Castricumse honkballers ke-
ken praktisch de hele wedstrijd 
tegen een kleine achterstand 
aan. Na acht innings stond het 
4-3 voor Sparks, toen Red Stars 
het op de heupen kreeg. Dankzij 
tikken van Jasper van Schoor en 
Niek Kuijs en een opofferings-
stootslag van Bart Rebel verdub-
belde het puntenaantal: 4-6.
In de laatste, gelijkmakende 

slagbeurt kon Sparks het twee-
de en derde honk bezetten met 
twee uit. Een actie op het eerste 
honk om de wedstrijd te beëin-
digen mislukte echter; in de con-
sternatie passeerden twee honk-
lopers van Sparks de thuisplaat: 
6-6.

De blijdschap overheerste echter 
de teleurstelling na de wedstrijd. 
Door het gelijkspel blijft Sparks 
op de laatste plaats steken en is 
Red Stars voorlaatste. Een eer-
ste stap kan zondag gezet wor-
den, als Vennep Flyers op bezoek 
komt in Castricum. Het duel op 
De Puikman begint om 13.00 uur. 

Fietstochten door 
Laag Holland

Castricum - De Kennemer TC 
organiseert op zondag 2 juni een 
tweesterren toerfietstocht, de 
langzamerhand bekende Kenne-
mer Classic vanuit Heemskerk. 

De tochten hebben een afstand 
van 30, 65 en 125 kilometer en 
zijn volledig gepijld. Deelnemers 
krijgen ook een routebeschrij-
ving mee. 

De tochten starten bij camping 
Geversduin, Beverwijkerstraat-
weg 205 tussen 8.00 en 12.00 
uur. Zie voor meer informatie 
en de exacte tijden de website 
www.kennemertc.nl. 
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Avondvierdaagse Akersloot
Akersloot - Scouting Akersloot organiseert van 4 tot en met 7 ju-
ni  de avondvierdaagse. Ook dit jaar is het mogelijk om afstanden 
van 5, 7,5 en 10 km te wandelen.  Starten kan tussen 18.15 uur en 
18.45  uur. Iedereen kan zich inschrijven, kinderen tot 10 jaar mo-
gen alleen meelopen onder begeleiding van een volwassen (18+), 
deze dient zich apart in te schrijven. De voorinschrijving is dit jaar 
vrijdag 31 mei bij het scoutinggebouw van 19.00 tot 20.00 uur. Vrij-
dagavond 7 juni vindt vanaf 19.30 uur weer de feestelijk intocht van 
lopers plaats, en daarna een gezellig samenzijn op het terrein. De 
deelnemers worden verzocht om zoveel mogelijk lopend of met de 
fiets naar de scouting te komen.  

Castricum - Per direct tot on-
geveer de eerste week van au-
gustus is de organisatie van het 
Uit Je Bak! Festival op zoek naar 
een ruimte om te kunnen knut-
selen aan decor, bouwobjecten 
en de andere nodige voorberei-
dingen voor het festival dat op 
28 juli plaatsvindt. Wie een  grote 
schuur, loods, leeg (winkel)pand 
of een andere geschikte ruim-
te in of rondom Castricum heeft 
kan een mail sturen naar  info@
uitjebak.nl.

Uit Je Bak! 
zoekt klusruimte

Optredens in de Bakkerij
Castricum - Op donderdag 30 
mei is er een akoestische line-up 
aan internationale artiesten in de 
Bakkerij. Sam Russo is een En-
gelsman. Afgelopen jaar bracht 
hij zijn eerste album ‘Storms’ uit 
en deze plaat kreeg lovende kri-
tieken alom en zorgde voor veel 
shows met grote namen. Jimmy 
Islip is geen onbekende meer in 
de Engelse punkwereld. Met zijn 
band The Magnificent heeft Jim-
my al menig punkrockhart snel-
ler doen kloppen. Tes heeft al 
eerder de Bakkerij helemaal stil 
gekregen. Ze schrijft door punk 

geïnspireerde, akoestische lied-
jes. Aanvang 20.00 uur, entree 
4 euro. Danalyze (foto) is de ar-
tiestennaam van Danielle Corne-
lissen). Zij beschrijft zichzelf als 
een harmony-singing-bird en op 
vrijdag 31 mei verzorgt de Am-
sterdamse een optreden. De mu-
ziek van Danalyze heeft veel in-
vloeden. Zelf noemt ze klassiek, 
pop, jazz, soul en zelfs metal als 
haar invloeden. Het optreden is  
vanaf 21.00 uur. Danalyze neemt 
ook nog een supportact mee. 
Entree 4 euro niet-leden en 3 eu-
ro voor leden. 

Open huis bieb
Castricum - Op zaterdag 1 ju-
ni is het open huis van 11.00 tot 
15.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum. 

Nieuwe vakantie-app ‘Zeker Op Reis’: 
24/7 gratis gezondheidstips en informatie
Castricum - De praktijk van de 
huisartsen A. Leemhuis en W. 
v.d. Maarel uit Castricum lan-
ceert, samen met 60 ande-
re huisartsen, een nieuw lan-
delijk initiatief te weten de app 
‘Zeker op Reis’. Met deze app 
heeft de reiziger altijd en overal 
de belangrijkste (medische) ge-
gevens bij de hand. Handig als 
voorbereiding van de reis, maar 
ook zeer praktisch eenmaal ter 
plaatse. Zo bevat ‘Zeker op Reis’ 
zowel lokale noodnummers van 
ambassades, ziekenhuizen en 

alarmnummers als een medica-
tie- en vaccinatieoverzicht, lan-
deninformatie en praktische tips 
voor op reis. Daarnaast heeft de 
app een praktisch reiswoorden-
boek met 400 vaak voorkomen-
de woorden in zes talen. De app 
is gratis te downloaden via onder 
meer www.zekeropreis.nl.  
‘Zeker op Reis’ vervangt het vac-
cinatiepaspoort, ook wel ge-
noemd ‘het gele boekje’, waarin 
een overzicht van alle vaccina-
ties staat en hoe lang deze gel-
dig zijn. Huisarts Aart Leemhuis 

licht toe: ,,Mensen raken vaak 
hun gele boekje kwijt en we-
ten niet meer wanneer en waar-
voor ze zijn ingeënt. Vaak bete-
kent dit een nieuwe vaccinatie 
voor een ziekte waar zij allang 
voor zijn geprikt. Onnodige kos-
ten en een hoop irritatie, die met 
de app ‘Zeker op Reis’ zijn opge-
lost.” ‘Zeker op Reis’ is een initia-
tief van Reisprik.nl, een landelijk 
netwerk van ruim 60 huisartsen 
met wie online een afspraak kan 
worden gemaakt voor advies en 
inentingen. 

