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Mozaïek Paulus verrijst in Ardèche 
Castricum - Wie naar het zui-
den trekt en toevallig langs 
het gemeentehuis van Saint-
Vincent-de-Durfort in de Ar-
dèche rijdt, kan zomaar een 
heel bekend mozaïek tegen-
komen. Jarenlang sierden de 
kip en poes basisschool Pau-
lus, totdat de school werd af-
gebroken om plaats te maken 
voor nieuwbouw. 

De kunstenaar, de oorspron-
kelijk uit Castricum afkomsti-
ge Joggem de Graaf, werd hier-
van op de hoogte gebracht en hij 
bracht het mozaïek in veiligheid. 
,,Wij woonden eerder in een leeg 
schoolgebouw in Saint-Vincent-
de-Durfort, een dorp dat bestaat 

D66 krijgt meeste 
stemmen voor EP
Castricum - 44,7 procent van 
de Castricummers die donder-
dag mochten stemmen voor het 
Europees Parlement, maakte van 
dat recht gebruik. Dat was een 
fractie minder dan bij de EP-ver-
kiezingen van vijf jaar geleden 
(44,9%). Hoe de stemmen pre-
cies verdeeld zijn over de partij-
en is  zondagavond bekendge-
maakt, tegelijkertijd met de uit-
slagen van de verkiezingen in de 
andere EU-landen.
In Castricum hebben de meeste 
mensen op D66 gestemd: 2352, 

gevolgd door VVD 1792 en CDA 
1776. De PvdA kreeg 1245 stem-
men. GroenLinks en de PVV 
hebben beiden 1141 aanhangers 
en de SP 1092. De Partij voor 
de Dieren kreeg 618 stemmen, 
50Plus was goed voor 438 stem-
men, de ChristenUnie-SGP 180, 
De Piratenpartij 97, Artikel50 56, 
IQ De Groenen 31, Anti EU Partij 
27, Liberaal Democratische Partij 
17, ikkiesvooreerlijk.eu 14, Jezus 
Leeft 9, Aandacht en Eenvoud 
6 en de Rechten-Plichten-Partij 
kreeg 4 stemmen. 

Vincent naar WK
Castricum - Vincent Hazeleger 
heeft zaterdag in Lokeren vol-
daan aan de limiet voor de WK 
junioren op de 1500m. Met een 
pr van 3.44.65 bleef hij ruim een 
seconde onder de limiet. Afgelo-
pen weken liet hij op de 800m en 
1000m al zien dat hij in topvorm 
is. De WK junioren worden in ju-
li gehouden in Eugene in de VS. 

uit acht gehuchten verspreid in 
de bergen met zo’n 250 inwo-
ners. Ik stond daar vooral be-
kend als kunstschilder. Toen 
we vertrokken naar Zweden om 
daar in opdracht een mozaïek te 
maken, bedacht het gemeente-
bestuur dat zij ook iets dergelijks 
wilde realiseren op het plein voor 
het gemeentehuis. Dus nadat 
het project in Zweden was afge-
rond, vertrokken we weer rich-
ting Frankrijk.” Als uitgangspunt 
werd gekozen voor een chan-
son van George Brassens ‘Bra-
ve Margot’, een ondeugend lied-
je dat elk kind in Frankrijk mee 
kan zingen. ,,De kip en de klei-
ne poes die ik heb verwerkt, ko-
men van Paulus. Margot ligt op 

een bed dat ook als speeltoe-
stel dienst kan doen. De hage-
dis is een symbool voor het wa-
ter dat een belangrijke rol speelt 
in de Arèche.” Vorige week is 
het speelse kunstwerk feestelijk 
onthuld. Joggem de Graaf, van 
de elektronicawinkel op de To-
renstraat, is sinds 1968 fulltime 
werkzaam als beeldend kunste-
naar. Hij was dertien jaar ver-
bonden aan de academie Miner-
va in Groningen als hoofddocent 
beeldhouwen. Sindsdien  reist hij 
samen met zijn vrouw van land 
naar land om opdrachten uit te 
voeren. Wie wil zien hoe het pro-
ject tot stand kwam of meer wil 
weten over Joggem: www.mo-
saique.joggemdegraaf.com. 
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Bespreking door raad Nieuw 
Geesterhage doorgeschoven 
Castricum – De gemeenteraad 
zou op woensdag 21 mei de be-
stemmingsplannen die bij het 
project Nieuw Geesterhage ho-
ren bespreken, maar door ondui-
delijkheden rond de geheimhou-
ding over financiële details van 
het plan voor enige raadsleden 
is de bespreking doorgeschoven 
naar 5 juni. Een week later wordt 
in het openbaar verder gespro-
ken. Op 3 juli vervalt de provin-
ciale subsidie als er geen besluit 
genomen is.

De gemeente Castricum en Bies-
terbos hebben een samenwer-
kingsovereenkomst over de ont-
wikkeling van Nieuw Geesterha-
ge. Op 15 mei tekenden wethou-

der Klijnstra namens gemeente 
Castricum en de heer De Weijer 
namens Biesterbos deze over-
eenkomst. Daarmee wordt een 
belangrijke stap gezet in het 
verwezenlijken van dit cultureel 
maatschappelijke centrum. 

Het huidige plan gaat uit van re-
novatie van het huidige Gees-
terhage inclusief bibliotheek en 
een deel nieuwbouw voor maat-
schappelijke organisaties met 
daarop circa vijftien apparte-
menten in drie lagen. Ook komt 
er een appartementenblok van 
circa veertien appartementen 
in vier lagen op de hoek Albert 
Schweizerlaan / Dag Hammersk-
jöldlaan. Verder komen er veer-

Waar gaat het hier over?
Woensdag 21 mei was er een raadscarrousel over Nieuw Geesterhage 
(renovatie van het huidige Geesterhage en een deel nieuwbouw) en 
Toonbeeld (de sloop van de locatie Toonbeeld en het hierna realiseren 
van maximaal zeventien woningen). Maar wat daar gebeurde was voor 
een burger niet te volgen. Het college van B&W heeft een deal gesloten 
met ontwikkelaar Biesterbos over de grondexploitatie. De details van die 
deal bleken geheim te zijn. Het college verzocht de raad de geheim-
houding te bekrachtigen. Maar dat ging zomaar niet. Zo’n drie kwartier 
werd er vergaderd achter gesloten deuren. En waarover? Dat mag de 
burger niet weten. Alleen dat er informatie ontbrak op grond waarvan 
de gemeenteraad de geheimhouding kon vastleggen. En dus werd de 
vergadering geschorst en zal B&W de benodigde informatie bij elkaar 
zoeken. Maar welke informatie dat is?
Op 5 juni wordt nu nog eens een vergadering gehouden, weer achter 
gesloten deuren, waar de ontbrekende informatie op tafel komt. Op 12 
juni wordt de openbare vergadering voortgezet.
Actiecomité Oranjebuurt.
Naam bekend bij de redactie.

tien circa woningen (twee-on-
der-één-kap en vrijstaand) aan 
de Albert Schweizerlaan/Henri 
Dunantsingel. Het huidige plan 
gaat uit van de sloop van de lo-
catie Toonbeeld en het hierna 
realiseren van maximaal zeven-
tien grondgebonden woningen.
Het hele plan is opgeknipt in fa-
ses. De nieuwe huisvesting voor 
Toonbeeld bij Nieuw Geesterha-
ge komt in beeld bij fase twee. 
Op dit moment is hier over dit 
plan volop overleg gaande tus-
sen het bestuur van Toonbeeld, 
Biesterbos en de gemeente. Het 
streven is om fase een en fase 
twee zo snel mogelijk na elkaar 
te realiseren. Als de gemeen-
teraad instemt met de bestem-
mingsplannen voor Nieuw Gees-
terhage en Toonbeeld, kan de 
Biesterbos de bouwplannen uit-
werken. De planning is om nog 
voor het eind van het jaar te star-
ten met de renovatie.

Clusius reanimeert; op 
naar een wereldrecord 
Castricum - Er werd serieus 
gewerkt, hier onder toeziend 
oog van wethouder Esther Hol-
lenberg. Afgelopen donderdag 
mocht zij de certificaten uitrei-
ken aan leerlingen van het Clusi-
us College omdat zij de reanima-
tieopleiding hadden afgerond. 

Ook leerlingen van het Jac P 
Thijsse College volgden afge-
lopen maanden reanimatieles-
sen. Dat deden zij in het ka-
der van het pilotproject van de 
Hartstichting. Zij doen binnen-
kort examen. Wethouder Hollen-
berg was blij verrast: ,,De leer-
lingen vonden het spannend en 

waren er van begin tot eind se-
rieus mee bezig. Fantastisch dat 
zij hun verantwoordelijkheid ne-
men in goed burgerschap, zo-
als ze dat op het Clusius Colle-
ge noemen. De school heeft zelfs 
besloten de reanimatielessen op 
te nemen in het studieprogram-
ma van de leerlingen. Ze hebben 
zelf geïnvesteerd in de poppen 
en materialen.” 
ºOp 6 juni gaan leerlingen van 
het Clusius College naar Arn-
hem om met in totaal 2.500 an-
dere leerlingen een half uur lang 
te reanimeren; zo proberen ze in 
het Guinness Book of Records te 
komen. 

Anouk grijpt naast prijs
Castricum - Ze is het niet ge-
worden; Anouk Hopman die ge-
nomineerd was als Wereldverbe-
teraar van het Jaar. Vrijdag vond 
de finale plaats en Tim en Ivi 
Huijsmans werden met Red de 
Aarde de winnaars. Zij strijden 
voor de bijen. Anouk eindigde op 
een derde plaats met haar pren-
tenboek over AIDS. De scores 
van de finalisten lagen ontzet-

tend dicht bij elkaar en de span-
ning was dan ook tot het laat-
ste moment te voelen. De finalis-
ten kwamen met een touringcar 
vol fans richting Utrecht. Gejoel, 
gejuich en veel spandoeken; het 
Media Plaza stond op zijn kop! 
Na een kort filmpje ter introduc-
tie kregen de finalisten drie mi-
nuten om het publiek en de jury 
nog één keer uit te leggen waar-

Voorlichting in de praktijk
Castricum - Vorige week maan-
dag zijn drie jonge ijsvogels uit 
hun nestgang gekropen. De eer-
ste dagen was het nog even 
wennen aan de ruimte, de om-
geving en het leren vangen van 
vis. 
Donderdag kregen ze seksuele 
voorlichting en hun ouders de-

den het gewoon even voor. Pe-
ter van Renen was erbij. ,,Nor-
maal ga ik op donderdag met ijs-
vogelvriend Bart een rondje ijs-
vogelwanden doen, maar ik had 
zo’n voorgevoel. Dus maandag 
richting de broedbiotoop. Je hart 
slaat over; drie jong ijsvogels op 
een rij. En toen ik er donderdag 

weer wa met Bart, werd er on-
der het toeziend oog van de jon-
ge ijsvogels door de ouders ge-
paard. Seksuele voorlichting 
dus.” 

Ook een mooie foto gemaakt? 
Stuur deze naar info@castri-
cummer.nl.

om zij de titel ‘Wereldverbeteraar 
van het Jaar’ verdienden. De ju-
ryleden waren zeer onder de in-
druk. Niet alleen hadden alle fi-
nalisten al een succesvol initia-
tief opgezet; ze gaven ook inspi-
rerende presentaties en betrok-
ken veel mensen bij hun initiatie-
ven. Na een optreden van Yes-R 
was het aan de jury om een oor-
deel te vellen. De finalisten had-
den al stemmen verzameld via 
internet en in de zaal, maar de 
jury moest de doorslag geven.

Castricum - Voor de echte vroege vogels organiseert IVN 
Midden Kennemerland op donderdag 29 mei in samenwer-
king met Duincamping Geversduin een traditionele dauwtra-
pochtend. Schoenen aan mag.

Edwin Kapitein neemt iedereen mee in een mooie wandeling rond-
om Duincamping Geversduin. De excursie is ook geschikt voor 
kinderen en hun ouders, maar de kinderen moeten wel gewend 
zijn om een stuk in stilte mee te lopen. 
Aanmelden bij  de receptie van Duincamping Geversduin  of mail 
geversduin@kennemerduincampings.nl onder vermelding van de 
excursie. Het vertrek is om 5.30 uur vanaf de receptie.

