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Jolanda Linschooten behaalt eindstreep na solotocht van 1.982 km

,,Finale zonder applaus is oneindig veel mooier”

Akersloot - Ze heeft de eind-
streep behaald; beroepsavontu-
rier, schrijfster en fotograaf Jo-
landa Linschooten. Vanaf Land 
‘s End rende zij vanaf 16 april in 
haar eentje zo’n zestig tot tach-
tig kilometer per dag, in totaal 
1.982 km. Onderweg bivakkeer-
de zij in een tentje in de natuur. 
Jolanda kreeg te maken met fel-

le kou, bakken vol regen, lichte 
blessures en altijd bleef ze op-
timistisch en genoot van de na-
tuur. Soms was er een pub op 
haar route waar ze genoot van 
de streekspecialiteiten, ande-
re keren moest zij het doen 
met pap, een zakje noodles met 
worst of met aardappelpuree. 
Maar na de tocht was er cham-

pagne, die man Frank had mee-
genomen naar John ‘O Groats, 
het eindpunt waar hij haar op-
wachtte met Herschel, de hond. 
Jolanda rende via de Southwest 
Coast trail door Cornwall naar 

het noordpuntje van Schotland, 
een onvoorstelbare prestatie. 

In 2000 gaf ze haar vaste baan 
op en koos voor het bestaan als 
avonturier. Dit resulteerde in ex-
pedities door de wildernissen 
van Noord-Europa, Canada en 
Alaska. Nu ging zij solo hardlo-
pend door Groot-Brittannië, van 
Land´s End naar John ‘O Groats, 
1.982 km in 48 dagen, waarvan 
zij acht dagen rust nam. En dan 
volgt de allerlaatste blog afge-
lopen zondag. ,,Deze finale zon-
der gedrang, applaus of spea-
kers is oneindig veel mooier dan 
ik bedenken kon en ook dan ik 
in woorden vatten kan. Het ge-
voel hier nu te zijn, aan de finish, 
dat gevoel blaast mijn borstkas 
uit, als een fanfare, deze optel-
som van zeven weken is een lied 

vol hoge en lage tonen, is inten-
se voldoening, opluchting ook 
dat ik heelhuids hier sta.” Foto’s: 
Jolanda  Linschooten.

Castricum - Tussen 25 en 27 
mei is een grafsteen in Cas-
tricum met graffiti bespoten. 
Het gaat om een grafsteen op 
de begraafplaats op het ter-
rein van Dijk en Duin. 

De politie is op zoek naar getui-
gen die rond genoemde dagen 
verdachte personen op de be-
graafplaats hebben gezien die 
wellicht met deze vernieling te 
maken hebben. Getuigen kun-
nen contact opnemen met de 
politie via 0900-8844. 

Grafschennis

Einde tocht Ralph Tuijn
Castricum - Oceaanroeier Ral-
ph Tuijn is twee keer overvaren 
door een tanker. De eerste bot-
sing gaf schade aan zijn boot  
en enkele lichte verwondingen, 
de tweede botsing betekende 
de genadeklap voor de expedi-
tie. Na de eerste botsing op don-
derdag 30 mei 11.00 uur Neder-
landse tijd, had Tuijn ieder uur 
contact met het basecamp van 
de expeditie. Omdat de gevol-
gen mee leken te vallen, besloot 
men het contact voor de nacht 
te staken. Om 1.00 uur werd het 
basecamp door de kustwacht in-
geseind: Tuijn had een noodsig-
naal afgegeven. Een gastanker 
die zich op enkele uren afstand 
bevond moest hulp bieden. Om-
dat het gebied op de Indische 
Oceaan bekend staat om pira-
terij, wachtten zij het daglicht af. 

Dan blijkt er een wrak te drijven 
met Tuijn hangend aan de zij-
kant, een knipperende lichtje in 
zijn handen. Na de tweede bot-
sing was de boot omgeslagen. 
Tuijn zat opgesloten in zijn cabi-
ne. Terwijl deze volliep lukte het 
hem zich te bevrijden. Hij kwam 
onder de boot in een luchtbel te-
recht en wist het noodsignaal af 
te geven. 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Lekker op de BBQ
Hooglander 

burgers
4 stuks € 5,95

vleeswarentrio
leverworst
rauwe ham

boterhamworst
samen € 4,99

kippensoep
(natuurlijk met 
biologische kip)