Meer werkzoekenden aan 
de slag met hulp gemeente
Castricum - Door de reces-
sie telt de gemeente Castricum 
sinds 2010 een groeiend aan-
tal werklozen. De budgetten die 
hiervoor door het Rijk worden 
verstrekt, blijken niet meer toe-
reikend. Daarom heeft de ge-
meente hiervoor aanvullende 
steun aangevraagd bij het Rijk. 
Bovendien gaat de gemeen-
te extra maatregelen nemen om 
verdere overschrijdingen tegen 
te gaan. De gemeenteraad be-
spreekt de voorgenomen maat-
regelen tijdens de raadsverga-
dering op donderdag 23 mei. 
In de gemeente Castricum telt 
iedereen mee. De gemeente wil 
daarom mensen met een werk-
loosheidsuitkering weer aan een 
baan helpen. Dat is goed voor de 
uitkeringsgerechtigde en goed 
voor de lokale samenleving. Bo-
vendien kunnen alleen zo de bij-
standsuitgaven worden geredu-
ceerd. 
Belemmeringen voor het zoeken 
en vinden van een baan worden 
zoveel mogelijk weggenomen en 
gedragingen die uitstroom be-
moeilijken worden bestraft.  
Ondanks dat de gemeente er-

naar streeft om de toegeken-
de Rijksbudgetten niet te over-
schrijden, is dat door de aan-
houdende recessie niet gelukt. 
Naast de aanvraag van een aan-
vullende uitkering van het Rijk, 
gaat de gemeente ook maatre-
gelen nemen om het aantal uit-
keringsgerechtigden in de ko-
mende periode te verlagen. 
In het beleidsplan ‘Samen aan de 
slag’ worden deze maatregelen 
beschreven. Initiatieven zijn het 
samenwerken met vier uitzend-
bureaus in de regio om uitke-
ringsgerechtigden te herplaat-
sen, en het aanstellen van een 
‘job hunter’ vanuit de gemeente-
lijke afdeling Welzijn, die als taak 
krijgt om in intensief overleg met 
lokale werkgevers de kansen en 
mogelijkheden in kaart te bren-
gen voor een ‘match’ tussen 
werkzoekende en werkgever. 
Ook knelpunten die werkgevers 
hierbij ervaren, worden aange-
pakt. Tot slot worden ook verbe-
terpunten genoemd zoals het fa-
ciliteren van een sollicitatietrai-
ning en een aanvullende scho-
ling om startkwalificaties te kun-
nen behalen. 

Castricum - Vrijdag omstreeks 
7.00 uur sloeg de bliksem in de 
schoorsteen van een woning aan 
de Grutto. 
Hierdoor ontstond behoorlijke 
schade in de woning. 
Er was niet alleen veel rook in de 
woning, ook lampen hingen aan 
kabels te bungelen en de cv-in-
stallatie was van de muur gesla-
gen. De brandweer is ter plaat-
se gekomen.  

Blikseminslag

Castricum - Op 1 en 2 juni vindt 
in Castricum en Limmen weer 
de Kunstfietsroute plaats. Be-
langstellenden kunnen langs 
21 adressen fietsen en genie-
ten van verschillende kunstui-
tingen. Op zondag is er ook live-
muziek en poëzie. Er is een fol-
der gemaakt waarop meer in-
formatie staat over de deelne-
mende kunstenaars en de loca-
tie waar zij hun werk tentoon-
stellen. De folders zijn af te ha-
len bij boekhandel Laan in Cas-
tricum, de bibliotheken in Castri-
cum en Heemskerk, Ida Bakker 
in Castricum, Perspectief, Toon-
beeld, Camping Castricum en bij 
het Oude Theehuys. Tijdens de 
Kunstfietsroute liggen er ook fol-
ders bij de deelnemende kunste-
naars en Ondernemerscentrum 
op Dijk & Duin.

Op het landgoed van de psychi-
atrische instelling Dijk en Duin te 
Castricum wordt in samenwer-
king met Offspring een onder-
nemerscentrum ontwikkeld. Om 
bekendheid te geven aan het 
ondernemerscentrum - dat aan 
het eind van de zomer zal star-
ten - en om mensen de moge-
lijkheid te bieden alvast een kijk-
je te nemen, doet Offspring op 1 
en 2 juni mee aan de Kunstfiets-
route Castricum. De exposeren-
de kunstenaars daar zijn: Han-
nie Lutke Schipholt, Frieda Ver-
bree, Marion Albers, Frank Ha-
ring en Lennaert Voortman. Een 
speciaal voor deze gelegenheid 
samengestelde enthousiaste 
band zal voor enerverende mu-
ziek zorgen.

De Kunstfietsroute heeft deze 
keer een nieuwe stop: Dorps-
straat 23. Mirjam Putter-de Boer 
en Christine van Ingen-Lucas-
sen uit Uitgeest tonen keramiek 
en schilderijen. Onafhankelijk 

van elkaar waren ze al jaren be-
zig met keramiek, maar twee jaar 
geleden besloten ze om samen 
verder te gaan bij keramiste Bea 
Smit in Warmenhuizen. Diverse 
vogel- en visthema’s zijn te zien, 
in combinatie met beton, hout en 
metaal. Maar ook beelden, pot-
ten en schalen waarbij gebruik is 
gemaakt van verschillende tech-
nieken. Tevens staan er werk-
stukken van Bea Smit geëxpo-
seerd. Op zondag 2 juni komt 
Dorothé Rodenburg zelfgemaak-
te gedichten voordragen. De ex-
positie is op beide dagen van 
12.00 tot 17.00 uur te bezoeken. 

Bij Galerie Sopit op de Anna 
Paulownastraat exposeren Jets-
ke van Heemstra, Frieda Verbree, 
Marieke de Vree, Harm Noord-
hoorn en Erwin van Grasbeek 
exposeren bij galerie en gra-
fisch atelier Sopit. Jetske werkt 
met stoffen met een geschiede-
nis. Frieda exposeert met foto’s. 
Marieke toont haar zelfgemaak-
te tassen en Harm exposeert in 
samenwerking met fotograaf 
Kees Koot het fotoproject ‘vader 
& zoons ‘Stamhouders’. 
Erwin van Grasbeek geeft een 
print demonstratie van eigen 
creatie 3D armbanden. Beide 
dagen geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Zondag 2 juni is er live 
muziek van Sopitmachine. 

In de Tuin van Kapitein Rommel 
is er van 12.00 tot 17.00 uur een 
demonstratie van beeldhouwen 
in hout. Er wordt gewerkt met 
klopper en beitel. De beelden die 
worden getoond zijn bestemd 
voor de sprookjestuin die van 9 
t/m 14 juli in de Tuin van kapi-
tein Rommel plaatsvindt. VDeel-
nemende kunstenaars zijn Shan-
ta Schreuder, Marije Samuels en 
Anja Jonker. Entree via de steeg 
naast modewinkel van Vuuren.

Kunstfietsroute 1 en 2 juni

Castricum - Vrijdag 31 mei gaat 
vanaf 22.00 uur de band niet tij-
dens, maar na het diner spe-
len en kunnen de voeten van 
de vloer bij Mezza Luna op de 
Mient 1. 
Naast de vaste leden van de 
band André Voebel, Glenn 
Schwarzer, Bastiaan Peters en 
Chris Colleye is er Paul van 
Schaik op de drums en de zang 
wordt deze avond verzorgd door 
Emy Perez. 
Wie wil komen eten tijdens deze 
muzikale avond, wordt aangera-
den om een tafel te reserveren. 
Ook alleen voor een drankje is 
men welkom.