Dauwtrappen in de bossen
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Fiets door land van Hilde
Castricum - Op 1 juni lanceert 
Huis van Hilde de eerste van 
acht archeologische fiets- en 
wandelroutes door Noord-Hol-
land. Noord-Holland is rijk aan 
archeologie. Huis van Hilde, het 
archeologiecentrum Noord-Hol-
land dat begin 2015 opent in 
Castricum, toont alle archeologi-
sche vondsten en collecties die 
de provincie in de loop van de-
cennia binnen kreeg. In aanloop 
naar de opening kunnen bewo-
ners en bezoekers van Noord-
Holland alvast kennismaken met 
het Huis van Hilde via fiets en 
wandelroutes, presentaties, acti-
viteiten en de vondstenactie
Archeologisch onderzoek toont 
de rijke geschiedenis van Noord-
Holland. Dat is te zien aan het 
bijzondere vondstmateriaal van 
het Provinciaal Archeologisch 
Depot. De nieuwe archeologi-
sche routes nemen bewoners en 
bezoekers van Noord-Holland 
mee op ontdekkingstocht naar 
onder andere de vindplaatsen 
van de Huis van Hilde collectie. 
Elk gebied heeft een eigen the-
ma dat uitgewerkt wordt in de 
route, een presentatie met een 
regionale topvondst en informa-

tie over Huis van Hilde. Vanaf 1 
juni worden de ‘Rituele plekken’ 
in en rond Alkmaar, Heiloo, Eg-
mond en Bergen belicht, zoals 
een palencirkel, de Willibrord-
put en de Runxput bij Onze Lieve 
Vrouwe ter Nood. Centrale plek 
is de Abdij van Egmond, waar in 
een presentatie vondsten wor-
den getoond van de Adelbertus-
weg. Tot januari 2015 volgt elke 
maand een route door een ander 
gebied en zijn er activiteiten van 
regionale partners.
º
De tentoonstelling in Huis van 
Hilde toont de archeologische 
geschiedenis van Neandertha-
lers tot de Tweede Wereldoor-
log. De vaste tentoonstelling be-
staat uit een aantal levensech-
te mensfiguren, waaronder Hilde 
en de Steentijdman van Mienak-
ker. In de tentoonstelling staan 
nooit eerder getoonde archeo-
logische topvondsten zoals drie 
historische kano’s en enkele 
middeleeuwse sarcofagen. Het 
centrum verzorgt ook educatie-
ve activiteiten, tijdelijke tentoon-
stellingen en evenementen. Volg 
de ontwikkelingen op www.huis-
vanhilde.nl.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboorte
13-05-2014: Loet Balk, gebo-
ren te Beverwijk,  zoon van Balk, 
Sjoerd L. en Schoonenberg, Mar-
tine C. 17-05-2014: Tijn F. Zon-
dervan geboren te Castricum, 
zoon van Martinus F. Zondervan 
en Kirstin Vos. 17-05-2014: Ku-
drat Abudukahaer, geboren te 
Alkmaar, zoon van Abudukahaer, 
Kuerban en Abduxukur, Elnur. 17-
05-2014: Maud F. Brink, geboren 
te Beverwijk, dochter van Brink, 
Nander R. en Worm, Myrthe M. 
20-05-2014: Bo Batelaan, gebo-
ren te Alkmaar, dochter van Mar-

cus C. Batelaan en Renske Pols. 

Overlijden
14-05-2014: Johannes G. van 
der Hall. 15-05-2014: Simon A.E. 
Schram,  gehuwd met Braken-
hoff, Catharina L.  overleden te 
Alkmaar. 15-05-2014: Jan M. 
Paardekoper. 17-05-2014: Anto-
nia M.E. van Dijck, overleden te 
Amsterdam. 17-05-2014: Johan-
nes M. Breetveld. 18-05-2014: 
Gijsberta  C. van Laar weduwe 
van Dresmé, Johannes P.M. 18-
05-2014: Alida Maria Res, wedu-
we van Kessel, Petrus G.

Eerste prijs Bonhoeffer
Castricum - Een onderdeel van 
de Techno Challenge is gewon-
nen door leerlingen van het het 
Bonhoeffer College. 
Tijdens dit toernooi reden teams 
met een radiografisch bestuur-
bare modelauto’s. De race werd 
vrijdag gehouden op 23 mei in 
Heemstede. Het Bonhoeffer had 
drie teams ingezet. 
Het idee achter de RC Cup is dat 
de teams leren samenwerken, 
kennismaken met techniek en 

radiografisch bestuurbare au-
to’s zo snel mogelijk over een 
parcour laten rijden. Er werd ook 
gekeken wie er het best kan ont-
werpen. Ook moesten de mon-
teurs goed en snel kunnen rea-
geren bij het wisselen van wielen 
en/of de accu. De kleding moest 
er goed uitzien en de bolides 
mooi geverfd. Dat is heel goed 
gelukt; de eerste prijs in de Ser-
pent-klasse ging naar de leerlin-
gen uit Castricum.

Start KunstFietsRoute 
met concert en expositie

Castricum - Tijdens de kunst-
fietsroute zullen docenten van 
Toonbeeld een inkijkje in hun 
werk geven. Dat doen ze het ge-
hele weekend in de vorm van 
een tentoonstelling van werk van 
de beeldende docenten, door 
middel van videoportretten van 
een aantal van hen. Drie docen-
ten houden tijdens het week-
end gezamenlijk atelier in de au-
la van Toonbeeld. Het geheel in 
het thema van werk in wording.
De aftrap voor het weekend zal 
worden gegeven op vrijdag-
avond 6 juni om 19.30 uur in de 
vorm van een concert door de 
muziekdocenten van Toonbeeld. 
Paula van Wijk, docente dwars-

fluit opent de avond met muziek 
van Fauré en Piazolla. Ze wordt 
op harp begeleid door Marjan 
Deiman. Lex van Amsterdam 
speelt eigen werk op gitaar. Veel 
meer muziek die vrijdagavond, 
maar ook werk van de beelden-
de docenten en diverse video’s 
over hun beroepspraktijk als 
kunstenaar en docent als voor-
proefje voor het weekend van de 
Kunstfietsroute, 7 en 8 juni. In 
de dagen daarna zijn drie beel-
dende docenten aan het werk 
aan de beelden die ze op dat 
moment onderhanden hebben. 
Toonbeeld is geopend tijdens het 
weekend van 7 en 8 juni tussen 
11.00 en 17.00 uur.

 

Castricum – Kleuters van basis-
school De Klimop kwamen voor 
een educatief programma naar 
het Strandvondstenmuseum en 
mochten in de voor het muse-
um staande Bakkumse schel-
penkar klimmen. Zij hebben het 
oude record van leerlingen van 
de Panta Rheischool uit Bever-

wijk (27 leerlingen) verbroken 
door met 33 kinderen in de kar 
te klimmen. 
Er zijn sinds de opening van 
het museum in januari 2012 al 
meer dan 1.000 kleuters met 
hun school voor een educatief 
programma in het museum ge-
weest.

Grootste jeugddtoernooi
Castricum - Nog maar een paar 
nachtjes slapen en dan gaat 
het grootse FC Castricum WEA 
Jeugdtoernooi 2014 van start. 
In het totaal worden er maarliefst 
148 teams van 29 verschillende 
clubs welkom geheten. 
Het programma: zaterdag 31 
mei vanaf 9.30 uur F- en MD-
pupillen, vanaf 14.30 uur E-pu-
pillen, zondag 1 juni vanaf 9.30 
uur D-pupillen, vanaf 14.30 uur 
C- en MC-junioren. Foto: Han de 
Swart.

www. .nl

www. .nl
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Laatste kans expositie 
onderwijs te bezoeken 

Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 1 ju-
ni is voor de laatste keer de ex-
positie over het onderwijs op de 
lagere scholen in Castricum en 
Bakkum in de jaren ’50 te be-
zichtigen. 
Ook is er over dit onderwerp 
doorlopend een film van Hans 

 

Castricum – Op 1 juni speelt to-
neelgroep Forento een mix van 
drie sprookjes op een prachti-
ge en sprookjesachtige locatie: 
de kasteeltuin van Assumburg in 
Heemskerk. Iedereen vanaf zes 
jaar is van harte uitgenodigd om 
de voorstelling te bezoeken. Op 
zondag 22 juni is de voorstelling 
ook te zien zijn in de tuin van Het 
Hof van Kijk Uit in Castricum; 
beide voorstellingen zijn te zien 
om 12.00 en 15.00 uur.  
De molenaar is een echte verha-
lenverteller, op de markt vertelt 
hij de prachtigste verhalen. De 
molenaar is óók een opschep-
per. Als op een dag de koning de 
markt bezoekt, vertelt de mole-
naar dat zijn dochter goud kan 
spinnen uit stro. En de hebbe-
rige koning laat een Koninklijk 

Besluit maken: het meisje wordt 
opgesloten en moet zoveel mo-
gelijk goud voor hem spinnen. 
Haar broer probeert haar nog te 
redden met behulp van een kat 
met laarzen, maar stiekem is hij 
met zijn gedachten bij Tweeoog, 
het zusje van Drieoog en Eén-
oog. En wat gaat Repelsteel-
tje doen? Het sprookje ‘lang en 
gelukkig’ laten aflopen? Forento 
heeft met de familievoorstelling 
Eénsprookje, Tweesprookje, Drie 
Sprookjes een mix gemaakt van 
de sprookjes over Repelsteeltje, 
De Gelaarsde Kat en Eénoogje, 
Tweeoogje en Drieoogje. Heleen 
van Wiechen heeft de voorstel-
ling geregisseerd. De toegang 
is gratis, na afloop gaat ‘de pet’ 
rond, maar reserveren via www.
forento.nl is mogelijk.

Nieuwe 
expositie Gemaal

Akersloot - Van 1 juni tot en met 
27 juli wordt in het Gemaal 1879 
kunst getoond van de keramis-
te Corina Gerritsen. Zij is tevens 
meester goudsmid en combineert 
in haar werk beide vaardigheden. 
De basisvorm is van klei. Na het 
bakken van de vorm wordt deze 
van een of meerdere lagen gla-
zuur voorzien. Daarbij is er keus uit 
een ruim scala aan kleur en me-
taalglazuur. Tot slot wordt het gla-
zuur gefixeerd in de oven en is er 
een nieuw uniek kunstwerk gebo-
ren. Met haar ruime collectie voor-
handen belooft deze expositie het 

bezoeken waard. Zoals in het Ge-
maal 1879 gebruikelijk is wordt 
naast de expositie uitleg gegeven 
over de functie van het gemaal. De 
machine wordt van tijd tot tijd ook 
in werking gesteld. Het is verba-
zingwekkend dat zo’n monumen-
taal werktuig ruim 130 jaar na de 
bouw nog zo kan functioneren. 
Het adres is Fielkerweg 4 en het 
gemaal is open op zondagen van 
13.30 tot 16.30 uur. Tevens is er 
gelegenheid voor groepen om het 
gemaal op afspraak te bezoeken, 
zie daarvoor de website: www.ge-
maal1879.nl. 

Simone en 
popart

Castricum - Het werk van auto-
didact kunstenares Simone Ra-
vier (1963) uit Castricum is van 
2 juni tot 12 juli te bezichtigingen 
in de bibliotheek. Simone Ra-
vier begon met tekenen en schil-
deren in 2003. Na de oprichting 
van haar website ‘Atelier Ravier’, 
maakte zij al snel divers werk in 
opdracht.

Kinders te zien, waarin scholie-
ren uit die tijd vertellen over de 
verschillen tussen het katholiek, 
openbaar en christelijk onder-
wijs. Naast veel klassenfoto’s zijn 
er ook diverse voorwerpen ten-
toongesteld, zoals wandplaten, 
rapporten, boekjes et cetera. Van 
12.00 tot 17.00 uur in De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b.

Castricum – Toonbeeld houdt 
een kunstmarkt die bedoeld is 
voor kunstenaars en amateur-
kunstenaars uit Castricum en 
omstreken. 
De kunstmarkt  vindt plaats op 
zondag 8 juni  op het terrein van 

Ook met kunst op kunstmarkt?
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. 
De markt is onderdeel van de 
jaarlijkse Kunstfietsroute. Er 
kunnen nog kramen gehuurd 
worden. Een inschrijfformulier is 
te vinden op www.toonbeeld.tv.

Castricum - Stichting Welzijn 
heeft samen met alle ouderen-
organisaties een zomerprogram-
ma gemaakt voor mensen van 

Zomeractiviteiten voor 55-plus
55 jaar en ouder. De flyer is af te 
halen bij Stichting Welzijn Castri-
cum, in de bibliotheken of kijk op 
www.welzijncastricum.nl.

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist: Bakkersplein Castricum: 
zwarte gecastreerde kater, witte 
bef, witte sokjes, wit puntje aan 
staart, gechipt, 15 jaar, Micky. De 
Ruyterweg Castricum: donkercy-
perse kater, gecastreerd, 11 jaar, 
Polle. Inlichtingen: mevrouw Dol, 
tel. 0251-658504.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Maleficent 3D

donderdag 16.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 16.00 uur   zondag 19.30 uur   

dinsdag 20.00 uur  woensdag 16.00 uur      
Tracks

maandag 20.00 uur     
The Railway Man

donderdag 16.00 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
De 100 jarige man die uit 

het raam klom en verdween
donderdag 21.15 uur   

vrijdag 16.00 uur   zaterdag 21.15 uur   
The Other Woman

donderdag 19.00 uur   
vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

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

Flits & het Magische Huis (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 11.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Muppets Most Wanted (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 2D

woensdag 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 11.00 uur 

Pim en Pom

Programma 29 mei t/m 4 juni 2014

Maleficent in 3D
Maleficent is een prachtige jon-
ge vrouw met een oprecht hart, 
die een idyllische jeugd heeft in 
een vreedzaam en bosrijk ko-
ninkrijk, tot op een dag een le-
ger binnenvalt en de harmonie 
van het land in gevaar brengt. 
Maleficent wordt de vurigste 
beschermer van het land, maar 
wanneer ze uiteindelijk meedo-
genloos wordt verraden begint 
haar oprechte hart in steen te 

veranderen. Maleficent is uit op 
wraak en moet het in een heftige 
strijd opnemen tegen de opvol-
ger van de binnenvallende ko-
ning, met als gevolg dat ze een 
vloek uitspreekt over zijn pas-
geboren dochter Aurora. Maar 
wanneer het meisje opgroeit, re-
aliseert Maleficent zich dat Au-
rora de sleutel is tot vrede in het 
koninkrijk, en misschien ook wel 
tot haar eigen ware geluk. 