1 ltr € 4,95
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Feest bij Balustrade met 
optreden Groove Station
Castricum - Zondag 9 juni is er 
tijdens de zomermarkt livemu-
ziek van Groove Station op het 
pleintje voor café De Balustra-
de vanaf 17.00 uur. Groove Sta-
tion is in 1999 opgericht door 
zangeres Anita Sudano en gita-
rist Herbert van Brug; zij hadden 
zin om weer eens samen te spe-
len. Ondertussen is Groove Sta-
tion uitgegroeid tot een van de 
bekendste coverbands in bin-
nenland, maar ook ver daarbui-
ten. Dankzij de strakke arrange-

menten en een goede ritmesec-
tie ondersteund door onder an-
dere de blazerssectie en zanger 
Carlo Atapary, klinken nummers 
van grootheden als Tower of Po-
wer en Earth Wind and Fire zo-
als ze volgens liefhebbers moe-
ten klinken. Zet daarnaast Anita 
Sudano met haar titanium stem-
banden in en nummers van on-
der andere Aretha Franklin, Cha-
ka Khan, Tamia, Mariah Carey, 
Gladys Knight en Donna Sum-
mer klinken als een klok.

Pure, dansen op house
Uitgeest - Op zaterdag 8 juni 
vindt de tweede editie van Pu-
re plaats in de A9 Studio’s van 
Bobs. Tijdens Pure, een dans-
feest voor 21-plussers, wordt 
voornamelijk house gedraaid 
door veelal bekende dj’s uit de 
scene. De eerste editie was vol-
ledig uitverkocht en een groot 

succes. Chris Scott, House, 
Mem, Roy da Costa, Miss 4play, 
Mario Rivano, Spider en Funky 
Fox zullen deze avond helemaal 
losgaan achter de decks. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.pureparty.nl. Het adres is 
Westerwerf 1 in Uitgeest, aan-
vang 21.00 uur.

Little Birdie komt weer 
naar het Oude Theehuys!

Bakkum - De Canadese sin-
ger-songwriter Little Birdie (Orit 
Shimoni) doet zo nu en dan Eu-
ropa aan. En dan komt ze ook 
naar Bakkum. Voor de derde 
keer treedt ze op in het Oude 
Theehuys. 
Niet voor niets is ze weer ge-
boekt; haar mooie liedjes, bij-
zondere stem en prachtige gi-
taarbegeleiding brachten het 
publiek steeds in vervoering. Ie-
dereen is welkom op zaterdag 8 

Luisteren naar concert 
Excelsior vanaf het Stet

Limmen - Zaterdag 8 juni geeft 
Muziekvereniging Excelsior van-
af 20.00 uur een concert bij het 
Stet aan de Achterweg. Een con-
cert, met een knipoog naar het 
Amsterdamse Grachtencon-
cert, waar zowel slagwerkgroep 
als harmonie en de jeugdorkes-
ten een bijdrage leveren. De mu-
ziek die voor het publiek ge-
speeld wordt, is een combina-
tie  van voor menigeen herken-

bare muziek van musicals, films 
en popklassiekers, maar ook an-
dere stijlen ontbreken niet. In te-
genstelling tot de jaren ‘80, waar 
Excelsior zelf het water op ging, 
nodigt de muziekvereniging het 
publiek uit om zoveel mogelijk 
vanaf het water te komen luiste-
ren.  Bezoekers dienen zelf voor 
een stoel te zorgen. Bij regen of 
sterke wind wordt het concert 
afgeblazen. 

juni vanaf 14.00 uur. Foto: Marcel 
Houweling.

Galerie & grafisch atelier 
Sopit verlengt expositie 

Castricum - De expositie die 
tijdens de kunstfietsroute ve-
le honderden belangstellenden 
naar galerie en grafisch ate-
lier Sopit trok, is ook nog te be-
zichtigen op zondag 9 en 16 juni. 
De expositie omvat het fotopro-
ject ‘stamhouders, vaders & zo-
nen’ van Harm Noordhoorn en 
fotograaf Kees Koot, de fotose-
rie ‘echte vrouwen 50+’ van Frie-
da Verbree, de bijzondere mo-

decollectie met een verhaal van 
Jetske van Heemstra, de origine-
le en vrolijke tassen van Marie-
ke de Vree, hoogdrukgrafiek van 
Harm Noordhoorn en het live 3D 
printen van Erwin van Crasbeek. 
Het adres is Anna Paulowna-
straat 22, de openingstijden van  
13.00 tot 17.00 uur. Erwin zal met 
zijn 3D printer weer een demon-
stratie geven. Zie ook www.sopit.
nl. 

Een demonstratie 3D printen van Erwin van Crasbeek.

Castricum - ‘Castricum An-
ders, een proeverij voor de 
geest’ vindt plaats op 15 ju-
ni van 11.00 tot 17.00 uur in 
Frans Boske’s Dorpsstraat 23. 
Er is een informatiemarkt en 
er zijn ieder half uur work-
shops die men kosteloos kan 
volgen. 