Muzikale avond 
bij Mezza Luna
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Petanque, de vorm van jeu de 
Boules die internationaal ge-
speeld wordt, wint enorm aan 
populariteit. Hoewel er in de ja-
ren 50 al Jeu de Boules-vereni-
gingen bestonden, werd de Ne-
derlandse Jeu de Boules-bond 
pas in 1972 opgericht. Inmiddels 
beschikt de NJBB over ongeveer 
18.000 leden verdeeld over 210 
verenigingen door het hele land. 
In onze regio zijn verenigingen in 
onder andere Uitgeest, IJmuiden, 
Heemskerk, Beverwijk en Castri-
cum. In Haarlem-Noord is zelfs 
een ‘Boulodrome’ gebouwd, een 
hal met 16 binnenbanen, waar 
het hele jaar door vier dagen per 
week wordt gespeeld door de 
200 leden van Petanque Union 
Kennemerland, oftewel Jeu de 
Boulesvereniging PUK. 
‘’Onze sport is geschikt voor alle 
leeftijdscategorieën, ons jongste 
lid is 9 jaar en ons oudste lid is 
100 jaar’’, vertelt PR-man Roel 
Claase van PUK. ‘‘Jeu de Boules 
staat bekend als ‘oude mensen 
sport’, maar wordt ook bijzon-
der veel beoefend door 40-plus-
sersers. Voor de een telt de ge-

zelligheid en sportieve sociale 
contacten, voor de andere geldt 
nog steeds het competitieve ele-
ment en de strijd om de punten 
en winst.’’
PUK biedt het volgens Claase al-
lemaal. ‘‘We hebben leden die 
wekelijks komen spelen met een 
clubje vrienden en we hebben 
spelers van 70+ die nog steeds 
competitie spelen. Stappen, hur-
ken, zwaaien, werpen, lopen, 
bukken; het hoort er allemaal bij 
en zo blijft ook de 70-plusser in 
beweging en gezond.’’

Ook wordt bij PUK les gegeven 
om naast de techniek van het 
schieten en plaatsen, ook de tac-
tiek in het spel te leren.
PUK is tweede geworden in 2013 
op het Nederlandse Verenigin-
gen Kampioenschap en vele Ne-
derlandse Kampioenen zijn bij 
PUK lid. De vereniging organi-
seert zelf ongeveer 30 toernooien 
per jaar, met spelers en vereni-
gingen uit de regio en het grote 
jaartoernooi, het Internationale 
Haarlems Petanque Weekend op 
21 en 22 september.

Claase: ‘‘Het mooiste van alles is 
dat we bij PUK beschikken over 
een Boulodrome met 16 binnen-
banen en dus in ons onzekere 
klimaat altijd kunnen blijven spe-
len. Zo blijven onze wedstrijdspe-
lers ook fi t en scherp in de herfst- 
en wintertijd en kan iedereen bij 
elk weertype nog steeds zijn sport 
beoefenen. Wist u al dat er ook 
wintercompetities worden ge-
speeld? Maar natuurlijk wel in 
een boulodrome!’’

Er zit meer in een potje Jeu de 
Boules dan u zo vanaf de zijkant 
kunt zien, maar iedereen kan het 
spelen, volgens Claase. ‘’Het is 
een toegankelijke sport, geschikt 
voor vele niveaus en ook zeker 
niet duur.’’
Geïnteresseerden kunnen de 
website bezoeken, www.puk-
haarlem.nl en daarnaast is ie-
dereen van harte welkom om de 
Boulodrome eens te bezoeken en 
kennis te maken met de sport en 
de gezelligheid bij deze club. 

Claase: ‘‘Vele sporters zijn u al 
voorgegaan, anders had PUK 
nooit haar 35-jarig jubileum 
kunnen vieren.’’

Petanque wint aan populariteit

Oude tijden herleven op het 
Janskerkhof in hartje Utrecht. 
Op 9 juni schitteren hier unieke 
auto’s die 100 jaar autogeschie-
denis verbeelden. Het zijn de 
deelnemers aan de ‘Tocht der 
Honderd’, een rit waarmee de 
KNAC viert dat de club zich al 
honderd jaar ‘Koninklijk’ mag 
noemen. 
De ‘Tocht der Honderd’ is een 
eenmalig evenement, een rij-
dende ode aan beeldbepalen-
de automobielen tussen 1913 
en 2013. De auto’s, stuk voor 
stuk verschillend en kenmer-
kend voor hun tijd, zijn gese-
lecteerd door een jury onder 
leiding van KNAC-lid én auto-
journalist Wim Oude Weernink.
De keuze voor het Janskerk-
hof in Utrecht is niet toevallig. 
In 1899 was dit het decor voor 
de start van de eerste nationale 
autorally, die de NAC destijds 
organiseerde. Vanaf 8.30 uur 

verzamelen de deelnemende 
KNAC leden zich hier, en zijn de 
auto’s te bewonderen. De start 
van de ‘Tocht van Honderd’ is 
om 09.30 uur.
De rally leidt door het midden 
van het land met een lunchstop 
bij Kasteel De Haar in Haarzui-
lens, het vroegere zomerverblijf 
van Etienne baron van Zuylen 
van Nyevelt van de Haar. Hij 
was mede-oprichter van de 
NAC en later erevoorzitter van 
de KNAC. Bij het kasteel zijn de 
auto’s tussen 12.00 en 14.00 
uur te bezichtigen. 
Vanaf 16.00 worden de auto’s 
verwacht op Paleis Soestdijk. 
Deze fi nishplaats is gekozen 
als eerbetoon aan Prins Bern-
hard der Nederlanden, die een 
groot autoliefhebber was en 
bovendien beschermheer van 
de KNAC. 
Meer informatie is te vinden op 
www.knac.nl.

Honderd jaar 
autogeschiedenis
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Voordat deze opvolger 
van de zomerhit 2012 
‘Het geheugen van water’ 
exclusief in het DeLaMar 
Theater wordt gespeeld, is 
de voorstelling ‘Een ide-
ale vrouw’ op zaterdag 
1 en zondag 2 juni te zien 
in het Kennemer Theater in 
Beverwijk! 

‘Een ideale vrouw’ is de 
tweede productie van De-
LaMar Producties, met Tjits-
ke Reidinga in de hoofdrol, 
Peter Blok, Porgy Franssen 
e.a. onder regie van An-
toine Uitdehaag. 
Tjitske Reidinga speelt 
Constance Middleton, een 
keurig getrouwde huis-
vrouw, die op verbazing-
wekkende wijze reageert 
op het overspel van haar 
man met haar beste vrien-
din.  Een scherpzinnige 
en sprankelende komedie 
over liefde, vriendschap en 
bedrog.

Exclusief in Beverwijk:
‘Een ideale vrouw’

Reserveren
Kaarten vanaf 21,50 voor 
zaterdag 1 en zondag 2 
juni om 20.15 uur kunt u 
reserveren via www.ken-

nemertheater.nl of door te 
bellen naar de theaterkas-
sa, 0251-221453.
(Publiciteitsfoto: Marcel van 
der Vlugt)

Voetproblemen? Ga naar  
Gravemaker Orthopedie

Een mens loopt in zijn 
gehele leven gemiddeld 
100.000 kilometer. Zon-
der voetproblemen en/of 
problemen in de benen 
doet u dat fluitend maar 
heeft u voet- of andere 
klachten dan is iedere stap 
die u moet doen een grote 
inspanning die vaak niet 
pijnvrij is. 
Bij Gravemaker Orthope-
die in Beverwijk bent u dan 
aan het goede adres. Heeft 
u last van eeltvorming, lik-
doorns, ingroeiende na-
gels en dergelijke dan kan 
de pedicure (Marjon Jak) 
wellicht iets voor u bete-
kenen op het gebied van 
voetverzorging en -behan-
deling. Marjon is medisch 
pedicure en dus ook de 
aangewezen specialist 
voor de verzorging van de 
diabetische en reumatische 
voeten. 
Heeft u klachten in voeten, 
enkels, knieën, heupen en 
rug die veroorzaakt wor-
den door een afwijkende 
stand van de voeten of een 
afwijkend looppatroon dan 
kan de podotherapeut (An-
gelie Holleman van Podo-
therapie Noord-Holland) 
iets voor u betekenen. 
Heeft u andere klachten 
aan uw voeten die aange-
boren zijn, door een trau-
ma zijn ontstaan of die zijn 
ontstaan door een (chro-

nische) ziekte dan kan de 
orthopedisch schoenmaker 
(Gerard Gravemaker van  
Gravemaker Orthopedie) 
iets voor u betekenen. 