Op zoek naar beschutting tegen 
de storm, sluipt de verlaten jon-
ge kat Flits een huis binnen dat 
bewoond wordt door de gepen-
sioneerde goochelaar Laurens. 
Hij deelt zijn huis met verschil-
lende huisdieren en speelgoed-
figuren die in staat zijn het ont-
bijt op te ruimen met een specta-

Flits & Het Magische Huis
culaire zang- en dansroutine. Al 
snel zorgt hij ervoor dat Flits zich 
welkom voelt, maar konijn Jack 
en muis Maggie spannen samen 
om te zorgen dat Flits eruit ge-
schopt wordt. Wanneer Laurens 
in het ziekenhuis belandt pro-
beert zijn neefje Daniel stiekem 
zijn huis te verkopen. 
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Snuffelmarkt voor 
Prijedor in Bosnië

Uitgeest - De markt voor Prije-
dor was al gepland op zaterdag 
14 juni van 9 tot 15 uur bij de rk 
kerk aan de Langebuurt in Uit-
geest... En na de overstromingen 
van afgelopen tijd, die ook Prije-
dor getroffen hebben, is het nog 
belangrijker geworden dat er 
veel geld voor hulpmiddelen kan 
worden overgemaakt. 
Voor de markt zijn weer mooie 
spullen nodig om te verkopen 
en daarvoor roept de werkgroep 
“Help Prijedor op weg” uw hulp 
in. Heeft u huishoudelijke ar-
tikelen, kleine meubelen, lam-
pen, boeken, dvd’s, speelgoed 
en noem maar op... die nog goed 
zijn om te verkopen? Dan kunt u 
die tot donderdag 12 juni bren-
gen of laten ophalen.
Eén telefoontje naar: Co Heine, 
Kruiskamplaan 110 (311982), 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(313632), Han Scheerman, Ho-

geweg 76 (311019) of Siem van 
Zutphen, Westergeest 73-75 
(310193).
Ook kunt u op 14 juni zelf uw 
spullen komen brengen... dan 
krijgen ze meteen een mooi 
plaatsje op de markt.
De opbrengst is bestemd voor 
de zeer arme mensen:  voor eten, 
kleding en ziektekosten. Nu 
komt er nog bij dat heel veel hui-
zen moeten worden opgebouwd 
en schoongemaakt na de over-
stromingen.
Daarom hoopt de werkgroep dat 
u allen op zaterdag 14 juni naar 
de markt komt en misschien nog 
iets extra’s koopt om de zwaar 
getroffen mensen in Bosnië te 
helpen. De problemen in Bosnië 
kunnen niet in Uitgeest worden 
opgelost, maar belangstelling en 
vriendschap is voor deze verge-
ten hoek van Europa ook zó ver-
schrikkelijk belangrijk.       

Open boerderijdag bij 
familie van Burgsteden
Uitgeest - Op Tweede Pinkster-
dag, maandag 9 juni, zet de fa-
milie Van Burgsteden de hekken 
van hun boerderij op Groot Dor-
regeest 6a van 10.00 tot 16.00 
uur wijd open. Iedereen is wel-

kom op de open boerderijdag. 
Naast het aaien van de dieren en 
het bekijken van de machines, 
het proeven van lekkere zuivel-
producten of lekker genieten op 
het terras, zijn er ook veel leuke 

activiteiten te doen.
Zo kun je picknicken tussen de 
koeien, stoere jongens en meis-
jes kunnen zich uitleven op de 
boerenstormbaan, je kunt je la-
ten schminken, pony rijden, 
meedoen aan een quiz, lekker 
springen op een luchtkussen, je 
eigen touw vlechten, op de ro-
deostier, je melkdiploma halen 
en nog veel meer leuks. 
De toegang is gratis!

Junior Kamer IJmond 
organiseert ‘Ronde van JCI’
Uitgeest - Junior Kamer IJmond 
organiseert haar eerste ‘Ronde 
van JCI’ op zondag 1 juni, een 
unieke fietstocht voor jong en 
oud door het mooie landschap 
van Noord-Holland. De deel-
nemersbijdrage  van 10 euro is 
bestemd voor het goede doel 
‘Stichting achter de Duinen’. 
De Ronde van JCI is een vrije 
toertocht. Je kunt zelf bepalen 
in welk tempo je de route aflegt. 
Zo kun je volop genieten van de 
prachtige omgeving en de mooie 
dorpjes óf je gaat voor een per-
soonlijk snelheidsrecord. De 
ronde begint en eindigt bij feest-
complex Bob’s Party & Events 
in Uitgeest. Je kunt kiezen uit 3 
verschillende afstanden: 40, 70 
of 120 kilometer. Kortom voor ie-
der wat wils! 
Inschrijven voor de ‘Ronde van 
JCI’ kan tot 30 mei via de website 
www.rondevanjci.nl . Hier vind je 
ook aanvullende informatie over 
de routes,  starttijden en voorzie-
ningen op de dag zelf. 

Stichting Achter de Duinen is 
een initiatief in oprichting: het 
wordt een thuis waar vijf meer-
voudig complex gehandicap-
te bewoners welkom zijn. Waar 
individuele aandacht en onder-
steuning belangrijk zijn. Samen 
en toch op jezelf. 

De Junior Kamer (internatio-
naal beter bekend als JCI, Juni-
or Chamber International) is een 
netwerkorganisatie voor onder-
nemende mensen tot 40 jaar die 
zich persoonlijk willen ontwikke-
len.  Naast activiteiten op het ge-
bied van netwerken en training, 
organiseert JCI IJmond jaarlijks 
een aantal activiteiten ter on-
dersteuning van lokale goede 
doelen. Zoals het Bites & Beats 
spektakel op 24 augustus in 
Heemskerk, diverse ‘handen uit 
de mouwen’ acties en - nieuw 
dit jaar - de fietstocht ‘Ronde van 
JCI’. Wil je meer weten over JCI 
IJmond en het lidmaatschap? 
Kijk op www.jci-ijmond.nl.

Derde prijs voor Chantal 
Geels van De Kornak
Uitgeest - Chantal Geels van 
basisschool De Kornak heeft 
de derde prijs gewonnen in de 
jongerenwedstrijd ‘Maak wat 
je raakt!’. Zij wint daarmee vier 
kaartjes voor een eredivisiewed-
strijd of interland (in Nederland) 
naar keuze.
Chantal zet op haar bal: “Geef je 
moed niet op”.  Zij ontwierp haar 
bal voor Anna, “omdat haar oma 
laatst is overleden.”
De jury zegt over het ontwerp 
van Chantal: “Chantal wil met 
haar bal iemand troosten. Zij 
steunt Anna. Dat is heel mooi. 
De tip zelf is ook mooi en waar: 
geef je moed niet op! Leuk dat 
Chantal voor beide helften ver-
schillende kleuren heeft ge-
bruikt. Het lijkt wel glas in lood: 
mooi!”
Voor de vierde editie van de jon-
gerenwedstrijd Maak wat je 
raakt! hebben bijna tweehon-
derd kinderen van 8 tot 12 jaar 
een bal ontworpen. Van het win-
nend ontwerp is een echte voet-
bal gemaakt, waarmee onder 
andere de weeskinderen in Ma-
tamba, Tanzania worden uitge-

nodigd om mee te spelen.
Maak wat je raakt! is de jonge-
renwedstrijd van Het Apostolisch 
Genootschap. Iedere twee jaar 
vragen zij Nederlandse jonge-
ren: maak iets dat laat zien wat 
jij echt belangrijk vindt. In deze 
vierde editie was de vraag: ‘Ont-
werp een bal, nodig daar een 
ander kind mee uit om te spe-
len en vertel ons wie je uitnodigt 
en waarom’.Onder de titel ‘Speel 

mee’ was de wedstrijd dit keer 
bedoeld voor kinderen van 8 tot 
12 jaar.
In eerdere edities van Maak wat 
je raakt! maakten jongeren film-
pjes over een bijzonder verhaal 
in hun eigen omgeving, munt-
jes met gelukwensen en een 
parkbank. Alle ontwerpen zijn 
ook echt uitgevoerd. Zo staat de 
parkbank bij het gemeentehuis 
in Heemskerk.

Het ontwerp van Chantal



Uitgeest - De winkel aan de 
Middelweg is slechts door een 
schuifdeur gescheiden van de 
woning waar ze met haar gezin 
woont. De bloembinderij grenst 
aan haar keuken. 
Yvonne Hegeman-Reulen woont 
en werkt inmiddels al bijna twin-
tig jaar daar waar ze geboren is. 
In de winkel worden sinds 1976 
bloemen verkocht, maar daar-
voor was het een sigaren- en si-
garettenzaak.
 
Yvonne: “Mijn vader en moeder 
kochten in 1968 de sigaren- en 
sigarettenwinkel met woonhuis 
van de heer Klomp. Mijn moeder 
zette de winkel voort, mijn vader 
werkte op de bloemenveiling in 
Beverwijk.” 
Eigenlijk was het beginnen van 
een bloemenshop een logische 
stap voor haar ouders. “Mijn va-
der nam ’s avonds de bloemen 
mee van de veiling en m’n moe-
der verkocht ze de volgende dag 
in de winkel.”

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 
Uitgeester Courant met regelmaat één winkelier uit de bijzondere serie.

Boeketten bossen
Yvonne werkt al vanaf haar der-
tiende mee in de zaak. Ze her-
innert zich nog goed dat ze ie-
dere avond in de binderij stond 
‘te bossen’. “Ik vond het leuk 
om te doen en na de middelba-
re school ging ik naar de vakop-
leiding Bloemsierkunst. Eén dag 
naar school en de rest van de 
week werken en het vak leren in 
de winkel van m’n ouders. Na de 
opleiding kwam ik in dienst bij 
mijn ouders. En in 1995 heb ik 
alles dus overgenomen en run ik 
de winkel samen met een mede-
werker, José en mijn nichtje Jac-
queline.”
 
Online
Hoewel ze iedere maandagavond 
de planten inkoopt in Aalsmeer, 
koopt Yvonne de bloemen in bij 
een exportbedrijf in Uitgeest, el-
ke dag vers! “Super handig! We 
hebben sinds een paar jaar ook 
een eigen website met voor-
beeldboeketten die men online 

kan bestellen. En we zijn al jaren 
een Fleurop-bloemenwinkel.”
 
Persoonlijk contact
Als ze met vakantie gaat, dan is 
de winkel gesloten. En hoewel ze 
vakantie heerlijk vindt, gaat het 
haar toch aan het hart. Yvonne: 
“Ik vind het persoonlijk contact 
met klanten heel belangrijk. Ik 
sta graag voor de mensen klaar, 
het maakt mij niet uit op welk 
moment van de dag. Als ze me 
nodig hebben wil ik er zijn. Als 
ik met vakantie ben, dan kan dat 
dus niet, daar heb ik wel eens 
moeite mee.”
 
Met de tijd mee
“Binnen de bloemsierkunst zijn 
veel ontwikkelingen. Ik zorg dat 
ik hiervan op de hoogte blijf, 
waardoor alles wat ik aflever 
voldoet aan de wensen van de-
ze tijd. Daardoor is ook heel veel 
mogelijk met rouw- en bruids-
werk.” (Tekst en foto: Yvonne 
Mul Fotografie)

Bloemenshop Het Hoekje:
ook online actief

Super schoolreis voor 
de Molenhoek
Uitgeest - Dinsdag  20 mei was 
het een rustige bedoening op 
basisschool de Molenhoek. Om-
dat de groepen 1 tot en met 7 
op schoolreis waren, was alleen 
groep 8 in school aanwezig. De 
onderbouw bleef heel dicht bij 
huis en wandelde met de juf-
fen en een aantal moeders naar 
Monkeytown. Daar hebben de 
kleinste Molenhoekers zich uit-
stekend vermaakt. Er werd ge-
speeld, geklommen, gegeten en 
ook veel gedronken want dat het 
een warme dag was, merkte je 
ook binnen!

De leerlingen van de midden- 
en bovenbouw vertrokken in al-
le vroegte richting Wijk aan Zee. 
Aangezien het dit jaar een ‘klein’ 
schoolreisje betrof, was er geen 
budget voor een bus maar dank-
zij 20 (!) ouders konden de kin-
deren naar strandpaviljoen de 
Zwaardvis worden vervoerd. 