Op een eenvoudige manier kan 
men kennismaken met verschil-
lende activiteiten die bijdragen 
tot persoonlijke ontwikkeling. Er 
is een lachmeditatie met als the-
ma ‘de kracht van humor en cre-
atief denken’ gegeven door Mar-
leen Heeman. Een inzichtsme-
ditatie met aandacht in het nu 
zijn, wordt verzorgd door Anne-
ke Breedveld en Bianca Verme-
ij, met het intuïtieve oplossingen-
spel kan men creatief kijken naar 
(levens)vragen onder leiding van  
Wies Postma, helende klanken 
van de ‘zingende’ klankscha-
len laat Sonja Campagne horen, 
Hannie Loermans gaat in op het 
onderwerp geweldloze commu-
nicatie: ,,woorden kunnen mu-
ren zijn of ramen”, en er is een 
Shambhala-meditatie, de weg 
van de krijger die verzorgd wordt 
door Richard Wiggers. Het adres 
is Dorpsstraat 23. 

Proeverij 
voor de geest

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur  
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Quartet 

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Hangover 3
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  

The Great Gatsby - 3D
zondag 19.30 uur 
dinsdag 20.00 uur   

Daglicht
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Epic - 3D

zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
De Croods - 2D

Programma 6 juni t/m 12 juni 2013

Komische debuutfilm 
Dustin Hoffman: Quartet

In een huis voor gepensioneerde 
musici wordt het jaarlijkse con-
cert voorbereid ter ere van wij-
len Guiseppe Verdi’s verjaardag, 
de beroemde Italiaanse com-
ponist. De komst van Jean, ex-

vrouw van een van de bewoners, 
zorgt voor een hoop opschud-
ding. Jean gedraagt zich als een 
echte diva, maar ze weigert mee 
te zingen. Toch zal de voorstel-
ling door moeten gaan.

Om de depressieve Alan na de 
dood van zijn vader op te beuren, 
nemen Phil, Stu en Doug hem op 
sleeptouw. De vier vrienden wor-
den echter van de weg gedrukt 
door een woedende gangster, 
die de ‘Wolf Pack’ als lokaas wil 
inzetten. Terwijl Doug gegijzeld 

The Hangover 3 wordt gehouden, moeten Phil, 
Stu en Alan namelijk op zoek 
gaan naar de veroorzaker van al-
le ellende: Mr. Chow, die miljoe-
nen dollars heeft gestolen. 

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.
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Via Lammers Toepoel zonneboiler-
systeem 450 euro goedkoper

Castricum - Sinds 29 mei is het 
mogelijk subsidie aan te vragen 
voor energiebesparende maat-
regelen zoals de aanschaf en de 
montage van een zonneboiler-
systeem. De subsidie geldt voor 
particuliere woningeigenaren in 
de gehele gemeente Castricum 
en ook voor andere energiebe-
sparende maatregelen. Lammers 
Toepoel Installatietechniek heeft 
zich gespecialiseerd in het re-
aliseren van energiebesparen-
de maatregelen bij bedrijven en 
particulieren.
,,De zon levert gratis duurza-
me energie en een zonneboi-

ler maakt hier dankbaar gebruik 
van”, vertelt Toine Toepoel. ,,Dit 
betekent dat er zuiniger wordt 
omgesprongen met fossiele 
brandstoffen zoals aardgas en 
steenkool. Tevens vindt er min-
der uitstoot van schadelijke stof-
fen plaats. Een zonneboiler le-
vert warm water voor keuken en 
badkamer en zelfs voor de was-
machine. Men kan met een zon-
neboiler ongeveer vijftig procent 
besparen op de kosten van het 
verwarmen van het tapwater. 
Voor zonneboilers is een sub-
sidie beschikbaar van 450 eu-
ro.” Lammers Toepoel kiest voor 

kwaliteit en hoog rendement. 
,,Daarom leveren wij HRsolar 
en Itho Daalderop”, vervolgt Toi-
ne. ,,De zonneboiler van HRsolar 
behaalt in Nederland de hoog-
ste opbrengst en is hiermee bes-
te investering in zonne-energie 
die men kan doen.” De subsidie-
regeling eindigt op 30 november 
2015 of eerder wanneer het bud-
get op is. Lammers Toepoel In-
stallatietechniek is te vinden op 
de Castricummerwerf 49 in Cas-
tricum, tel.: 0251-652924 of mail 
naar info@lammers-toepoel.nl 
voor meer informatie of een vrij-
blijvende offerte. 

FitmetVisie Fysiotherapie 
behaalt de Plus-status!