Nu ook aanmeten the-
rapeutisch elastische 
kousen
Vanaf 1 juni biedt Gra-
vemaker Orthopedie een 
extra service: het aan-
meten van therapeutisch 
elastische kousen. Dit kan 
om de week op dinsdag-
ochtend. Hiervoor komt 
een specialist van Frank 
Jol Orthopedische Dienst-
verlening uit Hoorn naar 
Beverwijk. 

Inloopspreekuur
Iedere woensdag houdt 
Gravemaker Orthopedie 
een inloopspreekuur van 
10:00 tot 16:00 uur. Hier 
kunt u bij de orthopedische 
schoentechnicus terecht 
voor een gratis voet- en/
of schoenadvies. Hij kan u 
ook informatie geven over 
semi-orthopedisch schoei-
sel, steunzolen, verband-
schoenen, orthopedische 
voorzieningen aan confec-
tieschoeisel en andere or-
thopedische hulpmiddelen. 
 
Het adres is Koningstraat 
60 in Beverwijk, tel. 0251-
212000. Zie ook www.gra-
vemaker.eu.

Marjon Jak is de pedicure bij Gravemaker Orthopedie

Help mee zeldzame dieren 
en planten beschermen

De natuur van Noord Hol-
land is uniek, maar ook 
kwetsbaar. Het voortbe-
staan van veel planten en 
dieren staat onder druk. 
Ook dit jaar is het moge-
lijk voor het beschermen 
van een aantal soorten een 
financiële bij-drage aan te 
vragen.
Iedereen kan helpen de 
natuur een duwtje in de 
goede richting te geven. 
Dat kan gemakkelijk door 
bijvoor-beeld schuilplaat-
sen voor dieren in te rich-
ten. Of door planten te 
zaaien die voedsel kunnen 
bieden aan aller-lei soor-
ten. Omdat het heel slecht 
gaat met de wilde bijen 
geldt de regeling voor het 
eerst ook voor deze die-
ren. Op de website van 
Landschap Noord-Holland 
vindt u alle informatie over 

de regeling. Deze geldt 
voor particuliere grondei-
genaren, agrariërs, belan-
genorganisaties, vrijwilli-
gersgroepen, gemeenten, 
waterschap-pen, Rijkswa-
terstaat en terreinbeheren-
de organisaties.

De volgende (beschermde) 
planten en dieren komen 
in aanmerking voor een 
financiële bijdrage:
Planten: echt lepelblad, ge-
wone dotterbloem, heemst 
en leemkuilflora.

Dieren: bittervoorn, boe-
renzwaluw, wilde bijen, 
das, gewone baardvleer-
muis, gewone grootoor-
vleermuis, graafwespen, 
groene glazenmaker, 
heivlinder, ijsvogel, kam-
salamander, kerkuil, kom-
mavlinder, levendba-rende 
hagedis, meervleermuis, 
noordse woelmuis, oever-
zwaluw, ringslang, roer-
domp, steen-uil, veldkre-
kel, veldleeuwerik, visdief, 
watersnip, waterspitsmuis, 
zandhagedis en zwarte 
stern. Bijna alle maatre-
gelen die in aanmerking 
komen voor een bijdrage, 
hebben betrekking op ma-
ken van schuil-, voedsel-, 
of voortplantingsplaatsen.
Heeft u interesse kijkt u dan 
op www.landschapnoord-
holland.nl/soortenbescher-
ming2013.

De boerenzwaluw is een 
van de soorten waarvoor 
de regeling geldt (foto: Ger 
Tik)





De Haring- en Henneproute

Schipper mag ik overvaren? Jazeker! Want u draait 
zelf aan de lier die uw pontje naar de overkant trekt. 
Met de pontjesroute fi etst u langs het open water van 
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Maar ook over 
ringdijken van diepe droogmakerijen. Vijf pontjes 
brengen u naar weidevogels zoals de grutto, tureluur 
en kemphaan. Ga op zoek naar de zeldzame zon-

Geeft u de voorkeur 
aan een bewegwijzerde 
fi etsroute? Dan is de 
Beeckestijnroute met een 
lengte van 21 kilometer 
een absolute aanrader. 
Langs de rand van de 
Noord-Hollandse dui-
nen bij Haarlem scha-
kelen zich villadorpen en 
landgoederen aaneen. 
Langs fraaie architectuur 
fi etst u – licht stijgend en 
dalend – door het gol-
vende duinlandschap. 
Meerdere keren opent 
het landschap zich en 
hebt u uitzicht over een 
duinvallei. De route is 
volledig ANWB-beweg-
wijzerd. U bepaalt zelf 
waar u wilt beginnen.

Het werk van zanger, lied-
maker, dichter, acteur en 
bon vivant Cornelis Vrees-
wijk (IJmuiden, 8 augustus 
1937–Stockholm, 12 no-
vember 1987) heeft een 
kwart eeuw na z’n dood 
nog steeds een grote 
schare liefhebbers, zowel 
in Nederland als in z’n 
tweede vaderland Zwe-
den.
Cornelis’ geboorteplaats 
IJmuiden wordt regelma-
tig bezocht door bewon-
deraars die met eigen 
ogen de plaatsen willen 
bekijken die een rol heb-
ben gespeeld in het leven 
van de jonge Kees Vrees-
wijk.
Het leek het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap 
daarom een goed idee 

nedauw en orchideeën. 
Ze bloeien er zomaar in 
het wild! Of ontdek het 
oerbos vlakbij De Woude.
 
Praktisch:
De Pontjesroute is 44 ki-
lometer en start in Castri-
cum. Pauzeren kan in de 
historische dorpskernen 
langs de route, zoals die 
van Uitgeest en De Rijp. 
Daar kunt u natuurlijk ook 
met de route beginnen. 
De route kunt u aanvra-
gen bij de VVV’s in de 
regio. Of kijk op de in-
teractieve kaart op www.
natuurwegwijzer.nl.  
Verder vindt u ook op 
de site www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.
nl de nodige informatie 
over deze fraaie, typisch 
Noord-Hollandse fi ets-
route.

om een route uit te stippelen langs deze en 
andere markante plekken. De fi etsroute van 
17 kilometer is te vinden op de site van het 
Cornelis Vreeswijk Genootschap, www.corne-
lisvreeswijk.nl.

Stap op de fi ets!
Hoe mooi is Noord-Holland! Dat ontdek je het best op de fi ets. Honderden foettochten 
zijn te vinden in boekjes, op speciale fi etskaarten of op internet. Zo is de site www.fi et-
sen.123.nl een zeer complete informatiebron voor de fi etsliefhebbers. Er is ook een nieu-
we versie van de app van fi etsen.123. Naast een verbeterde navigatiestructuur biedt deze 
app ook honderden gratis knooppuntenroutes. Te downloaden via www.fi etsen.123.nl/
app. Wij selecteerden een paar aparte routes in Noord-Holland op deze pagina.