Daar genoten zij van een gewel-
dige tijd aan het strand. De leer-
lingen hadden een vol program-
ma en begonnen met strandjut-
ten. De vondsten gebruikten zij 
weer om de zandkastelen die 
werden gemaakt te versieren. 
Na een patatje tussen de mid-
dag kon iedereen met een ge-
vulde maag in circuitvorm aan 
verschillende activiteiten deel-
nemen. Er werd onder andere 
gevliegerd, gevist op garnalen 
en trampoline gesprongen. Voor 
de organisator van het strandge-
deelte, meester Bart, was het na-
tuurlijk lang spannend wat het 
weer zou brengen en hoe de 
Molenhoekers alles zouden be-
leven. Uiteindelijk kon hij terug-
kijken op een super dag die he-
lemaal compleet werd gemaakt 
door het fantastische weer, ge-
nietende kinderen en de inzet 
van alle leerkrachten en hulpou-
ders.

Lezing over Engelse invasie 
bij Callantsoog in 1799
Regio - Op zondag 1 juni is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 te Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over een min-
der bekend onderwerp in de ge-
schiedenis van Noord-Holland, 
de Engelse invasie bij Callants-
oog. In 1799 lande een Engels 
invasieleger bij Callantsoog. Na 
hier eerst slag geleverd te heb-
ben met de troepen van de Ba-
taafse republiek trok de invasie-
macht op en dit resulteerde weer 
in de slag bij Castricum, waar zij 

werden verslagen en terugge-
dreven. Een hoogste interessant 
onderwerp. De lezing wordt ge-
geven door Fred Braaksma ver-
bonden aan het Fort aan den 
Ham.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Toegang: volwassenen 
3,50, kinderen van 8 tot 12 jaar 
2,50, kinderen jonger dan 8 jaar 
gratis en houders van een vete-
ranenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Maandag 19 mei is ingebroken 
in een woning aan de Klein Dor-
regeest in Akersloot tussen 8.15 
en 22.30 uur. Aan de Boekel is 
die ochtend een snelheidscon-
trole gehouden met zeventig be-
keuringen als gevolg. In Lim-
men is een controle gehouden 
aan de Westerweg. Hier staat 
een bord met gesloten voor al-
le motorvoertuigen tussen 16.30 
en 19.00 uur. Omdat de Heere-
weg van Bakkum naar Egmond 
is afgesloten is het extra druk op 
de Kennemerstraatweg en gaat  
men ook door de Westerweg en 
Hogeweg. Er zijn 71 bekeuringen 
uitgeschreven. 
Woensdag vond omstreeks 11.50 
uur een aanrijding plaats tus-
sen twee personenauto’s op de 
Schoolweg. De materiële scha-
de was aanzienlijk. Zondag reed 
een bestuurder over de Rijks-
weg. Op het kruispunt waren on-
geveer zes jongeren een fi ets 
aan het vernielen  De groep ver-
trok daarna richting Castricum. 
Er zijn namen bekend en er zal 
een onderzoek ingesteld worden 
door de politie.
Oplettende burgers meldden in 
de nacht van zondag op maan-
dag omstreeks 0.40 uur dat zij 
aan de Nienke van Hichtum-
straat in Castricum iemand een 
dak op zagen gaan en door een 
zolderraam de woning binnen 
ging. Het bleek om de bewo-
ner te gaan die na een avondje 
stappen erachter kwam dat hij 
de sleutel van zijn woning ver-
geten was. Dinsdag omstreeks 
8.30 uur werd een bewoner van 
de Laan van Albert’s Hoeve ge-
beld door een Engels spreken-
de man die zich voordeed als ie-
mand van Microsoft. De bewo-
ner heeft de man telefonisch ge-
gevens van de computer gege-
ven. Er werd vervolgens 500 euro 
van de ING bank afgeschreven 
via internetbankieren. De bewo-
ner krijgt niets vergoed van de 
ING wegens nalatigheid.
Woensdag omstreeks 15.45 uur 
ontving de politie een melding 
dat een vrouw haar auto gepar-
keerd had aan de Frederik Hen-
drikstraat en dat haar eenjarige 
baby nog in de afgesloten au-
to zat. De autosleutels had de 
vrouw in de auto laten liggen. 
Gezien de hoge buitentempera-
tuur heeft de politie een ruit van 
de auto ingeslagen, waarna de 
baby bevrijd kon worden. De ba-
by is onderzocht door ambulan-
cepersoneel en maakt het goed.
Uit de hangar van de Zweefvlieg 
Club aan de Oude Schulpweg 
zijn vijf jerrycans met brand-
stof weggenomen. Zondag om-
streeks 11.30 uur was er een 
aanrijding met letsel op de C.F. 
Smeetslaan. Een senior liep met 
een rollator op het fi etspad en 
maakte een onverwachte bewe-
ging. Hij werd geraakt door een 
passerende snorfi ets, bestuurd 
door een 16-jarige inwoonster 
van Krommenie. Beiden raakten 
lichtgewond. 

Drie keer goude plak  
voor turnsters van DOS
Castricum - Op zondag 25 mei 
streden vier turnsters van turn-
vereniging DOS Castricum tij-
dens de rayon-teamwedstrij-
den. Jet Dreijer, Amber Blaauw, 
Marjolein Zoontjes en Stijne de 
Winter waren vanwege eerde-
re prestaties in dit jaar geselec-
teerd. Marjolein Zoontjes beet de 
spits af met haar team. Zij turnde 
een stabiele wedstrijd en heeft 
met een uitstekende brugoefe-
ning haar team naar een eerste 

plaats geloodst. Ook goud voor 
Amber Blaauw. Door haar per-
fecte oefening op vloer mocht zij 
met haar team op het erepodium 
staan. Tegelijkertijd turnde Stijne 
de brugoefening van haar leven. 
Haar team eindigde niet op het 
podium. Als laatste was Jet Dre-
ijer aan de beurt. Met een oefe-
ning op vloer wist zij de jury voor 
haar te winnen, waardoor ook zij 
met haar team een gouden me-
daille in ontvangst mocht nemen. 

Polsbandjesactie gestart 
bij de Reddingsbrigade 

Castricum - Zondag 25 mei 
werd op het strand van Castri-
cum door burgemeester Toon 
Mans het eerste 06-polsband-
je uitgereikt als onderdeel van 
de landelijke actie vanuit Red-
dingsbrigade Nederland en po-
litie. Vrijwilligers van de Castri-
cumse Reddingsbrigade stonden 
klaar bij de strandopgang om de 
strandbezoekers van informatie 
te voorzien voor een veilig dagje 
strand en deelden 06-polsband-
jes uit. Op het polsbandje kun-
nen ouders hun telefoonnummer 

noteren en kan een gevonden 
kind sneller met de ouders wor-
den herenigd. 
Het doel van de gezamenlijke 
landelijke 06-polsbandjesactie is 
om de strandbezoekers bewust 
maken van hoe zij kunnen voor-
komen dat een kind zoek raakt. 
De 06-polsbandjes zijn daarbij 
een handig hulpmiddel. Daar-
naast krijgen ouders tips hoe 
ze met hun kinderen afspraken 
kunnen maken om te voorkomen 
dat men elkaar uit het oog ver-
liest.

Hockeydames kampioen
Castricum - Het eerste dames-
team van Mixed Hockey Club 
Castricum (MHCC) is kampioen 
en promoveert naar de twee-
de klasse. Dat was zondag de 
ontknoping van een enerve-
rend verlopen hockeyseizoen. 
MHCC won de laatste wedstrijd 
met 7-0 van Alkemade Dames 1 
en dat was genoeg om concur-
rent Spandersbosch uit Hilver-
sum voor te blijven. MHCC Da-
mes 1 promoveert door dit resul-

taat naar de tweede klasse. Ko-
mende zondag wordt het team 
op een speciale bijeenkomst in 
gehuldigd, samen met alle ande-
re kampioenen. 
Daaronder ook Heren 2, dat zon-
dag met 9-0 won van het Am-
sterdamse Hurley. Daarmee stel-
den de heren promotie naar de 
reserve tweede klasse; een knap 
staaltje, want het team speelde 
dit seizoen pas voor het eerst in 
de derde klasse.

Limmen - In het weekend van 
24 en 25 mei werden in Utrecht 
de Nederlandse kampioen-
schappen turnen heren gehou-
den. Mees Knijnenberg (pupil 
7, eerste divisie) uit Limmen die 
voor Saturna Alkmaar uitkomt, 
had zich als zesde geplaatst voor 

de meerkampfi nale. Ook op de 
toestellen voltige, brug en rek-
stok had hij zich geplaatst voor 
de toestelfi nale. Hij wist beslag 
te leggen op een zilveren en een 
bronzen medaille in een sterk 
deelnemersveld.
Op de NK-fi nale strijden de bes-
te acht turners voor de nationa-
le titel per toestel. Op brug haal-
de Mees met een bijna foutloze 
oefening een monsterscore van 
19,650 punten. Hij kreeg hier-
voor een bronzen medaille. Op 
voltige turnde hij zijn beste oe-
fening van het seizoen en hier-
mee behaalde hij de zilveren me-
daille. Een mooie afsluiting van 
het seizoen en een groot succes 
voor Saturna-trainers Rinke Ul-
jee, Dennis Uljee en Dave Boon-
kamp. 

Castricum - De Werkgroep Ou-
deren van de Diaconie van de 
protestantse kerk Castricum or-
ganiseert weer een voorjaars-
tocht voor 75-plussers op dins-
dag 10 juni. 
Het vertrek met de bus is vanaf 
vier verschillende opstapplaat-
sen in het dorp: de Offenbach-

fl at, bij de hoofdingang van De 
Santmark en Sans Souci en op 
De Brink. Tussen de middag is er 
een warme maaltijd in Wognum. 
Daarna gaat het gezelschap naar 
Edam. 
Meer informatie via Corry Ro-
sloot, tel.: 650372 of Marri Huis-
man, tel.: 657160.

Voorjaarstocht

Reünie van zestigjarige 
Jac. P. Thijsse College

Castricum - Het Jac. P. Thijsse 
College bestaat  zestig jaar. Een 
mijlpaal voor de school die is uit-
gegroeid van een kleine ULO aan 
de rand van de duinen op de Bak-
kummerstraat tot een dynami-
sche  scholengemeenschap voor 
mavo, havo en vwo die werkt aan 
de toekomst van haar leerlingen. 
Ter ere van het zestigjarig jubile-
um organiseert het Jac. P. Thijs-
se College op vrijdag 31 oktober 
een reünie voor oud-leerlingen, 

personeel en oud-collega’s in de 
Bobs in Uitgeest. De avond zal in 
het teken staan van live-muziek 
met verassende optredens van 
oud-leerlingen, optredens van 
verschillende dj’s maar vooral ook 
van ontmoeten. 
Het programma voor de avond 
wordt later bekendgemaakt. De 
kaartverkoop is inmiddels gestart. 
Ga naar www.jac.p.thijsse.nl  en 
klik op de link om toegangskaar-
ten online te kopen. 

Zilver en brons op NK!
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met actrice 
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Zingend
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  Cadeaucheque
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Twist Lite Single Giant
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Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer via de aparte Link op deze site
Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.castricummer.nl/news_ct/news_ct_wk22_50plus_2014.pdf
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/


Uitgeest - Een drukke dag 
was er voor de duivenliefheb-
bers  afgelopen zaterdag. Met 
twee vluchten op het program-
ma waarvan een vitesse vlucht 
op de kortere afstand en later 
in de middag de aankomst van 
de eerste dagfondvlucht van dit 
seizoen. Een redelijk vroege los-
sing voor de dagfond om 7.45 uur 
plus een snelle vlucht gezien de 
wind, gaf de mogelijk dat de dui-
ven van twee vluchten ongeveer 
gelijk zouden arriveren. Echter 
de vitesse vlucht werd toch ook 
nog op een redelijk tijd gelost. 
De verwachting werd dus dat 
eerst de kortere vlucht zou arri-
veren. Vanuit het Belgische Qui-
evrain met een afstand van 247 
kilometer werden de duiven ge-
lost om 10.00 uur met een zeer 
goed vertrek. Voor deze vlucht 
waren 11 deelnemers met 94 
duiven aan de start gekomen. 
Om 12.09.40 uur meldde de eer-
ste duif zich bij Peter Schellevis 
in Uitgeest met de hoogste snel-
heid van 1907,680 mpm (ruim  
114 km per uur) wat zijn twee-
de overwinning werd op de Vi-
tesse. De uitslag van de eerste 
vijf liefhebbers op zaterdag 24 
mei: 1e Peter Schellevis, 2-17-
18-19e Wim Rodenburg uit Uit-
geest, 3-5-8-11-13e Comb. Kers-
sens_Krom uit Akersloot, 4-20e 
Frank Rodenburg uit Uitgeest 
en 6-7-15-16e Dirk de Bruin uit 
Uitgeest. De taartprijs ging naar 
Gert Twaalfhoven. De attractie-
prijs van de week geschonken 
door Dirk de Bruin ging naar de 
10e duif in de uitslag, ook van 
Gert Twaalfhoven. De winnende 
duif van Peter Schellevis was in 

het Rayon B. goed voor een 35e 
plaats tegn 227 liefhebbers met 
1501 duiven. 