Heemskerk - Na twee jaar lang 
hard werken is de Plus-status de 
kroon op het werk van Fitmet-
Visie. Het team van FitmetVisie  
Fysiotherapie: Carla Sap-Koop-
man, Lisette Stam-Bakkum,  An-
na Mascini, Wilko Camphuijnder, 
Danny Dreijer, Simone Kuijl en 
Raymond Schillings hebben na-
melijk op woensdag 15 mei de 
toetsing voor PlusPraktijk posi-
tief doorstaan. 
Deze audit is uitgevoerd door de 
onafhankelijke organisatie  He-
alth Care  Auditing, een bedrijf 
dat objectieve metingen bij zor-
ginstellingen uitvoert. Tijdens 
deze zware toetsing werd ge-
let op de verslaglegging van pa-
tiëntendossiers, geprotocolleerd 
werken, de veiligheid en hygi-
ene in de praktijk en de zorg-
vernieuwing en samenwerking 
met andere zorgverleners. Een 
PlusPraktijk kenmerkt zich door 

maximaal transparant te zijn over 
de zorg die zij bieden. Daarnaast 
zijn zij ondernemend, innovatief, 
leveren aantoonbare kwalitatief 
doelmatige zorg en maken resul-
taatafspraken met de zorgverze-
keraar waar de verzekerde  baat 
bij heeft. 
FitmetVisie wil cliënten optima-
le zorg bieden en als praktijk in-
novatief en vooruitstrevend zijn. 
Daarom is het team zo blij met 
dit behaalde resultaat. Voor Fit-
metVisie  is dit een belangrijke  
prestatie  omdat dit aan de cliënt 
laat zien dat de kwaliteit van zorg 
bij hen gegarandeerd is. Stilzit-
ten is er echter niet bij, want ook 
de komende jaren zullen zij blij-
ven werken aan het verbeteren 
van de kwaliteit van hun dienst-
verlening. FitmetVisie is te vin-
den op de Jean Monnetstraat 3 
in Heemskerk. Voor afspraken 
kan men bellen:  0251-252580. 

Verkeers-sifon Beatrixstraat
Ruimtelijke ordening is in ons overbevolkte Holland zoiets als op eieren 
lopen: om elke vierkante meter grond wordt gevochten door mensen 
met uiteenlopende belangen. Zo heeft Castricum’s wegenstructuur een 
doorstromingsprobleem sinds in het laatste kwart van de 20e eeuw er 
ten oosten van de doorgaande route Dorpsstraat – Alkmaarseweg de 
grote woonwijken Molendijk en Noord-End verrezen. De Alkmaarseweg 
verdween onder het nieuwe stratenplan van de Soomerwegh, op een 
klein stukje na. De Soomerwegh echter knikt door de barrière van het 
flatgebouw de Weere als via een hinderlijke sifon naar de Dorpsstraat, 
hinderlijk voor de doorstroming. Recentelijk maakte de gemeentepoli-
tiek van de Dorpsstraat een fietsstraat met ‘de auto te gast’. 
De dupe hiervan is de smalle Prinses Beatrixstraat: het is een spits-
uurstraat gedurende vele uren per dag, evenals de Ruiterweg, Mient en 
Stationsweg. Naar mijn indruk keek de gemeentelijke politiek hier pas 
serieus naar, toen de nieuwe spoorwegplannen met frequentere dienst-
regeling opdoken, die de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg zou 
veranderen in een verkeersinfarct. 
Mijn inziens zou het college en de gemeenteraad moeten overwegen 
om een ontsluiting van oost-Castricum naar de Beverwijkerstraatweg 
te maken, buitenom Castricummerwerf. Met het uitsluitende doel om 
oost-Castricum westwaarts te ontsluiten, dus niet doorlopend tot aan de 
N203, want dit zou alleen maar doorgaand verkeer aantrekken dat we in 
Castricum’s groene periferie kunnen missen als kiespijn.
Wilhelm Carton, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Castricum - Zondag om 2.30 
uur vonden er twee vechtpar-
tijen plaats in het dorp. Bij een  
café .werd een jongen knock-
out geslagen. Volgens een ge-
tuigen deelde een man uit Be-
verwijk de klap uit. Het slachtof-
fer werd overgebracht naar het 
ziekenhuis per ambulance. Op 
hetzelfde moment brak er een 
vechtpartij uit tussen twee jon-
gens op de kruising Dorspstraat/
Burgemeester Mooijstraat. Een 
jongen raakte hierbij gewond. 
In de nacht van vrijdag op zater-
dag was er sprake van diefstal 
uit een woning aan de M. Krop-
hollerlaan. In de achtertuin ston-
den twee kinderfietsen met de 
sleutels in het slot. Aan de sleu-
telbos zat ook de huissleutel van 
de voordeur! Uit de schuur is een 
fiets weggenomen en uit de wo-
ning een laptop, portemonnee 
en afstandsbediening. Vorige 
week maandag kwam een man 
ongelukkig ten val op de kruising 
Duinweg/Hoogeweg. Hij werd 
naar het RKZ gebracht voor on-
derzoek. Om 23.30 uur kwam de 
politie en brandweer in actie om-
dat er een boom over de Zeeweg 
was gevallen. Woensdagmorgen 
was er  sprake van een botsing 
op de Nansenlaan/Geesterduin-
weg tussen een fietsster en per-
sonenauto. De fietster liep daar-
bij een hoofdwond op. Aan het 
begin van de avond maakte een 
medewerker van een snackbar 
op de Dorpsstraat melding van 
mishandeling door een klant. De 
verdachte is aangehouden. Vrij-
dag ging even na middernacht 
een meisje met de fiets onderuit. 
Zij is gecontroleerd door ambu-
lancepersoneel. Op de Zeeweg 
nabij de rotonde bij de Heere-
weg is zaterdagmorgen een lan-
taarnpaal omgereden. Deze lag 
zo’n dertig meter verderop. Ge-
let op de wielsporen gaat het 
om een breder voertuig dan een 
personenauto. Betrokken voer-
tuig zal vermoedelijk zijn wegge-
sleept en total los zijn geweest, 
gelet op de ravage. 