Haring en hennep brach-
ten het Schermereiland 
ongekende welvaart. 
Hoe..? Dat komt u te we-
ten tijdens de Haring- en 
Henneproute. De Haring- 
en Henneproute leidt u 
langs alle historische be-
zienswaardigheden van 
het voormalige Scher-
mereiland. U leert over 
de strijd tegen het water, 
het rijke zeevaartverle-
den en het droogleggen 
van de omliggende bin-
nenzeeën Beemster en 
Schermer.
De route is 30 kilome-
ter lang, maar je kunt 
ook kleinere deeltochten 
maken. Het beste is om 
te beginnen of te eindi-
gen bij het museum ‘In ‘t 
Houten Huis’, Tuingracht 
13 in De Rijp. Bij de VVV’s 
kunt u een routebeschrij-
ving krijgen of kijk op 
www.landvanleeghwater.
nl.

Cornelis Vreeswijkroute

Pak het pontje

Beeckestijnroute



Dorpentocht voor 
Stichting Haarwensen

Zondag 2 juni wordt in 
Amstelveen en omgeving 
de traditionele Dorpen-
tocht gefietst, over een 
afstand van 35 of 55 ki-
lometer. Deze fietstocht is 
altijd op de eerste zondag 
van juni en het inschrijfgeld 

gaat naar een goed doel. 
Dit jaar is dat de Stichting 
Haarwensen, die ervoor 
zorgt dat kinderen met 
kanker een pruik van echt 
haar kunnen dragen.
Meefietsen? Zie www.dor-
pentocht.nl.

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
 aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of schoenadvies
- Pedicure medisch
- Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Gravemaker Orthopedie Service
KONINGSTRAAT 60, 1941 BE  BEVERWIJK, TEL. 0251-212000

W.C. GEESTERDUIN 4, 1902 EK  CASTRICUM
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Geopend Beverwijk:
dinsdag t/m vrijdag   9.30 - 17.00
wo. inloopspreekuur 10.00 - 16.00
Geopend Castricum:
dinsdag t/m vrijdag   9.00 - 18.00
zaterdag   9.00 - 17.00

Wij werken op afspraak. Woensdag 10.00 tot 16.00 uur inloop spreekuur voor orthopedie.

U kunt nu ook bij 
ons terecht voor 
het aanmeten 

van therapeutische 
elastische kousen

Uitburgeren: nadenken 
over levenseinde
‘Wij zijn als de dood 
voor de dood, maar bij 
een goed leven hoort 
een goede dood’ aldus 
hersenonderzoeker Dick 
Swaab, die met een 
knipoog naar de discus-
sies over ‘ inburgeren’ 
de term ‘uitburgeren’ 
lanceerde.
Hij pleit ervoor dat 
mensen nadenken over 
de dood, erover praten 
met familie en vrienden 
en vervolgens dingen 
gaan regelen. Swaab ziet 
het nadenken over en 
vastleggen van belang-
rijke zaken rondom de 
dood als wezenlijk voor 
onszelf en onze naasten. 
Het is volgens hem 
onlosmakelijk verbonden 
met levenskunst en ver-
antwoord burgerschap.
Thema’s waarover het 
gaat bij uitburgeren zijn 
praktisch, maar ook 
levensbeschouwelijk van 
aard. Waar wil ik sterven: 
thuis, in een ziekenhuis, 
in een hospice? Is er een 
euthanasieverklaring? 
Wil ik doneren en zoja 
wat? Wil ik gereani-
meerd worden? Nalaten-
schap en testament. Is 
er een wilsbeschikking 
waarin de  keuzes voor 
de uitvaart zijn beschre-
ven? Voorkeur voor 
geestelijke begeleiding 
of juist niet? De keuze 
voor begraven of cre-
meren, waar, wie mogen 

erbij zijn, moet het sober 
zijn of juist een groot 
feest?
Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg maakt 
in de praktijk regelmatig 
mee dat nabestaanden 
na een overlijden van 
een dierbare met veel 
vragen en dilemna’s zit-
ten, omdat onbekend is 
wat de wensen zijn van 
de overledene. Daarom 
organiseren wij op 5 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur  
in de Tuin van Kapitein 
Rommel, tegenover 
station Castricum in 
Castricum, een uitburge-
ringsbijeenkomst. Daarin 
wordt gesproken over 
de keuzes die gemaakt 
kunnen worden en hoe 
deze vervolgens een 
plekje kunnen krijgen in 
de ‘uitburgeringsbox’. 
U bent van harte welkom 
en kunt zich aanmelden 
telefonisch (0255-
517452) of per mail 
info@aliceloeters.nl. 
Deelname is gratis.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

CastriCUm
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

drieHUis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

ijmUideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433 O.N.T., Leidsevaartweg 99, 

2106 AS, Heemstede, 
023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de kwast door aan een collega

Kees Kalkman

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Afke Spaargaren gaf de 
kwast vorige maand door 
aan collega-kunstenaar 
Kees Kalkman. Kees vertelt: 
‘‘De voortreffelijke regeling 
voor vervroegde uittreding 
in de gezondheidszorg 
maakte het mij mogelijk 
om vanaf mijn 58e met 
tekenen en schilderen se-
rieus aan de slag te gaan. 
Eind 2007 betrok ik een 
bescheiden atelier in oud 
Velsen, in 2009 werd ik lid 
van de beroepsvereniging 
voor beeldend kunstenaars 
Kunst Zij Ons Doel (www.
kzod.nl) in Haarlem en in 
2011 van het Kunstenaars 
Collectief Velsen. Fijn om 
‘collega’s’ te ontmoeten en 
gelegenheid tot exposeren 
te hebben. 
Ik werk projectsgewijs. De 

projecten lopen in de tijd 
gezien vaak naast elkaar 
en kunnen zich over meer-
dere jaren uitstrekken. 
Een project dat mij de laat-
ste jaren het meest intensief 
bezighoudt is de drukselse-
rie naar aanleiding van de 
wonderverhalen van de 
16e eeuwse rabbi Löw en 
zijn schepping de golem.
Ooit bezocht ik de joodse 
begraafplaats in Praag, 
waar het graf van rabbi 
Löw is. Ik kocht een boekje 
met verhalen over zijn mi-
raculeuze verrichtingen en 
een klein beeldje van de 
golem. Vervolgens bracht 
een workshop over de 
druksels van Hendrik Werk-
man me op het idee om in 
navolging van zijn druksels 
bij de Chassidische verha-

len een serie druksels bij 
de verhalen over rabbi Löw 
te maken. In de paar jaar 
dat ik ermee bezig ben zijn 
er 12 gereed en resten er 
nog 6. De verhalen heb 
ik vertaald. Het bijbeho-
rend druksel verbeeldt in 
één compositie het hele 
verhaal. Cruciale gebeur-
tenissen krijgen binnen de 
compositie een extra ac-
cent. Gaande de rit is het 
leuk te merken hoe veran-
deringen in aanpak hun 
plek opeisen: meer details, 
meer kleuren, meer ac-
centuering van de afzon-
derlijke scènes omdat ik 
besloten heb de scènes in 
de boekjes, die ik van de 
verhalen maak, ook tussen 
de tekst te plaatsen. Als alle 
druksels gereed zijn zullen 
alle verhalen in één band 
ingebonden worden: 18 
druksels aan de wand en 
een dik boek op tafel!’’

Kees Kalkman geeft de 
kwast door aan John 
van de Goorbergh in 
IJmuiden.