Voor de tweede wedvlucht van 
die dag vanuit het Franse Cha-
teaudun met een afstand van 
548 kilometer waren 307 duiven 
ingebracht door 11 liefhebbers. 
De gezonde spanning voor deze 
vlucht was weer groot in de club, 
wie zou de eerste fondvlucht van 
het seizoen op zijn naam zetten. 
De eerste en snelste duif meld-
de zich om 13.13.07 uur op het 
hok van Ron van Rijn uit Uit-
geest. De duif van Ron maakte 
een snelheid van 1670,954 mpm 
(ruim 100 km per uur). De uit-
slag van de eerste vijf liefheb-
bers van de 1e dagfondvlucht 
op zaterdag 24 mei: 1-2-6-14-
20e Ron van Rijn uit Uitgeest, 
3-8-15-21-32e Dutch Day Flyers 
(Tim de Goede), 4-9-16-54-55e 
Hein Berkhout, 5-18-22-23-28e 
Peter Schellevis en 7-12e Piet 
Groentjes. De taartprijs van deze 
vlucht ging naar een duif op de 
50e plaats van de Ron van Rijn 
en de attractieprijs geschonken 
door Piet Groentjes ging naar 
Peter Schellevis met zijn duif op 
de 5e plaats in de uitslag. De uit-
slag in vereniging van Ron van 
Rijn was tevens goed voor een 
9e plaats in het Rayon B tegen 
104 liefhebbers met 1590 dui-
ven.  Ook in de  afdeling Noord-
Holland Zuid eindigde  Ron op 
een fraaie 12e plaats in de uit-
slag tegen 428 deelnemers met 
7372 duiven. Volgend weekend 
een vlucht met een midden af-
stand vanuit het Franse Morlin-
court. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Gratis zwem-
abonnement

Uitgeest - Stichting De Zien 
Blijft heeft onlangs weer 10 
gratis abonnementen verloot. 
De volgende personen mo-
gen dit seizoen gratis zwem-
men: mevrouw F. Sluis, me-
vrouw L. Deijle, Maud van der 
Poppe, Leon Woudstra, de 
heer J. Rodenburg, Manon 
van Hees, mevrouw C. Been-
tjes, de heer T. van Goethem, 
Marco Schot en Kim van der 
Zanden.
Stichting De Zien Blijft wenst 
iedereen weer een fantasti-
sche zwemseizoen toe met 
hopelijk veel prachtig zwem-
weer.

Pinkster 3 wandeltocht 
Zaandam - Purmerend
Uitgeest - Op de Zaanse 3e 
Pinksterdag, dinsdag 10 juni, 
wordt door Wandelvereniging 
“De Laatste Loodjes” een wan-
deling van ca. 15 km van Zaan-
dam-Kogerveld naar Purmerend 
georganiseerd. Aan deze wan-
deling kan iedereen deelnemen 
die deze uitdaging aan wil gaan. 
Deze wandeltocht was ooit een 
initiatief van de wandelgroep 
ZBSV, die deze lijnwandeling 
tussen Zaandam en Purmerend 
het ‘Bokketochie’ noemde. De 
Laatste Loodjes heeft in 2011 
de organisatie overgenomen en 
gaat dit jaar voor de vierde keer 
van start met deze ‘Pinkster Drie’ 
wandeltocht. 
Men wandelt via het Jagersveld, 
de Zuiderweg van de Wijde Wor-
mer en later over de Zuiddijk van 
diezelfde polder. De laatste kilo-
meters gaan via Purmerland door 
de nieuwbouwwijk Weidevennen 
van Purmerend met als eindbe-

stemming Café ‘De Drie Zwa-
nen’ bij de sluis. Deze groeps-
wandeling is ca. 15 km lang. On-
derweg is geen rustgelegenheid. 
De deelnemers verzamelen zich 
vanaf 09.30 uur in Buurtcen-
trum De Veldschuit aan de Veld-
bloemenweg 8a in Zaandam. De 
start is om 10.00 uur precies. Er 
wordt in groepsverband gelopen.
De kosten zijn:  leden DLL 1 eu-
ro; NHWB leden 2 euro; niet le-
den 3 euro. 
De terugreis kan op drie ma-
nieren: of  je gaat te voet, of je 
neemt de bus naar Wormer en 
Wormerveer of  je neemt een en-
kele reis per trein naar Zaan-
dam-Kogerveld.
Lid of geen lid iedereen is van 
harte welkom om deze wandel-
tocht door het groene natuurge-
bied tussen Zaandam en Purme-
rend mee te wandelen. 
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

OOK ZO BLIJ MET MEI.....??

VOORDEEL

Weekaanbieding (wo t/m wo): 

HEMELSE SPELT ONTBIJTKOEK 
zalig 
 van € 5,95 nu  € 4,95 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

KRENTENBOLLEN 
feestje 
 van € 2,50 nu  5 stuks € 1,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

**Stop tijdens uw � etstochtje voor iets lekkers bij onze Ko�  ecorner Uitgeest !**

© Borst Sales Promotion
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OPENINGSTIJDEN
Maandag  13.00-18.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag

 10.00-18.00 uur

Zaterdag  10.00-17.00 uur

Pr. Beatrixlaan 1, 1911 HP Uitgeest
Tel. 0251 - 313 984

OPENINGSTIJDEN

OPHEFFINGS-
VERKOOP

OOK ALLE 
DAMESMODE NU TOT 

70% KORTING SLA JE SLAG!

PROFITEER 
NU!!

- Asics - Adidas - Nike 
- Puma - K-Swiss - Only 
- Wilson - Mizuno VERKOOP

WEG = PECH!
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Consumentenbond bevestigt:
Brandstofprijzen regel-

matig checken loont
Regio - In het doolhof van 
brandstofprijzen deed de Consu-
mentenbond onlangs een onder-
zoek naar korting op  die prijzen. 
De gecommuniceerde brand-
stofkortingen in aanbiedingen 
zijn altijd kortingen op de dage-
lijks veranderende landelijke ad-
viesprijs. Zo kan het zijn dat een 
korting niet altijd een korting lijkt 
doordat de landelijke adviesprijs 
verandert.

In het artikel komt Firezone over 
het algemeen als het goed-
koopst uit de bus. Gevolgd door 
Tango en Tinq. Helaas ziet de 

Consumentenbond de kortings-
dag van Firezone (Firezone Fri-
day) over het hoofd waarop tot 
15 cent korting wordt gegeven 
op de dan geldende landelijke 
adviesprijs. ,,Dat is jammer”, al-
dus Peter Groen, directeur van 
deze prijsvechter in de brand-
stoffenmarkt. ,,Juist omdat wij op 
deze dag onze klanten wat terug 
willen geven voor het in ons ge-
stelde vertrouwen van de afgelo-
pen jaren.” Hij raadt de mensen 
aan het advies van de Consu-
mentenbond op te volgen en ge-
woon regelmatig de actuele prij-
zen te checken.

Kortingen en meer bij 
Hypoxi tijdens open huis

Castricum – Zondag 1 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur is het 
open huis bij Hypoxi met een 
veelzijdig aanbod. De nieuwe 
producten worden geïntrodu-
ceerd, er zijn mooie aanbie-
dingen en er worden kortin-
gen gegeven op producten. 
Bovendien wordt hippe kin-
derkleding aangeboden met 
maar liefst 35% korting.
 
De nieuwste hit uit Amerika is de 

body applicators. Aan te bren-
gen op ieder lichaamsdeel waar 
de huid een flinke lifting kan ge-
bruiken, denk niet alleen aan 
buik en billen, maar ook aan de 
nek en bovenarmen. De applica-
tors kunnen thuis aangebracht 
worden, maar het is ook mo-
gelijk om dit in de studio te la-
ten doen met meting en bijbe-
horend advies. Voor de mensen 
die thuis aan de slag willen met 
afvallen heeft  Hypoxi de Slimfit 

Hummel Kozijnen 
Ook voor raamdecoratie 

en buitenzonwering
Heemskerk - Een voorzetrolluik 
is ideaal voor iedereen die graag 
een rolluik wil installeren terwijl 
de kozijnen nog niet aan ver-
vanging toe zijn. Hummel Kozij-
nen biedt in dit segment een uit-
gebreide collectie, geschikt voor 
elk budget en passend bij elke 
leefstijl. 
Er is keus uit PVC of aluminium 
lamellen en uit handbediening of 
elektrische bediening met een 
schakelaar of afstandsbedie-
ning. Wie wel licht in huis wil, 
maar geen zonnewarmte, kiest 
voor het windvaste screen Zip 
X. Deze screens houden tot 85% 
van de zonnewarmte buitens-
huis, maar zijn toch lichtdoorla-
tend. Screendoeken hebben bo-
vendien uitstekende reflecteren-
de eigenschappen, zodat storen-
de lichtinval wordt voorkomen 
en het interieur beschermd is. 
De screens zijn windvast en de 
doeken zijn verkrijgbaar in ver-
schillende kleuren en patronen.

Ook voor de bekende zonneten-
ten (knikarmen) is Hummel Ko-
zijnen het juiste adres. Ze zijn er 
in verschillende vormen en mo-
dellen, stuk voor stuk van hoge 

kwaliteit, sterk en prachtig om te 
zien. Het zonweringsdoek dempt 
het licht en zorgt voor een aan-
gename omgevingstempera-
tuur. Zonwering voor binnen, in 
combinatie met kunststof kozij-
nen? Speedy Pliss biedt dé op-
lossing. De Speedy Pliss is een 
raamplissé dat speciaal is ont-
wikkeld om te monteren zonder 
gaten te boren. Nooit meer pro-
blemen met gordijnrails of cas-

Handjes in de lucht 
voor het Uit Je Bak! 

Castricum - Het Uit Je Bak Fes-
tival is hét visitekaartje van cul-
tureel poppodium De Bakkerij in 
Castricum. Hier kunnen bezoe-
kers van alle leeftijden ook dit 
jaar weer genieten van een in-
spirerend en zomers dagje uit. 
Uit Je Bak 2014 vindt plaats op 
zondag 27 juli in het Willem de 
Rijkepark van 12.30 uur tot 22.30 
uur. 
Met uiteenlopende optredens 
van verschillende bands heeft 
het kleinschalige, geheel door 
vrijwilligers georganiseerde fes-
tival ook dit jaar weer heel wat te 
bieden. Maar niet alleen de mu-
ziek is de moeite waard: er zijn 
op het festival ook verschillende 
exposities en theateracts te be-
wonderen en de kleintjes kun-
nen zich vermaken met verschil-
lende activiteiten. 
Het Uit Je Bak Festival draait vol-
ledig op de inzet van vrijwilligers, 

van opbouw tot programmering 
en van bardienst tot marketing. 
Uit Je Bak kan allerlei soorten 
vrijwilligers gebruiken, van hore-
catijgers tot organisatietalenten, 
en zijn ook hard op zoek naar 
een hoofd decor en een backsta-
ge manager. Ook helpen? Stuur 
een mail naar vrijwilligers@ui-
tjebak.nl. Uit Je Bak zoekt ook 
nieuwe sponsoren. 
Sinds kort is de nieuwe website 
online: www.uitjebak.nl. De voor-
pret kan dus beginnen! De eer-
ste namen zijn onlangs bekend 
gemaakt. De eerste is Sweet Em-
pire. Deze melodische punk-
rockband is al vrij bekend in de 
regio, maar timmert ook buiten 
de regio al aardig aan de weg. Ze 
hebben al op verschillende plek-
ken in Europa gespeeld! 
Soskop tapt uit een ander vaatje; 
deze Nederlandstalige rapper is 
een gepassioneerd performer. 

boxen: recepten, maaltijden en 
voedingssupplementen voor een 
week. Hiermee is het mogelijk 
drie kilo af te vallen in een week.
Kim is uitgenodigd om met haar 
kinderkleding van BennoBel-
la te presenteren; hippe kin-
derkleding met merken uit Ita-
lië, Frankrijk, Portugal en Ameri-
ka. Stoer, eigenwijs, zoet en al-
lemaal leuk met elkaar te com-
bineren. Voor jongens en mei-
den van twee tot zestien jaar. Zij 
geeft deze dag 35% korting op 
de zomercollectie van 2014. Na-
tuurlijk zijn er ook aanbiedingen 
rond het paradepaardje van de 
studio: De Hypoxi Therapy. De-
ze manier van gericht afvallen 
is het alternatief voor liposuctie. 
De coaches staan deze dag klaar 
om te adviseren onder het genot 
van ‘beats, bites en bubbels’. 
Hypoxi Studio Castricum is te 
vinden op de Burgemeester 
Mooijstraat 24C in Castricum, 
tel.: 0251-676516.

Castricum – Vanaf camping 
Geversduin vertrekken zondag 
2 juni fietsers voor een toertocht 
door Noord-Holland die wordt 
georganiseerd door Kennemer 

Uitgepijlde fietstochten 
TC. Men kan kiezen voor 30, 65 
of 125  kilometer. De 30 kilome-
ter is bij uitstek geschikt voor 
gezinnen, maar ook is de tocht 
gekeurd voor handbikers. Alle 

settes die voor het raam hangen, 
de Speedy Pliss wordt direct op 
de glaslatten geplaatst. De stof 
is verkrijgbaar in diverse soor-
ten: luchtdoorlatend, verduiste-
rend, zonwerend en/of reflec-
terend. Bovendien zijn er maar 
liefst tien verschillende kleuren 
en is de stof ook zeer geschikt 
voor vochtige ruimtes.