Softpunk en meer in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 7 ju-
ni treden Grandpa Death Expe-
rience en Jake Morgan op in De 
Bakkerij vanaf 21.00 uur. Hij was 
al eerder solo te bewonderen in 
De Bakkerij, maar hij heeft de-
ze keer zijn complete band mee-
genomen die bestaat uit inter-
nationaal gelouterde muzikan-
ten waarmee hij een soort mu-
ziek speelt die ook wel soft punk 
wordt genoemd. Ook Jake Mor-
gan uit New Orleans speelt mee. 
Entree is drie euro en vier euro 

voor niet-leden. Lid worden van 
De Bakkerij kan aan de deur!
De avond erna staat in teken van 
een optreden van Lothar Veld-
huis en Guus Schröder en de dj’s 
van Ticket to Knalhalla nemen 
het daarna over. Vanaf 21.00 uur, 
gratis entree. Zondag wordt er, 
zoals elke tweede zondag van 
de maand, vanaf 14.00 uur ge-
jamd in de Bakkerij. Zondag 9 ju-
ni vanaf 14:00 uur in De Bakkerij. 
De entree is gratis. De Bakkerij is 
te vinden aan de Dorpsstraat 30. 

Laatste uitkomsten onder-
zoeken spoorknelpunt

Castricum - De laatste onder-
zoeken en uitkomsten over het 
knelpunt Beverwijkerstraatweg 
worden uiteengezet tijdens een 
informatiebijeenkomst op dins-
dag 11 juni. Deze is vanaf 19.30 
uur in het gemeentehuis. Daar-
na is het na de zomer aan de ge-
meenteraad om een besluit te 
nemen over het vervolg. Uit de 
laatste  onderzoeken blijkt wel 
dat de problemen bij de spoor-
overgang minder groot worden 
dan gedacht.
Zo zullen de spoorbomen, on-
danks het feit dat er meer trei-
nen passeren, in totaal minder 
lang gesloten zijn dan in 2009. 
De verwachting is dat het in de 
toekomst gaat om 19-20 minu-
ten per uur en dat is korter dan 
de situatie die toen is geme-
ten. Verder blijkt uit het nieuw-

ste verkeersmodel dat er welis-
waar sprake is van groei van het 
verkeer in Castricum als geheel, 
maar niet op de  Beverwijker-
straatweg. Uit het verkeersmodel 
blijkt ook dat veel woningen aan 
de doorgaande routes in Castri-
cum ook nu al veel verkeersge-
luid te verwerken krijgen. Zon-
der maatregelen zal deze situa-
tie in de toekomst op een aantal 
wegen verder verslechteren. De 
second opinion heeft uitgewe-
zen dat het nieuwe verkeersmo-
del betrouwbaar genoeg is voor 
deze conclusies. 
Doordat de spoorbomen per uur 
weliswaar minder lang dicht zul-
len zijn dan uit eerdere bereke-
ningen bleek, maar door meer 
treinen wel vaker dichtgaan, 
wordt de bereikbaarheid van het 
dorp wel iets verslechterd. 
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Huifkartocht door het duin
Castricum - Ook deze zomer 
organiseert PWN een aantal 
huifkartochten door het Noord-
hollands Duinreservaat: op 15 
juni, 20 juli en 17 augustus. Bos-
wachter Kees Zonneveld deelt 
onderweg graag zijn kennis over 
de schoonheid en bijzonderhe-
den van dit prachtige duinge-
bied. De huifkar wordt getrokken 
door twee stoere Friese paarden. 
De rit duurt ongeveer twee uur. 
Tijdens een korte stop waarbij 
de benen even gestrekt kunnen 
worden, worden deelnemers op 
een verfrissing getrakteerd.
Vertrek op 15 juni om 10.30 uur 
en 12.30 uur vanaf het parkeer-