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

ligging 
Te huur op het mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. logtenberg beheer:
0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren
of via wlogtenberg@hotmail.com

Schoutenstraat 26  Alkmaar
Tel.: 072 5116000

Wij geven ook 
kleding op zicht mee

HEEL VEEL 
AANBIEDINGEN

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur (geen koopavond/zondag)

Podotherapie Beverwijk
onder andere voor:

Podotherapie-beverwijk.nl

- Steunzolen
- Sportzolen
- Slippers met eigen voetbed
- Loopanalyse
- Ingegroeide teennagels

Eigen risico niet van toepassing. 
Geen verwijzingen van uw (huis)arts nodig.
Vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen



Bijna 17 procent van alle 
nieuwe fietsen is elektrisch

Uit cijfers van BOVAG, RAI 
Vereniging en GfK Retail 
and Technology blijkt dat 
het aandeel van elektrische 
fietsen in de totale verkoop 
van nieuwe tweewielers af-
gelopen jaar is gestegen 
tot 16,9 procent. In 2011 
bedroeg dat aandeel nog 
15,1 procent. Bij de vak-
handel was vorig jaar zelfs 
een op de vijf nieuwe fiet-
sen een elektrische.

In 2012 werden 1.035.000 
nieuwe en 680.000 twee-
dehands fietsen verkocht 
in Nederland. Dat is een 
daling van respectievelijk 
13,6 en 0,9 procent ten 
opzichte van 2011. Van 
de nieuwe exemplaren wa-
ren er 175.000 voorzien 
van elektrische traponder-
steuning en ruim 81 pro-
cent werd geleverd door 
de vakhandel. Daarmee 
waren de “e-bikes” goed 
voor 20,8 procent van alle 

nieuwe fietsen binnen dit 
verkoopkanaal, terwijl het 
aandeel in 2011 nog 18,5 
procent bedroeg.

Internetverkopen
Opvallend is dat de afzet 
van nieuwe fietsen via in-
ternet in 2012 daalde ten 
opzichte van het jaar er-
voor. In 2011 werden nog 
93.000 nieuwe tweewielers 
via het wereldwijde web 
verkocht, maar in 2012 
waren dat er 86.000. Qua 
elektrische fietsen zakte de 
internetverkoop van 9.000 

De Canon van de Gerontologie
De Canon Gerontologie 
(www.canongerontolo-
gie.nl) voorziet een groot 
publiek van betrouwba-
re informatie over het pro-
ces van ouder worden en 
doorbreekt daarmee my-
then over het ouder wor-
den. Nog te vaak worden 
ouderen vooral in verband 
gebracht met stijgende 
kosten voor de samenle-
ving, terwijl velen van hen 
door hun rijke kennis en 
ervaring een waardevol-
le bijdrage kunnen leveren 
voor de samenleving.
Dankzij de inzet van 35 
wetenschappers van zeven 
universiteiten en drie we-
tenschappelijke instituten 
in Nederland is de canon 
een betrouwbaar en toe-
gankelijk naslagwerk voor 
iedereen die in het ouder 
worden is geïnteresseerd, 
in het bijzonder studenten, 

beleidsmakers, journalis-
ten en onderzoekers, en 
zorgprofessionals.

Ouder worden is een pro-
ces met veel aspecten, die 
binnen de canon geordend 
zijn in vijf domeinen: 
Lichaam (biologie van het 
ouder worden), onder re-
dactie van Giel Bosman, 
universitair docent bioche-
mie UMC Radboud, Nijme-
gen. 
Individu (psychologie van 
het ouder worden), onder 
redactie van Nan Stevens, 
universitair hoofddocent 
Radboud Universiteit, en 
emeritus hoogleraar toe-
gepaste sociale gerontolo-
gie VU, Amsterdam. 
Samenleving (sociolo-
gie van het ouder wor-
den), onder redactie van 
Marja Aartsen, universi-
tair docent sociale geron-

tologie VU, Amsterdam en 
Kees Knipscheer, emeritus 
hoogleraar sociale geron-
tologie VU, Amsterdam 
Geheugen (cognitieve ver-
oudering), onder redactie 
van Martin van Boxtel, arts 
en universitair hoofddo-
cent vakgroep psychiatrie 
en neuropsychologie van 
de Universiteit Maastricht. 
Gezondheid (epidemiolo-
gie van het ouder worden), 
onder redactie van Dorly 
Deeg, hoogleraar epidemi-
ologie van veroudering. 

Het idee voor de Canon 
ontstond in 2009, en is 
door vier initiatiefnemers 
van verschillende partijen 
in Nederland verder ont-
wikkeld; Paul van der Kooij 
(Vilans), Marja Aartsen 
(VU), Boudewijn Chorus 
(SWP/Geron) en Ria Wij-
nen (NVG).

Laat de 
bermen 
bloeien!

Landschap Noord-Holland 
vraagt de Noord-Holland-
se bermbeheerders om 
bloemen te laten staan en 
niet te vroeg te maaien. 
Daarmee wordt de pro-
vincie aantrekkelijker voor 
vlinders en bijen. Het gaat 
niet goed met bijen en 
vlinders. Het gebrek aan 
bloemen met hun nectar 
is één van de oorzaken. 
Ook graslanden en gazons 
kunnen veel bloemrijker.
Hoewel laat begonnen, is 
de lente nu echt van start 
gegaan. Dat betekent dat 
veel bloemen het land-
schap gaan kleuren. Berm- 
en graslandbeheerders 
kunnen op een makkelijke 
manier vlinders en bijen 
helpen door even niets te 
doen. Vaak worden bloe-
men te vroeg gemaaid. Er 
zijn volop voorbeelden van 
bloemrijke bermen die in 
mei al worden gemaaid.  
Landschap Noord-Holland 
roept daarom op om bloe-
men te laten staan en pas 
na juli te maaien. Het is 
ook verstandig een deel 
van de berm het hele jaar 
niet te maaien. Insecten 
gebruiken namelijk plan-
ten als overwinteringsplek. 
Bijkomend voordeel van 
minder maaien: het levert 
een financiële besparing 
op. Iets dat in deze tijd van 
bezuinigingen goed uit-
komt.

Knoopkruid met zandoogje

Nog twee excursies 
in de Hempolder

De Hempolder bij Uitgeest 
is een geweldige plek als 
u weidevogels wilt zien. U 
kunt ze daar op zondag 2 en  
zaterdag 15  juni met gids 
Theo de Wit van 10.00 tot 
12.00 bekijken. De laatste 
mogelijkheden dit seizoen.
Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.gaatu-
mee.nl  Voor meer informa-

tie kunt u bellen met 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren).
Men adviseert u waterdicht 
schoeisel te dragen en een 
verrekijker mee te nemen. 
Verzamelen bij de werk-
schuur de Dodde, Hemweg 
1 in Akersloot, vlakbij het 
gehucht Klein Dorregeest, 
achter Motel Akersloot.

Ook de kuifeend broedt in de Hempolder (foto: Henk van 
Bruggen)

Vrijwilliger gezocht 
voor informatiepunt

De beheerder van land-
goed Leyduin in Heem-
stede, Landschap Noord-
Holland, is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het 
informatiepunt de Kakelye 
op de buitenplaats Leyduin 
in Heemstede. De werk-
zaamheden bestaan voor-
al uit het bij toerbeurt om 
de week ’s morgens ope-
nen van het gebouwtje op 
doordeweekse dagen en 
aan het eind van de dag 
weer afsluiten. Een tweede 
vrijwilliger verzorgt dan de 
andere week deze klus.
In 2006 is de voormalige 
appelschuur van de buiten-
plaats Leyduin helemaal 
opgeknapt en opnieuw 

ingericht. In het gebouwtje 
geeft Landschap Noord-
Holland informatie over 
de cultuurhistorie en de 
natuur van de landgoede-
ren Leyduin, Vinkenduin en 
Woestduin. Er liggen fol-
ders met wandelroutes om 
mee te nemen.
Elk weekend zorgt de bos-
wachter dat het gebouw 
open is voor het publiek. 
De rest van de week heeft 
hij geen tijd om hiervoor 
te zorgen. Deze klus wordt 
door vrijwilligers gedaan. 
Heeft u interesse en wilt u 
meer weten? Dan kunt u 
contact opnemen met bos-
wachter Ron Dam: 023-
5848052/06-53496008.