Ga vrijblijvend langs voor uit-
gebreide informatie bij Hum-
mel Kozijnen aan de Lijnbaan 
44a in Heemskerk of bel voor 
een afspraak: 0251 234484 / 06 
10273172. De showroom is ge-
opend op vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Zie ook: 
www.hummel-kozijnen.nl.

afstanden zijn volledig gepijld, er 
zijn GPS-bestanden te verkrijgen 
en men krijgt een routebeschrij-
ving mee. 
Gestart wordt tussen 8.00 en 
12.00 uur. Via  www.kennemertc.
nl kan men meer informatie vin-
den.

Limmen - Op de woensdagen 
28 mei en 4 juni van 20.00 uur tot 
21.00 uur oefent het Taizé pro-

Taizé-koor jectkoor in de Corneliuskerk van 
Limmen. Het ingestudeerde re-
pertoire kan daarna tijdens de 
zaterdagavondviering  op 7 ju-
ni, pinksterzaterdag, om 19.00 

uur in praktijk worden gebracht. 
TTijdens de repetitieavonden le-
ren bassen, tenoren, alten en so-
pranen hun eigen partijen. Deel-
name aan het koor is gratis.
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Tennis Club Uitgeest 
organiseert dubbeltoernooi
Uitgeest - Tennis Club Uitgeest 
organiseert van zaterdag 21 juni 
tot en met zondag 29 juni alweer 
het 45e Locas Langemeer dub-
beltoernooi. Een toernooi met 
een lange historie en altijd goed 
voor vele interessante partijen 
en tennis op topniveau.

Net als tijdens de vorige edities 
wordt er zowel bij de heren-, als 
de dames- als de gemengd dub-
bel gespeeld in de categorieën 
5, 6-17+, 7-17+, 7-45+ en 8-17+
Bepalend voor de leeftijden; 17+, 
geboren vóór 1-1-1997 en 45+ 
geboren vóór 1-1-1969.
Elke deelnemer kan zich voor 
maximaal 2 onderdelen inschrij-
ven. In alle categorieën wordt 
gespeeld met een afvalschema 

en verliezersronde als het aan-
tal aanmeldingen per catego-
rie daar voldoende ruimte voor 
biedt. In dat geval dus gegaran-
deerd twee partijen voor ieder-
een.
Het aanvangstijdstip van de eer-
ste wedstrijden is 16:30 uur. De 
laatste wedstrijden worden om 
21:00 ingepland, hierdoor blijft 
er voldoende tijd over om na af-
loop samen met de tegenstander 
de wedstrijd te analyseren onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. Uiteraard zijn in de ge-
zellige kantine alle voetbalwed-
strijden op groot beeld te volgen.

Inschrijven voor het LMDT kan 
via www.toernooi.nl tot uiterlijk 
8 juni.

Een impressie van de afgelopen editie van het Locas Langemeer Dub-
beltoernooi

Dames 2 TV de Dog 
naar de hoofdklasse

Uitgeest - Vorig jaar speelde 
het tweede damesteam van TV 
de Dog met captain Linda de Wit 
net als dit jaar in de eerste klasse 
op dinsdag. Toen miste het team 
op één punt net het kampioen-
schap.
Dit jaar gingen ze voor de revan-
che. Met kopvrouw Hilde Frant-
sen speelden zij 6 weken lang in 
verschillende tactische samen-

stellingen voor het kampioen-
schap.
Wat vorig jaar net niet lukte, ging 
dit jaar super. Al voor de laatste 
competitiedag stonden zij 6 pun-
ten los van de nummer 2. Met 
9 punten verschil pakten Hilde, 
Sylvia, Nancy, Astrid en Linda dit 
jaar het kampioenschap. Hier-
door spelen de dames volgend 
jaar in de hoofdklasse. 

De Dog heeft 
makkelijke 

middag
Uitgeest - Het eerste zon-
dagsteam van de Dog heeft 
afgelopen zondag in stralend 
lenteweer een simpele 6-0 
overwinning geboekt op het 
laag geklasseerde Blaricum. 
Zonder de (vakantie vierende) 
Robin van Rijssel werd er de-
ze dag zelfs geen set verloren 
en is het kampioenschap offi -
cieus een feit.
Eerste man was deze week Je-
roen Duinmaijer. Met gecon-
troleerde slagen en goed ser-
veerwerk werd de klus binnen 
een uurtje geklaard, Jeroen liet 
er geen onduidelijkheid over 
bestaan wie vandaag de bes-
te was, uitslag 6-0 6-3
Tweede man Don van der Kle-
ij speelde eveneens en prima 
partij en liet zijn tegenstander 
geen moment in zijn spel ko-
men. Ook hij won met liefst 6-0 
6-3
Derde man Mark Bonekamp 
verloor zelfs geen enkele game 
en hoefde daar niet eens zijn 
beste tennis voor te laten zien. 
Zijn tegenstander maakte sim-
pelweg veel te veel fouten en 
zodoende dus 6-0 6-0 voor 
Mark.
Vierde man was Menno Kuik. 
Voor Menno stond er wat op 
het spel , want Menno hield 
er een nare smaak op na be-
treffende zijn onnodige verlies 
van vorige week. Deze week 
speelde Menno zeer gedreven, 
maakte een prima indruk en 
je kon duidelijk zien dat Men-
no wat extra (privé) trainin-
gen had genoten. Met een pri-
ma 6-2 6-2 overwinning heeft 
Menno laten zien wat hij in zijn 
mars heeft.
Tussenstand na de enkels 4-0
Eerste dubbel was deze week 
Marco Zoeteman met Don 
van der Kleij. Ook in deze par-
tij was de tegenstand minimaal 
en werd er zeer makkelijk ge-
wonnen met 6-1 6-1
Tweede dubbel Mark en Je-
roen hadden evenmin tegen-
stand en ook deze partij werd 
met veel servicegeweld en 
door de vele fouten van de te-
genstander snel beslist in het 
voordeel van Mark en Jeroen. 
Uitslag 6-1 6-1

Een duidelijke en makkelijke 
6-0 dus als einduitslag wat be-
tekent dat er volgende week 
slechts èèn puntje nodig is om 
het kampioenschap in de der-
de klasse binnen te halen. 

Uiteraard is er voor de heren 
van de Dog veel aan gelegen 
en het team is tevens aan zijn 
stand verplicht, ook die wed-
strijd met een overwinning af 
te sluiten. De Dog speelt de 
kampioenswedstrijd aanstaan-
de zondag uit tegen de Bij-
vanck (ook uit Blaricum).

Maand van het Spannende 
Boek in de bibliotheek
IJmond - Ook dit jaar doet Bibli-
otheek IJmond Noord weer mee 
met de Maand van het Spannen-
de Boek. Wilt u lid worden van 
Bibliotheek IJmond Noord? Dan 
is de Maand van het Spannen-
de Boek daarvoor het uitgelezen 
moment, want wie tijdens deze 
maand lid wordt van de biblio-
theek krijgt een gratis Boeken-
bon van 5 euro cadeau!
Het thema van de maand is: Ter-
reur in thrillers. Terreur en terro-
risten spreken tot onze verbeel-
ding, want spanning en afgrijzen 
fascineren ons. 
Terrorisme is niet iets van het 
laatste decennium. De hele 20e 
eeuw werd gedomineerd door 
het kat- en muisspel tussen ter-
roristische organisaties en ge-
heime diensten. Of het nu ging 
om de Koude Oorlog, de roeri-
ge jaren ’70 of de permanente 
spanningen in het Midden-Oos-
ten en Noord-Ierland.
Al die gebeurtenissen op het po-
litieke wereldtoneel inspireer-
den schrijvers als John le Carré, 
Robert Ludlum, Frederick For-
syth, Tom Clancy, David Baldac-
ci en onze eigen Simone van der 
Vlugt, Roel Thijssen en Tomas 
Ross tot weergaloze thrillers. 
Recentere ontwikkelingen leid-
den tot een aanvulling op het 
genre: de cybercrime. Want ook 
op het web, waar geheime dien-
sten zich steeds meer permit-
teren, is van alles gaande. On-

der andere grootheden als Dan 
Brown pakten dit onderwerp op. 

Lezing Particulier forensisch 
onderzoek
Deze lezing wordt op dinsdag 10 
juni in de bibliotheek in Heems-
kerk gegeven door Forensicon 
(een particulier forensisch insti-
tuut). Zij nemen de toehoorder 
mee in de wereld van het foren-
sisch onderzoek. Dit is een niet 
te missen lezing voor thrillerlief-
hebbers en kijkers van CSI! 

Meer informatie over de Maand 
van het Spannende Boek en de 
lezing over forensisch onderzoek 
vindt u op onze website www.bi-
bliotheekijmondnoord.nl.

Samen is nog leuker
Wandelvierdaagse voor 
55 plussers
Regio - Van dinsdag 24 juni 
tot en met 27 juni zal de vijfde 
Wandelvierdaagse voor 55 plus-
sers gehouden worden. Vier da-
gen ‘s middags 2,5 km, 5 km of 
7,5 km wandelen door Beverwijk 
en Heemskerk. Is vier dagen te-
veel? Men kan ook minder da-
gen meelopen. Iedere 55 plus-
ser kan meedoen. De afstanden 
zijn zo gekozen, dat ook mensen 
met een rollator of rolstoel kun-
nen deelnemen. Natuurlijk wordt 
het tempo ook aangepast aan de 
deelnemers en is er een rustpost 
in het parcours opgenomen.
Wilt u meedoen maar kunt u niet 
zelfstandig lopen? Bel dan met 
het informatienummer, samen 
wordt naar een oplossing ge-
zocht. De kosten zijn 4 euro voor 
4 dagen wandelen, incl. een her-
innering. Loopt u minder dagen, 

dan zijn de kosten 1 euro per 
dag. De laatste dag is er een ge-
zellige afsluiting met elkaar.

De voorinschrijving van dit spek-
takel is inmiddels gestart in Be-
verwijk bij: Paviljoen Westerhout, 
Westerhoutplein 3; Wijkcentrum 
Prinsenhof, Beatrixlaan 2 (tussen 
09.00 en 13.00 uur); Zorgcen-
trum Huis ter Wijck, Plesman-
weg 1.
In Heemskerk bij: Ontmoetings-
centrum De Stut, Maasstraat 3; 
Buurthuis Het Spectrum, Lau-
raplein 1 en buurtcentrum de 
Schuilhoek, Van Bronckhorst-
straat 1.
Op deze locaties is ook de oran-
je fl yer met inhoudelijke informa-
tie halen. Voor meer informatie: 
T. Swart, tel. 0251 -211426 of 06-
40553280.



3

Uitgeest - Er gaat het verhaal 
dat een zwaan vlak voor de dood 
nog eenmaal een mooi lied zingt. 
Volgens Socrates (470 v Chr-399 
v Chr.) niet vanwege de droef-
heid over de naderende dood 
maar om het mooie wat te wach-
ten staat. FC Uitgeest degradeert 
na twee seizoenen uit de Eerste 
Klasse. In en bij Hoofddorp zong 
het nog één keer een mooi lied 
maar het bleek niet voldoende 
om het onafwendbare af te wen-
den. Het 1-1 gelijkspel was niet 
voldoende om verblijf in de Eer-
ste Klasse te continueren. Een 
reden om bedroefd te zijn? Na-
tuurlijk, verliezen is nooit leuk 
maar misschien ook wel een 
kans om vooruit te kijken naar 
het mooie wat te wachten staat.
FC Uitgeest moest het doen zon-
der de geschorste Sander van 
den Helder maar kon gelukkig 
wel starten met routinier Mi-
chael Kristel in de gelederen. Al 
in de 12e minuut moest FC Uit-
geest een forse tegenvaller in-
casseren. Berntzen van Hoofd-
dorp kopte raak en gezien het 
spelbeeld was dat verdiend. 1-0. 
Het was dat daarna Erik Alders 
nog een aantal fraaie reddingen 
verrichtte want anders was de-
gradatie al voor rust aan de or-
de geweest. Direct na de thee 

FC Uitgeest beleeft 
haar ‘zwanenzang’

mocht FC Uitgeest weer hoop 
koesteren. Een fraaie actie van 
Ramon den Nijs werd beloond 
met een doelpunt. 1-1. De ploeg 
van Ron Bouman deed er daar-
na alles aan om de bevrijden-
de tweede treffer op het score-
bord te krijgen maar Hoofddorp 
gaf verder geen krimp. Zo bete-
kende het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Benali een voor-
lopig einde aan twee seizoenen 
Eerste Klasse en was er natuur-
lijk de teleurstelling bij trainer, 
spelers en supporters. Logisch 
want terugkijkend zijn er genoeg 
wedstrijden geweest waar het 
team op geen enkele wijze on-
derdeed voor de tegenstander, 
er gepassioneerd strijd werd ge-
leverd en er toch verloren werd. 
Daartegenover waren er de wed-
strijden waar het verschil in kwa-
liteit genadeloos werd blootge-
legd. 