terrein bij restaurant De Nieuwe 
Westerd (voorheen Anno Nu), 
Oude Schulpweg 18 in Egmond-
Binnen, 20 juli om 10.30 uur en 
12.30 uur vanaf Johanna’s Hof, 
Johannisweg 1 in Castricum en 
17 augustus om 10.30 uur en 
12.30 uur vanaf Camping Bak-
kum, Zeeweg 31 in Castricum.
 
De excursie is geschikt voor al-
le leeftijden en kost 9.00 euro. 
Er is plaats voor maximaal 23 
deelnemers per rit, aanmelden 
is daarom noodzakelijk. Dit kan 
via www.pwn.nl/eropuit of neem 
contact op met Bezoekerscen-
trum De Hoep via 0251-661066.

Castricum - Niet ieder kind 
heeft de luxe van een gezelli-
ge, liefdevolle opa en oma in de 
buurt. Een gescheiden moeder 

Opa en oma 
gezocht

met twee zoontjes van vijf en ne-
gen jaar zoekt een opa en oma 
voor hen. Er is geen contact met 
eigen familie en het zou fijn zijn 
als er mensen zijn die af en toe 
op woensdagmiddag of in het 
weekend iets leuks willen doen 
met de jongens zoals koekjes 
bakken, naar de speeltuin of iets 
dergelijks. Het gaat niet om op-
passen.

Wie interesse heeft in dit werk of 
ander vrijwilligerswerk wil doen, 
kan langsgaan of een afspraak 
maken bij de Vrijwilligers Vaca-
turebank (onderdeel van Stich-
ting Welzijn Castricum) Geester-
duinweg 5 in Castricum. Het te-
lefoonnummer is 0251-65 65 62. 
De vacaturebank is ook te vin-
den op www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl .

Teken- en schilder-
workshops bij Perspectief

Castricum – Voor een ieder die 
zijn creativiteit wil ontdekken of 
ontwikkelen zijn er ook deze zo-
mer  workshops  bij Perspectief.
Allereerst kan er maandagmid-

dag 17 juni van 13.30- 16.30 
uur onder persoonlijke begelei-
ding van Nella van Os een stille-
ven geschilderd worden op een 
kleurrijke en losse manier. Na af-
loop wordt als leerzame afslui-
ting het werk besproken.
Vervolgens  kan op maandag-
middag 24 juni van 13.30-16.30 
uur iedereen die graag eens 
buiten wil tekenen of schilde-
ren dit proberen in de tuin van 
de Hoep. Onder deskundige lei-
ding van Fré Ham kunnen deel-
nemers daar de omgeving  gaan 
vastleggen.
Beide workshops kosten 20 euro 
voor leden en 25 euro voor niet-
leden, exclusief materiaalkosten.
Informatie en aanmelding  bij Jo-
anne Vetter, tel. 0251-655183 of 
e-mail  joanne_vetter@hotmail.
com.

Leerlingen Clusius marktkraam- 
project steunen het KWF

Castricum - Vrijdag 24 mei was 
de laatste marktdag van het 
schooljaar. De door de leerlingen 
gemaakte winst werd geschon-
ken aan een door de leerlingen 
gekozen goed doel. Het was de 
wens van de leerlingen om dit 
jaar het KWF te steunen, mede 
vanwege een persoonlijk verlies. 
Twee leerlingen hielden spon-
taan een speech bij het over-
handigen van de cheque van 
500 euro. Namens de KWF af-
deling Castricum/ Bakkum wa-
ren voorzitter Conny Bruggeling, 
secretaris Tonny Hendriks en de 
penningmeester aanwezig. Al-
le deelnemende leerlingen heb-
ben met veel enthousiasme aan 
het succes van het ondernemer-
schapsproject gewerkt en zo-

doende heeft een ieder een bij-
drage geleverd aan deze dona-
tie. De samenwerking met Rabo-
bank Noord Kennemerland was 
daarbij van groot belang. Die-
zelfde dag hadden de leerlin-
gen een evaluatiegesprek op het 
kantoor van de Rabobank waar 
zij te horen gekregen dat de le-
ning, dat als startkapitaal dien-
de voor het project, niet terugbe-
taald hoefde te worden.
De markt zit er weer op. De be-
trokken leerlingen worden nog 
getrakteerd op een uitje naar 
Walibi Holland. Volgend school-
jaar wordt de marktkraam weer 
bemand door een nieuw team 
zodat de honing, jam, plantjes en 
diverse andere producten weer 
ingekocht kunnen worden. 