Informatiepunt Kakelye bij buitenplaats Leyduin (foto: Il-
se Miedema)

stuks in 2011 naar 6.000 
vorig jaar. De consument 
lijkt voor de aankoop van 
dit technisch complexe pro-
duct niet over één nacht ijs 
te gaan en heeft behoefte 
aan het persoonlijke advies 
van een fietsspecialist. De 
gemiddelde aanschafprijs 
per fiets via internet steeg 
wel met ruim 20 procent 
tot 392 euro, terwijl de 
gemiddelde tweewieler bij 
de fietsspecialist vorig jaar 
voor 964 euro werd ver-
kocht; 0,4 procent meer 
dan in 2011.



Unieke nieuwe meubelen en 
ruitersport bij de Oude Woonstal

 Nu tegen extra scherpe prijzen

Diegene die nu bezig is 
met een verandering van 
meubelen in huis, kan 
goed terecht bij De Oude 
Woonstal in Castricum. 
Er is een nieuwe collectie 
meubelen aangekomen 
met allerlei soorten ban-
ken, tafels en stoelen. Hier-
bij zijn zeer unieke stukken 
te vinden, zoals een stoere 
bank met verstelbare relax-
functie. ‘Heerlijk wanneer 
je even de voetjes omhoog 
wilt’, aldus eigenaar Fred 
de Ridder. Maar denk ook 
aan gave kloostertafels, 
een bank bekleed met 
koeienhuid en grote kris-
tallen kroonluchters. Al 
deze woonartikelen zijn nu 
flink afgeprijsd tot maar 
liefst 50 procent korting. 
Fred: ‘’Wanneer er weer 
ruimte is, krijgen wij weer 

nieuwe meubelen aange-
leverd. Wij hebben name-
lijk het voornemen om met 
onze woonafdeling tot aan 
het eind van het jaar met 
aangepaste openingstijden 
open te blijven. Hierbij zul-
len we diverse spetterende 
acties op de meubels heb-
ben, dus hou ons in de 
gaten!’’
Tot eind juni zal de ruiter-
sportafdeling open blij-
ven. ‘’De artikelen voor 
het paard zijn inmiddels 
uitverkocht, maar de rui-
ter kan nog heel goed bij 
ons terecht’’, aldus Astrid 
Beentjes. ‘’Zo hebben wij 
nog een ruime voorraad 
schoeisel, rijbroeken en 
bovenkleding.’’ Hier-
bij geldt: 1 artikel 50% 
korting, 2 artikelen 60% 
korting en 3 artikelen of 

meer 70% korting. Na 30 
juni zal Astrid Beentjes een 
doorstart met de ruitersport 
maken onder de naam Trix 
Sports. Dit bedrijf zal zich 
specialiseren in maatwerk 
leren rijlaarzen, maatwerk 
zadels en hoofdstellen. 
‘’De showroom is op het-
zelfde adres, maar ik werk 
ook op locatie’’, aldus As-
trid. ‘’De eerste aanvragen 
stromen binnen, dus ik kijk 
vol enthousiasme naar de 
toekomst!’’

Nieuwsgierig gewor-
den? 
Kom snel langs! Open: 
woensdag tot en met zater-
dag 10.00 tot 17.00 uur.
De Oude Woonstal – Cas-
tricummerwerf 16 – Cas-
tricum – 0251-673639 
– www.deoudewoonstal.nl.

Wie is wie ook alweer?
Deze foto kregen we van Wil van de Velde. Zij vond dit mooie plaatje bij het uit-
zoeken van de foto’s van haar moeder. Het is een foto van de klas van haar vader, 
Hans Ooms. Hij werd geboren op 8 januari 1922 in Castricum en deze foto is 
gemaakt in 1939. Het is volgens Wil de Winterschool in Beverwijk. Wil: ,, Vroeger 
had je winterscholen voor land- en tuinbouwers, zomers waren ze te druk om naar 
school te kunnen gaan.’’ Haar vader Hans staat op de achterste rij, vierde van links. 
Hij was van beroep jachtopziender en boswachter in de regio Castricum, Heems-
kerk en Egmond.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Fietsroutes langs 
stolpboerderijen

Noord-Holland en de 
stolp. De ‘piramide van 
de polder’ is het icoon van 
het Noord-Hollands land-
schap. Er staan zo’n 5.500 
stolpen van Texel tot in de 
Haarlemmermeer. On-
danks de grote waardering 
voor dit agrarisch erfgoed 
staat het voortbestaan van 
de stolp onder druk. 2013 
staat daarom in het teken 
van de stolp. Fietsroutes, 
verhalen, een symposium 
en digitale ontsluiting van 
stolpen in de Streetmuse-

um-app leiden bewoners, 
bezoekers en bewon-
deraars van het Noord-
Hollands landschap en 
erfgoed langs de stolpen. 
De piramidevormige da-
ken van de stolpboerde-
rijen markeren al eeuwen 
de polders en dorpen van 
Noord-Holland en geven 
de provincie een eigen, 
herkenbaar silhouet. Met 
de schaalvergroting in de 
landbouw werd de stolp 
te klein. Het boerenbedrijf 
groeide en werd in nieuwe, 

grote schuren onderge-
bracht. Stads- en dorpsuit-
breidingen en aanleg van 
wegen deden de rest. Vele 
stolpen werden gesloopt. 
De meeste van de overge-
bleven stolpen kregen een 
woonfunctie. 
 
Fietsroutes
Voor bewoners en bezoe-
kers van Noord-Holland 
zijn drie speciale stolpen 
fietsroutes rond Hoorn, 
Medemblik en Schagen 
samengesteld. Het fiets-
routeboekje geeft achter-
grondinformatie over de 
stolpen en  is net als de 
UITwaaier, de zomeragen-
da van Noord-Holland, 
verkrijgbaar bij de biblio-
theken, boekhandels, mu-
sea, VVV’s en campings 
in Noord-Holland. Voor 
meer informatie  en de af-
haaladressen kijk op www.
jaarvandestolp.nl. 

De fietsroutes zijn ook te 
bekijken op www.oneindig-
noordholland.nl.

De Oude Woonstal
Castricummerwerf 16
Castricum

t. 0251-673639
www.deoudewoonstal.nl
info@deoudewoonstal.nl

Wo t/m Za. van 10.00 - 17.00 uur

   OPHEFFINGS
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Discozwemmen
Castricum – Op 8 juni is er 
van 19.00 tot 21.00 uur disco-
zwemmen in zwembad De Wit-
te Brug voor kinderen van acht 
tot veertien jaar. Het wordt ge-
organiseerd door stagiaire Es-
ther de Boer. Esther: ,,Ik ben ze-
ventien jaar oud en loop tien we-
ken stage bij het zwembad. Her-
man Rijsdijk, mijn stagebegelei-
der, heeft mij de opdracht gege-
ven om discozwemmen te orga-
niseren. Ik hoop dat er veel kin-
deren komen zwemmen.’’ Deel-
nemers dienen wel in het bezit 
te zijn van een zwemdiploma en 
betalen 4,00 euro entree.