Er zijn ook redenen om uit te kij-
ken naar het mooie wat te wach-
ten staat. Zo biedt het volgend 
seizoen mogelijkheden om de 
“FC Uitgeest huisstijl”- voetbal-
len met vleugelaanvallers, een 
team dat vroegtijdig druk naar 
voren zet (voorbeeld: thuis te-
gen SV De Meern), opkomende 
backs en inschuivende midden-

velders- consequent toe te pas-
sen. Daarnaast biedt het de trai-
ner, Ron Bouman, de gelegen-
heid om de lijn van het inzetten 
van jonge spelers, zoals dit sei-
zoen is gebeurd met Mike Ol-
gers, Lester Half, Tim uit den 
Boogaard en Jorn Brouwer, voort 
te zetten en te laten zien dat hij 
deze en andere spelers beter 
kan maken. Het lijkt een gewel-
dige uitdaging voor een trainer 
die sowieso gedwongen is om 
ten opzichte van dit seizoen wij-
zigingen aan te brengen. Er zijn 
spelers gestopt, er zullen spe-
lers om uiteenlopende redenen 
weer beschikbaar zijn en mis-
schien komen er wel weer spe-
lers van buitenaf. Kortom rede-
nen genoeg voor FC Uitgeest 
en Ron Bouman om uit te kijken 
naar al het “mooie” en uitdagen-
de dat het aankomende seizoen 
te bieden heeft. 

De Afvallende Bal wenst spelers 
en coach daarbij veel succes. 

FC Uitgeest: Alders, T.Uit den 
Boogaard, Putter, Toebes, de 
Wit, J.den Nijs, Kristel, Smit 
(45e Olgers/56e Koedijk), 
Half (38e W. Uit den Boog-
aard), van der Valk, R. den 
Nijs.

Uitgeest - De laatste wedstrijd 
van het korfbalseizoen vond af-
gelopen zondag plaats op het 
terrein van K.V. Stormvogels. On-
der prachtige weersomstandig-
heden deze keer. De heenwed-
strijd tegen DKV Victoria werd 
gespeeld met een code oran-
je weeralarm en werd kansloos 
verloren. De ploeg wilde des te 
meer bewijzen dat het prima in 
staat is een goede wedstrijd neer 
te zetten tegen de runner up van 
deze competitie. Demi Erkelens 
bracht haar ploeg op voorsprong 
door het benutten van een vrije 
bal, waarna de tegenstander de 
stand weer gelijk trok. Stormvo-
gels toonde wat meer initiatief in 
de beginfase van de wedstrijd en 
Danny Haije vertaalde dit door 
uit een omdraaibal tot scoren te 
komen. Diezelfde Haije zou later 
uitvallen wegens een enkelbles-
sure en werd vervangen door 
Thijs van Herpen. Beide ploegen 
hadden moeite om tot scoren te 
komen, hetgeen zich vertaalde in 
een povere tussenstand van 2-3
Direct na het fluitsignaal voor 
aanvang van de tweede helft liet 
Stormvogels zich verrassen door 

een  tegentreffer uit een ope-
ningsbal. Gebrek aan scherpte 
en wellicht concentratie leidde 
ertoe dat DKV in de periode die 
volgde vrij snel kon uitlopen tot 
een stand van 2-7, alsvorens de 
Uitgeesters weer eens van zich 
lieten gelden. De ingevallen Se-
bastiaan van den Bosch kon een 
treffer op zijn naam bijschrijven, 
na een afwezigheid van een aan-
tal weken.  Ook Jord Betjes kon 
zijn stempel drukken door twee 
treffers op rij te noteren, waar-
door de stand van 5-7 deed ver-
moeden dat het nog een span-
nende slotfase zou kunnen wor-
den. Het spel van Stormvogels 
was echter te slordig om nog 
echt potten te kunnen breken. 
DKV speelde de partij op routi-
ne uit en wist de punten uit Uit-
geest mee te nemen. Een late 
treffer van Jeroen Kuijk kon dit 
ook niet voorkomen.  

Ondanks deze nederlaag was er 
toch sprake van vreugde binnen 
de vereniging  die binnenkort 50 
jaar bestaat, door het behaalde 
kampioenschap van de Junioren 
A1 (zie foto).

     Korfbalflits
       Stormvogels

Rianna Galiart haalt 
maximum aantal punten
Uitgeest - Zondag waren er 24 
ploegen uit heel Nederland naar 
Krommenie gekomen om pun-
ten te scoren voor hun club in de 
1ste divisie competitie. In totaal 
ontving AV Lycurgus 330 atleten. 
De weersomstandigheden wa-
ren ideaal, wellicht iets te warm 
voor de 5000m lopers. 
In de totaalstand werd bij de 

vrouwen AV Unitas uit Sittard 
eerste met 129 punten. AV Ly-
curgus werd 7e met 87 punten. 
Lycurgiane Rianna Galiart (uit 
Uitgeest, zie foto) won zoals ver-
wacht het Polsstokhoog door 
4.00 meter te springen. 
Tasa Jiya, de snelste B juniore 
van Nederland in 2013 eiste de 
overwinning op van de 200 me-

ter in 25.06 seconde. Jessie Geel 
van Lycurgus liep een knappe 
1500 meter door 4.41.82 secon-
de te laten afdrukken. Zij werd 
hiermee vijfde. 

Overige uitslagen: 
• 100 meter Hanna Voorberg 
13,25s Manon Haakman, 13.33s; 
• 200 meter Hanna Voorberg 
25.58s; 
• 400 meter Charlotte Hopman 
1:01.70, Dion Bout 1:07.02; 
• 400 meter horden Minke Bos-
ma 1:09.80; 
• 800 meter Lentine Klaassen 
2.30.99; 
• Verspringen Arianne Graven-
steijn 5,21m, Lentine Klaassen 
5.18m; 
• Hoogspringen Romee van Es-
sen 1.50m, Tanja van de Plas 
1,45m; 
• Kogel Dominque Gommers 
11,61, Lentine Klaassen 10,25m;
• Speer Dominique Gommers  
38,11m; 
• Discuswerpen Dion Bout 29,14 
m; 
• 4x400 meter 4:09.49; 
• 3000m steeple chase Wendy 
van der Velden 13:41.96.

Bij de CD-competitiewedstrijd in 
Hoorn werd het clubrecord uit 
1990 op de 4x80 meter verbeterd 
door de c-junioren Didi Wals, 
Annebel Jaarsma, Paulien Hon-
dema en Anouk Schoute. Het 
nieuwe record is 40.73 seconde.

Onrechtmatigheden 
bij hondenhandelaar
Regio - - Een controle van de 
dierenpolitie bij een Heemskerk-
se hondenhandelaar heeft on-
rechtmatigheden aan het licht 
gebracht. De politie controleer-
de vrijdag in samenwerking met 
de Nederlandse Voedsel- en Wa-
renautoriteit (NVWA) en de Lan-
delijke Inspectie Dierenbescher-
ming bij vijf hondenhandelaren 
op locaties in het hele land. De 
controle werd uitgevoerd in het 
kader van dierenwelzijn. Daar-
bij werden diverse overtredingen 
geconstateerd, zoals teveel hon-
den in een hok, te kleine hokken, 

wettelijk niet toegestane verblijf-
plaatsen zoals dichte grijze bak-
ken die alleen aan de bovenkant 
open zijn en onvoldoende hygi-
ene (zoals vuile hokken). Ook 
beschikten niet alle handela-
ren over de vereiste papieren om 
hondenhandel te mogen uitoefe-
nen en was niet altijd een bui-
tenspeelplaats voor de honden 
ingericht. 

Welke van de genoemde over-
tredingen van toepassing zijn op 
de Heemskerkse hondenhande-
laar is niet bekend gemaakt.
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FC Castricum F8 kampioen

Castricum - FC Castricum F8 
is na een prachtige reeks voet-
balwedstrijden kampioen ge-
worden. De F8 bestaat volledig 
uit eerste jaarspelers: Jeb, Loek, 
Koen, Thijs, Dylan, Guus, Sofie, 

Enzo en Quinten. Afgelopen za-
terdag speelde de F8 een thuis-
wedstrijd tegen LSVV F9. De 
wedstrijd eindigde in een glans-
volle 8-0 overwinning. Foto: Han 
de Swart.

Meervogels E2 winnaars
Akersloot - Na een zeer sportief 
seizoen mogen de jongens van 
Meervogels E2 zich kampioen 
noemen. Onder deskundige lei-
ding van de coaches Paul en Pa-
trick werden bijna alle wedstrij-
den gewonnen. Als echte kampi-
oenen werden de voetballertjes, 
afgelopen zaterdag, van huis op-

gehaald met een limousine en 
vervolgens naar het Meervogels 
complex gebracht. Want hier 
speelden Mike, Hero, Matthijs, 
Viggo, Giorgio, Rutger, Wouter 
en Dean nog een speciale wed-
strijd. Dit keer een spannend 
potje voetbal tegen hun ouders, 
met als eindstand 7-7. 

Bloedstollend...
Castricum - FC Castricum zon-
dag 2 is er afgelopen weekend 
weer in geslaagd om kampioen 
te worden. 
Onder het toeziend oog van een 
zo’n honderd man werd ook 
SVW in een bloedstollende wed-
strijd aan de zegekar gebon-
den. Door de overwinning ging 

het team op de laatste speel-
dag met één punt over concur-
rent Kolping Boys heen. Acht mi-
nuten voor tijd kwam SVW op 
3-3, waarna er lichte paniek uit-
brak, maar in de laatste vijf mi-
nuten van de wedstrijd wist FCC 
nog tweemaal te scoren: 5-3. Fo-
to: Han de Swart.

Winst voor Meervogels
Akersloot - Zondag speelde da-
mes Meervogels 1 tegen dames 
SEW 2. Zowel SEW als Meervo-
gels brachten weinig snelheid in 
de partij. Ze gingen gelijk op en 
aan beide kanten bleven er doel-
punten vallen. Meervogels wist 
een kleine voorsprong op te bou-
wen door een paar mooie doel-
punten vanuit de opbouw van de 
Akerslootse ploeg. Maar al snel 
haalden de thuisploeg haar weer 
in en bleef de wedstrijd span-
nend. Met een stand van 11-12 
bij rust was de wedstrijd nog niet 
beslist. Na rust startte Meervo-
gels zeer sterk met goed samen-
spel en ook wisten zij snelheid in 
de wedstrijd te brengen. De lich-

te voorsprong werd ruimschoots 
uitgebouwd en zij scoorden acht 
maal achterelkaar bij de thuis-
ploeg. SEW leek de strijd op te 
hebben gegeven en konden 
de tweede helft weinig tegen-
stand bieden. De voorsprong die 
Meervogels had gecreëerd, me-
de dankzij mooie doelpunten van 
Annick de Beurs en Inge van der 
Velden, werd mooi voortgezet in 
het verdere verloop van de twee-
de helft. De Akerslootse ploeg 
rondde de wedstrijd af met een 
overwinning van 20-27.
Zaterdag 31 mei speelt Meer-
vogels dames 1 tegen Quick 
om 19.15 uur bij het Boshuis in 
Akersloot.

Schaaktitel voor Bob Stolp
Limmen - Op vrijdag 23 mei 
speelde schaakvereniging Vre-
deburg de dertigste ronde van 
de interne competitie. Daarmee 
kwam een einde aan een seizoen 
dat tot en met de laatste ronde 
spanning bracht. Bob Stolp deed 
wat hij moest doen om zijn ti-
tel te prolongeren: winnen in de 
laatste ronde. Hidde Ebels was 
het slachtoffer die in het vroe-
ge middenspel een stuk inlever-
de. Voor de 31-jarige controller 
betekende het zijn zesde Vrede-
burg-kampioenschap in de laat-
ste negen jaar. 

Ondanks een nederlaag tegen 
Niels Hageman eindigde Harold 
Ebels op een zeer verdienstelijke 
tweede plek. In de laatste ron-
de plaatste hij een gevaarlijk pi-

onoffer tegen de Franse verde-
diging van zijn opponent, maar 
Hageman bleef op de been en 
nam de aanval winnend over. 
Sandra Hollander veroverde zeer 
knap de bronzen medaille door 
in een spannend duel haar broer 
Bert te verslaan. 
Bert verspeelde, na een door-
dachte combinatie van San-
dra,  een loper en moet genoe-
gen nemen met de vierde plek. 
De schakers van Vredeburg hoe-
ven niet te wachten tot septem-
ber voor zij elkaar weer treffen. 
In het kader van het 40-jarig ju-
bileum van de club vindt op 27 
juni een simultaan plaats tegen 
niemand minder dan Nederlands 
kampioen grootmeester Dimi-
tri Reinderman. Op 28 juni volgt 
een feestavond.

Nieuwe Plusactiviteiten
Castricum – Het programma-
boekje Plusactiviteiten wordt op 
zondag 1 juni 2014 huis-aan-
huis bezorgd in Castricum-Lim-
men-Akersloot, Heiloo, Egmond, 
Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk. 
Op zondag 31 augustus organi-
seert de Plusactiviteiten in het 
Bonhoeffercollege een open dag 
van 11.00-14.00 uur.
Plusactiviteiten verzorgt al van-
af 1996 een breed cursusaanbod 
voor jong en oud: van leren en 
ontwikkelen tot ontspannen en 
ontmoeten/gezelligheid: compu-
terlessen, talen, creativiteit, edu-
catie, gezondheid, hobby, ko-
ken, muziek, sport, lezingen en 
workshops. Een groot aanbod 
interessante lezingen is te vol-

gen over beelddenkers, energie 
besparen, entiteiten, energie-
werk, erfrecht, esoterie, hoogbe-
gaafdheid, hoogsensitieve kin-
deren, hormonale problemen, 
jeugd- en pleegzorg, kinderte-
keningen, kinderen van nu, la-
chen, Verenigde Naties, voeding, 
Florence, Rome of Noorwegen 
en meer. Men kan het program-
maboekje Plusactiviteiten 2014-
2015 halen bij de bibliotheken 
van bovengenoemde gemeen-
ten, boekhandel Laan in Castri-
cum en het kantoor Plusactivitei-
ten Bonhoeffercollege. Het cur-
susaanbod staat op www.plus-
activiteiten.nl. Informatie: 0251-
671837 maandag tot en met vrij-
dag 11.00-16.30 uur.