Alle derdejaars Clusiusleerlingen die de marktkraam gerund hebben in 
het afgelopen jaar tijdens het overhandigen van de cheque aan verte-
genwoordigers van het KWF.

Netwerken tijdens de 
Women Business Popquiz

Castricum - Goed Contact wil 
de vakantieperiode spetterend 
inluiden en doet dat op bijzonde-
re wijze op vrijdag 7 juni door sa-
men met haar leden het seizoen 
af te sluiten met een unieke Wo-
men Business Popquiz in hotel-
café Borst. John Besteman, spe-
cialist verzekeringen zakelijke 
markt bij de Rabobank en hier in 
de omgeving tevens bekend als 
vaste dj bij de vele popquizen, 
voorziet de deelnemers van pit-
tige vragen. Onder het genot van 

een hapje en een drankje wordt 
de ondernemers- en muziekken-
nis getest en er is ook volop ge-
legenheid om te netwerken en 
de aanwezige Rabobank verte-
genwoordiging vragen te stellen.
Aanvang 20.30 uur, einde 23.00 
uur. Leden van Goed Contact 
hebben gratis toegang, niet-le-
den betalen 25,00 euro. Vrou-
welijke professionals (onderne-
mend of leidinggevend) kunnen 
zich inschrijven via www.goed-
contact.nl.
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Limmen - Op dinsdagmorgen 
omstreeks 2.30 uur stond er een 
caravan in brand op een boeren-
camping aan de Zeeweg in Lim-
men. 
Volgens getuigenverklaringen 
was de eigenaar van de caravan 

Brand verwoest caravan
wakker geworden van de brand 
en vervolgens in zijn auto ge-
stapt en weggereden.

De politie stelt een onderzoek in 
naar de eigenaar van de caravan 
en de brandsoorzaak.
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Janneke voldaan terug uit Malawi
,,Ik hoop dat we een beetje 
verschil hebben gemaakt”
Castricum - Janneke Heijmans (19) kreeg via de Pabo waar zij 
studeert het aanbod om samen met andere jongeren ervarin-
gen uit te wisselen met Pabostudenten in Afrika via de organi-
satie Edukans. Ondertussen is zij weer thuis. ,,Het was een he-
le indrukwekkende en mooie reis”, vertelt Janneke. ,,We heb-
ben projecten van Edukans bezocht, een spelletjesdag georga-
niseerd en vooral les gegeven. Het geld hebben ze daar hard 
nodig, hoewel ze allemaal erg positief in het leven staan. Daar 
kunnen wij nog wat van leren! Kinderen die soms 1,5 uur moe-
ten lopen om op school te komen, op blote voeten. Ik had ne-
gentig lieve kinderen in de klas en allemaal waren ze blij dat ik 
er was. Ze zongen en dansten voor mij, wilde me aanraken en 
heel graag samen op de foto. Van de negentig kinderen in de 
klas, zijn er zeker zestig besmet met HIV/AIDS.” Malawi is het 
land met zo ongeveer het hoogste percentage uitvallers in het 
basisonderwijs. Een belangrijke oorzaak is de grote armoede in 
Malawi. Een ander probleem is het tekort aan leerkrachten. De 
verhouding van aantal leerlingen per leerkracht is 1:84. Op het 
platteland, waar driekwart van de bevolking woont, is dat 1:200. 
Om materialen voor de basisscholen te kopen en voorlichtingen 
voor docenten te betalen heeft Edukans geld nodig. Iedere stu-
dent die mee gaat moet 1.000 euro sponsorgeld ophalen om de 
projecten in Malawi echt te kunnen ondersteunen. Janneke: ,,Er 
is veel geld nodig om de samenleving menswaardiger te maken. 
Samen met Lisanne Roukens wil ik heel graag alle ouders van 
het Visser ’t Hooft bedanken voor hun bijdrage bij de kaartenac-
tie die ik op de school heb georganiseerd en iedereen die bij de 
high tea zijn bijdrage heeft geleverd. Ik hoop dat wij samen toch 
een beetje verschil hebben gemaakt.” 