Akersloot - Zondag 2 juni is er 
bij de Akersloter Marathon Klub 
een wandeling rond de Beemster 
van 15 km lang. Vertrek om 9.00 
uur vanaf Het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Belangstellenden zijn 
welkom. Voor inlichtingen: Tinie 
Leijen, tel. 0251-315137 of Kees 
Deijlen, tel. 0251-310715.

Amak wandelt

Castricum - Dit weekend was 
er een dubbelvlucht vanuit Nijvel 
rond de 220 kilometer en vanuit 
Morlincourt op een afstand van 
352 kilometer.
Postduivenvereniging de Gou-
den Wieken had 114 duiven in-
gezet en de overwinning ging 
naar Gerhard Tromp die zijn drie-
jarige doffer de NL10-1557296 
als eerste klokte. Tweede werd 
Sander de Graaf en de derde duif 
behoorde toe aan Cor Schermer.
Ook Cees de Wildt en Arie Ha-
geman klokten vroege duiven 
en verder in de middenmoot ziet 
men Anton Tromp, Nico de Graaf 
en Jaap Kaandorp terug.
De vitessevlucht vanuit Nijvel 
werd gewonnen door Sander de 
Graaf met op de tweede plek de 
uitstekende John Kool en derde 
werd Arie Hageman. Ook Ger-
hard Tromp en Cees de Wildt 
hadden het genoegen snelle 
duiven te pakken. Verdere prij-
zen werden verdiend door Anton 
Tromp en Jaap Kaandorp.

Dubbelvlucht 
voor postduiven

Dikke laag algenschuim  
bemoeilijkt het vissen

Castricum - Een dikke laag 
schuim op het strand moesten 
de wedstrijdvissers op zondag-
ochtend 26 mei trotseren en dit 
bemoeilijkte het vinden van de 
juiste visstek. De aantrekkende 
wind maakte het er niet gemak-
kelijker op, maar ondanks alles 
werd er goed gevangen.

Frans Glorie was sinds maanden 
weer aanwezig en hij viel meteen 
in de prijzen met een derde plek 
voor 74 cm. Ook de 125 cm was 

voor Leon Juffermans voldoende 
voor een tweede plaats.
Hielke Boomsma echter is nog 
steeds niet te stoppen, hij haal-
de met maar liefst 158 cm aan 
vis een verdiende eerste plaats 
en na drie eerste plaatsen op rij 
gaat hij dan ook aan kop in de 
competitie.
Op 23 juni wordt er weer een 
wedstrijd gevist. Wie een keer 
mee wil komen vissen is welkom. 
Voor meer informatie: www.zee-
visverenigingdesalamander.nl.

Bakkum beach volleybal
Bakkum- Op 29 en 30 ju-
ni loopt het strand bij paviljoen 
Bad Noord weer vol met vele en-
thousiaste sport/strandliefheb-
bers. De organisatoren zorgen 
voor drie of vier wedstrijden per 
dag en daarmee is het Bakkum 
beach volleybaltoernooi de idea-
le rode draad voor een activiteit 
die laagdrempelig is en voor ie-

dereen te doen. Er zijn teams in 
de leeftijd van 10 tot 65 jaar.

Op zondag 30 juni wordt een 
apart toernooi voor de jeugd van 
12 tot 18 jaar georganiseerd. 
Inschrijven kan op www.bak-
kumbeachvolleybal.nl of door te 
bellen met Rob Liefting 0251-
657411.

Open trim- en beach- 
handbal kennismakingen
Akersloot - Meervogels ’60 
handbal is op de vrijdagavon-
den gestart met inloopuurtjes 
trimhandbal en beach-handbal, 
om een uurtje met handbal be-
zig zijn, zonder competitiever-
band. Bewegen, sportiviteit en 
gezelligheid zijn de motto’s. Ie-
dereen is welkom en hoeft niet 
in Akersloot te wonen om mee te 
mogen doen.
De trainingen zijn voorlopig gra-

tis. Na de vakantie wordt er een 
kleine onkostenvergoeding ge-
vraagd worden, na de eerste 
twee keer meedoen.
Beach-handbal is van 19.00 tot 
20.00 uur, trimhandbal van 20.00 
tot 21.00 uur en vindt plaats op 
de vrijdagen 31 mei, 7, 14, 21 en 
28 juni.
Voor meer informatie kan men 
een mail sturen naar meervo-
gels60@handbal.nl.

Vitesse weer kampioen rijker
Castricum - Het 2e elftal van Vitesse ’22 is kampioen geworden en 
promoveert van de derde klasse naar de tweede klasse. 

Emotioneel afscheid 
van Etienne Slagman

Castricum - Het tweede elftal 
van FC Castricum is er tijdens 
het pinksterweekend niet in ge-
slaagd de fi nale van de nacom-
petitie voor promotie naar de re-
serve eerste klasse te bereiken. 
De ploeg van afscheidnemend 

aanvoerder Etienne Slagman 
verloor tweemaal van SC Voor-
land 2: 3-1 en 4-1.
Slagman kreeg daardoor niet 
het afscheid dat hij na vele jaren 
trouwe dienst in de FCC-selectie 
verdiende. ,,Dat is jammer, maar 
niet erg”, aldus de 32-jarige cap-
tain. ,,We hebben er met zijn al-
len alles aan gedaan. Ik vind het 
mooi dat ik afscheid neem in een 
elftal met jongens die ik bijna al-
lemaal zelf heb opgeleid. Het 
was ook leuk dat oudgedienden 
als Bart Kuijs en Otto Weener 
vanuit het derde nog meededen 
vandaag. Met hen heb ik nog in 
het eerste gespeeld. Mooie tijd 
was dat. Ik weet nog dat ik vier 
keer scoorde in een wedstrijd. 
Ja, dat was wel het hoogtepunt 
van mijn voetballende carrière.”
Volgend jaar wacht een herkan-
sing, dan met Slagman in de rol 
van trainer in plaats van trotse 
aanvoerder.

Bakkum 8 kampioen in 
de voorjaarscompetitie
Bakkum – Het 8ste senioren-
tennisteam (jeugd) van TC Bak-
kum (zondag gemengd 6de klas-
se) is er reeds vroeg in geslaagd 
het kampioenschap veilig te stel-
len in de voorjaarscompetitie. Op 
de laatste wedstrijddag op 26 

mei werd met 5-3 gewonnen van 
Marquette 4. Ook alle andere te-
genstanders werden verslagen, 
waardoor dit jeugdteam feitelijk 
al twee weken geleden het kam-
pioenschap niet meer kon ontlo-
pen. 

V.l.n.r. Yuna Zweet, Talitha Arrindell, Ges Oosterlaar (met mascotte 
Beer), Marnix Blom (c), Bram Kranendonk en Timo Min.

Regio – Onder leiding van een 
ervaren gids van het Gilde kun-
nen wandelingen worden ge-
maakt in Alkmaar. 
Tijdens de wandeling wordt veel 
verteld over de geschiedenis van 
Alkmaar en een bezoek gebracht 
aan enige hofjes. De wandelin-
gen zijn binnen de stadswallen 
en kunnen op elke dag van de 
week plaatsvinden. 
Voor meer informatie: C.J. Bak-
ker, tel. 0251-310272 of e-mail: 
ceesjbakker@quicknet.nl. 

Wandelen in de 
geschiedenis
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