Castricum - De postduiven 
van de duivenliefhebbers van 
de Gouden Wieken stonden dit 
weekend in Quievrain en Cha-
teaudun. De duiven in Quie-
vrain (250 km) werden gelost om 
10.00 uur en de eerste duif be-
reikte na twee uur en negen mi-
nuten vliegen zijn hok bij Ger-
hard Tromp. De snelheid was bij-
na 120 kilometer per uur. Ger-
hard scoorde ook goed met de 
eerste duif in Rayon A. Goe-
de tweede werd Anton Tromp 
voor Sander de Graaf. De twee-
de groep duiven werden om 7.45 
uur gelost met een kalme zui-
denwind in Chateaudun op een 
afstand van 552 kilometer van 
Castricum. De snelheid van de-
ze wedstrijd kwam net boven de 
100 kilometer per uur uit. Over-
winnaar op deze eerste fond-
vlucht werd Sander de Graaf. De 
fondvluchten bestaan uit een se-
rie van zes vluchten met een ge-
middelde afstand van 650 kilo-
meter. De tweede duif arriveer-
de ruim twintig minuten later bij 
Arie Hageman, gevolgd door een 
duif van Cees de Wildt.

Dubbelvluchten

Akersloot - Donderdag 29 mei, 
hemelvaartsdag, is er weer een 
wandeling van Amak. De wan-
deling is de jaarlijkse dauw-
traptochtvan zeventien km lang. 
Het vertrek is om 5.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot. Ie-
dereen is welkom.

Amak wandelt

Castricum - Mensen met epi-
lepsie weer een toekomst geven. 
Iedereen kan dat doen doorin 
de week van 2 tot en met 7 ju-
ni  te collecteren voor het Epi-
lepsieFonds. Er wordt dringend 
gezocht naar collectanten. Aan-
melden bij: Greet Suijkerbuijk, 
telefoon 0251–657870.

Collecte voor 
Epilepsiefonds

Castricum - Donderdag 5 juni  
is er weer inloop in ’t Praethuys. 
De inloop geeft mensen met 
kanker of die met kanker te ma-
ken hebben de gelegenheid vra-
gen te stellen en hun verhalen te 
delen. ’t Praethuys in Castricum 
is geopend van 10.00-12.00 uur 
op de Dorpsstraat 23 in Castri-
cum. 

Praethuys open

Castricum - Het papieren trein-
kaartje verdwijnt op 9 juli. Dan is 
het alleen nog mogelijk te reizen 

Omgaan met 
OV-chipkaart

met de OV-Chipkaart. Vrijwilli-
gers van Stichting Welzijn Castri-
cum willen mensen één op één 
informeren over het gebruik van 
de OV-chipkaart. 

Aanmelden via tel. 656562, in-
fo@welzijncastricum.nl.



Dierenbescherming op 
zoek naar wijkhoofden
Regio - De Dierenbescherming 
Noord-Holland Noord (NHN) 
zoekt wijkhoofden voor de col-
lecteorganisatie. Dit jaar is de 
collecteweek van de Dierenbe-
scherming van 28 september tot 
en met 4 oktober. Een collecte-
wijkhoofd coördineert de col-

lecte in zijn of haar wijk. Daarbij 
zorgt het wijkhoofd ook voor de 
uitgave en inname van de collec-
tebussen. 
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen via tel.: 088 
8113680 of via www.dierenbe-
schermingnhn.nl.

TVC nadert kop ranglijst
Castricum - In de landelijke 
gemengde tenniscompetitie 
heeft TV Castricum zeer goe-
de zaken gedaan. Tegen kop-
loper Heiloo United werd een 
klinkende 5-3 overwinning 
behaald. 

De singels werden gedeeld, zo-
dat de tussenstand op 2-2 uit-
kwam. Roy Boontje had na een 

slopende driesetter eindelijk zijn 
tegenstander op de knieën. Hier-
voor was wel een tiebreak nodig 
die in 9-7 resulteerde. Caroline 
Terstal was de andere die de sin-
geloverwinning pakte. De heren-
dubbel van Roy Boontje en Tom 
Oosterwegel ging in drie sets 
verloren, maar Caroline Terstal 
en Joyce Koster pakten een da-
mesdubbeloverwinning. Uitein-

Schoolvoetbaltoernooi
Visser ’t Hooftschool 
wordt regiokampioen 

Castricum - Na de winst van het schoolvoetbaltoernooi voor de 
groepen vijf en zes in Castricum op 23 april, moesten de meiden 
van groep zes van het Visser ‘t Hooftschool woensdag 21 mei de 
regiofinales in Heerhugowaard spelen. Er moesten eerst vier pou-
lewedstrijden gespeeld worden, die allemaal gewonnen werden 
door de meiden uit Castricum. 
Daarna volgde een spannende finale tegen de winnaar van de 
andere poule. Deze wedstrijd werd uiteindelijk ook gewonnen en 
wel met 3-0. Na het laatste fluitsignaal barste het feest los. Op 4 
juni spelen zij in Uithoorn de districtsfinales.

Voorkomen van problemen
Vroege signalering hoogbegaafdheid
Limmen - Op 3 juni wordt in 
de Alkmaarse boekhandel Feijn 
het nieuwste boek van Suzan-
ne Buis gepresenteerd. In ‘Mijn 
Hoogbegaafde Kind En Ik’ ver-
telt de schrijfster de soms schrij-
nende verhalen van ouders die 
een hoogbegaafd kind blijken 
te hebben. Hoogbegaafdheids-
deskundige Richelle de Deugd 
uit Limmen werkte mee aan het 
boek. Zij weet allang dat hoog-
begaafdheid veel problemen met 
zich kan meebrengen, vooral als 
die niet tijdig ontdekt wordt. In 
haar praktijk ondersteunt ze ou-
ders en kinderen die graag be-
ter omgaan met de specifieke 
problemen die hoogbegaafdheid 
kan opleveren.
,,Hoogbegaafde kinderen leren 
al snel te varen op logica”, ver-
telt Richelle. ,,Daar kun je enorm 
mee in de knoop komen als er 
weinig aandacht wordt besteed 
aan gevoelszaken. Daarnaast lo-
pen deze kinderen op een gege-
ven moment vast in de school-
loopbaan.” Als de hoogbegaafd-
heid niet opgemerkt wordt, ont-
wikkelen kinderen zich op school 

vaak heel anders dan thuis. ,,Er 
zijn ouders die verbijsterd aan-
horen dat hun kind volgens de 
juf moeite heeft met lezen. Dan 
zit het in de klas te spellen B-
OO-M, terwijl het thuis moeite-
loos de krant leest. Tja, het kind 
denkt en ziet om zich heen dat 
dat verwacht wordt: je moet Buh 
Oo Mmm zeggen als de juf naar 
dat woord wijst. Maar het kind 
ziet eigenlijk gewoon boomtaan.’
Standaard IQ-tests werken vaak 
niet bij slimme kinderen, heeft 
Richelle gemerkt. ,,Ze hebben 
het gevoel niet serieus genomen 
te worden en weigeren te ant-
woorden op ‘domme vragen’. Ri-
chelle merkt vaak dat hoogbe-
gaafde kinderen op zich prima 
kunnen formuleren wat ze wil-
len, maar dat ze dit hebben af-
geleerd. ,,Een kind aanmoedi-
gen om zijn of haar wensen ter 
sprake te brengen en een deal te 
sluiten met een leerkracht, werkt 
vaak heel snel en goed. ,Als het 
kind niet meer wil wachten tot 
een te lange uitleg is afgelopen, 
kan het vragen om een compac-
te uitleg waarna het zelf aan de 

slag kan. Maar dan moet het wel 
iets aanbieden waardoor het een 
goede ruil wordt.”
Bij de presentatie van ‘Mijn 
Hoogbegaafde Kind En Ik’ op 3 
juni verzorgt Richelle een lezing. 
Naast de vaak aangrijpende er-
varingsverhalen waar auteur Su-
zanne Buis het over zal hebben, 
biedt Richelle tal van suggesties 
voor een betere band met een 
hoogbegaafd kind. Kaarten voor 
deze avond zijn te bestellen via 
http://lezenisfeijn.nl/theater/.

Castricum - In het auticafé van 
11 juni gaat Anneke Eenhoorn, 
klinisch psycholoog van stich-
ting  De Praktijk, in gesprek met 
ouders over pubers met ASS. Op 
woensdag 11 juni vanaf 20.00 
uur in de Juliana van Stolberg-
school, Juliana van Stolberg-
straat 3, Castricum. Toegang: 
gratis. Aanmelden bij Hansje 
Veen, tel.: 0251–679333 of auti-
cafecastricum@hotmail.com. 

Autisme in 
de puberteit
Autisme in 

de puberteit

Weer gaslek Heereweg
Bakkum  - Vrijdagavond werd 
de brandweer van Castricum 
rond 20.45 uur weer opgeroe-
pen voor een gaslek aan de Hee-
reweg. Dit had ook nu te maken 
met de werkzaamheden die aan 

de weg worden uitgevoerd.
Er was bij graafwerkzaamhe-
den een gasleiding  geraakt. De 
spuitgasten hebben de boel vei-
lig gesteld en het energiebedrijf 
heeft het lek gedicht. 

Containerbrand naast kerk
Bakkum - Zondag om 20.30 
uur is de brandweer opgeroepen 
voor een papiercontainerbrand 
bij de Maria ten Hemel Opne-
ming  aan de Brederodestraat.
De brandweer heeft de inhoud 
van de tankautospuit, zo’n 2.500 
liter water, in de container laten 
lopen om het vuur te blussen.

Daarna hebben ze de tankauto 
weer gevuld via een brandkraan 
die in de buurt aanwezig was en 
konden ze weer retour.

Brandstichting wordt niet uitge-
sloten dus wie iets gezien heeft 
kan contact opnemen met de 
politie tel.: 0900-8844.

Castricum - Wie zin heeft in 
een bingomiddag, vrolijke mu-
ziek, een drankje of een praat-
je is zondag welkom bij De Soos, 
Dorpsstraat 2a. De Soos, voor 
mensen met en zonder beper-
king, wordt elke eerste zondag 
van de maand gehouden tussen 
14.00 en 17.30 uur. Discovery is 
toegankelijk voor rolstoelen.

Bingo in Soos

Verlies Vitesse op Puikman
Castricum - Om door te kun-
nen gaan naar de laatste ron-
de nacompetitie stond Vitesse 
voor de zware opdracht om te-
gen de sterke Utrechtse forma-
tie met minimaal twee doelpun-
ten te winnen. Toen niet Vitesse 
maar Nieuw Utrecht kort na rust 
als eerste ploeg scoorde was het 
duel al min of meer beslist.
Trainer Van der Fits probeerde 
het tij nog wel te keren door en-
kele extra aanvallers in te bren-
gen, maar echt gevaarlijk wist 
Vitesse niet of nauwelijks meer 
te worden.  Zo’n 20 minuten 
voor tijd werd het zelfs 0-2 toen 
na een zwakke uittrap een van 
de Utrechts spitsen plotsklaps 
vrij voor keeper Tom Laan ver-
scheen en hem met een beke-
ken lob verschalkte. Het slotak-

koord was voor Lennert Been-
tjes. Als dank voor zijn inzet en 
vele doelpunten in zijn 10-jari-
ge carrière in Vitesse 1 mocht hij 
ondanks een zware hamstring-
blessure de laatste paar minuten 
nog meedoen. En bij zijn eerste 
en enige balcontact wist hij di-
rect uit een corner te scoren. Dat 
betekende tevens zijn tweehon-
derdste doelpunt in competitie-
verband en dat zorgde ondanks 
de uitschakeling in de nacompe-
titie toch voor een positief slot en 
veel applaus van de talrijke toe-
schouwers. Ook voor aanvoerder 
Rob Touber was het zijn laatste 
officiële duel, en beide spelers 
werden na afloop door voorzitter 
Hans Kandorp als dank voor al-
le bewezen dienst in de bloeme-
tjes gezet.

delijk moesten de gemengd dub-
bels de doorslag geven en hier-
in toonde TVC de sterkste zenu-
wen. Beide mixen werden door 
TVC in twee sets binnengehaald 
waardoor de 5-3 zege tot stand 
kwam. Een uitstekende presta-
tie van het team wat verder be-
staat uit Mirjam Glorie en Chris 
de Waard. TVC kruipt hierdoor 
op een punt afstand van de kop-
positie, waar Heerhugowaard en 
Heiloo United zich hebben ge-
nesteld. 
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