Castricum - De SP oogstte za-
terdag veel bekijks toen enkele 
dames van de partij rondreden 
met een bakfiets en een bel om 
de noodklok te luiden voor af-
braak in de zorg. Vakbond Abva-
kabo houdt een demonstratie 
georganiseerd op zaterdag 8 ju-
ni vanaf 12.00 uur in Amsterdam. 
De actie wordt niet alleen door 
de SP, maar ook door GL, CU en 
CDA ondersteund. Ook indivi-
duele PvdA-leden hebben steun 
toegezegd. Wie ook wil demon-
streren kan zich opgeven bij Lin-
da Louwe voor gratis busvervoer: 
te.: 0251-658456 of mail naar lin-
dalouwe@casema.nl.

SP luidt noodklok

Castricum op de kaart tijdens 
de Ondernemers-2-daagse
Castricum - Verrassend en 
zinvol samen optrekken; dat 
kenmerkte de vertegenwoor-
diging van Castricum tijdens 
de business-to-business-
beurs Goede Zaken Onder-
nemers 2-daagse, eind vorige 
week in Bobs Party & Events 
in Uitgeest. 

Bedrijven presenteerden zich sa-
men met de gemeentelijke orga-

nisatie als ondernemer tijdens 
de beurs. De ondernemers Stair-
ways, Lucidity, Hotel Oude Raad-
huis, WNK (werkvoorziening-
schap Noord-Kennemerland) en 
ondernemersvereniging OFCAL 
lieten zien dat zij samenwerken 
met de gemeente om het onder-
nemersklimaat en de arbeidsmo-
gelijkheden in de gemeente ver-
der te verbeteren. De informatie 
die vanuit de beursstand werd 

verspreid varieerde van partici-
patie-/vrijwilligersbanen en sa-
menwerking met Castricumse 
bedrijven tot vestigingsmogelijk-
heden. 

Het was een presentatie voor 
een brede doelgroep, variërend 
van kleinschalige, startende on-
dernemers tot gevestigde bedrij-
ven die ook maatschappelijk ver-
antwoord aan de slag willen. 

VrijeLijst wil op werkbezoek 
bij zwembaden in België

Castricum - De VrijeLijst wil sa-
men met een gemeentelijke de-
legatie op werkbezoek gaan bij 
enkele zwembaden in Antwer-
pen en Gent. 

Tijdens de busreis wordt nader 
uitleg gegeven over de mogelij-
ke bouw van een nieuw zwem-
bad voor Castricum. Ron de 
Haan van de VrijeLijst.: ,,Zoals 
in de behandeling van de Voor-
jaarsnota 2013 zal blijken, is de 

situatie van zwembad De Wit-
te Brug precair. Behalve voor-
ziene grote onderhoudstaken en 
een exploitatietekort dreigt per 1 
augustus 2014 ten gevolge van 
bezuinigingen het schoolzwem-
men in Castricum te verdwij-
nen. De VrijeLijst zet het werkbe-
zoek naar Antwerpen in als mo-
gelijk alternatief op de bedachte  
zwemvoorziening, waarnaar mo-
menteel een onderzoek loopt in 
samenhang met Heiloo.”

Festival Van Dorp tot Kust
‘You never walk alone!’
Bakkum - Een mooiere zondag-
middag voor een muzikale calei-
doscoop zoals het festival Van 
Dorp tot Kust was niet denkbaar!
Vanaf de opening door burge-
meester Toon Mans, en een aan-
sluitend optreden van het  or-
ganiserende Shanty- en Folk-
songkoor De Skulpers tot aan de 
massale samenzang aan het slot, 
hebben koren en publiek geno-
ten van een sprankelende serie 
optredens onder een strak blau-
we hemel.
Opvallend in deze zevende ver-
sie van dit tweejaarlijkse gebeu-
ren was wel de muzikale zang-

kwaliteit van koren als Cantare,  
NoteBook,  Timeless Vocaal en 
Vocal Choice, waarvan de twee 
laatstgenoemden  voor het eerst 
deelnamen aan dit festival. 
Koren als Sootjevisch,  Norta-
da, Piratenkoor De Landlubbers 
en het Oudeschilder Visserskoor 
zorgden voor de maritieme sfeer, 
terwijl het Nederlandse repertoi-
re door onder andere de groep 
Onstuimig Schuim en het Mee-
zingkoor Wieringen het publiek 
enthousiast meekreeg.  
Ook pop-en musicalliefhebbers 
kwamen ruimschoots aan hun 
trekken door groepen als Music-

Train, Take it Easy en Mucicstar.
Skulper-voorzitter Pieter Tolk be-
nadrukte in zijn slotwoord de 
waardering voor alle deelne-
mers, vrijwilligers en sponsors  
die hebben bijgedragen aan het 
welslagen van dit festival. Waar-
mee overtuigend zingend door 
iedereen werd ingestemd: You’ll 
never walk alone! Kijk voor een 
foto-impressie op www.skulpers.
nl  en www.facebook.com/skul-
pers. Op de foto het publiek tij-
dens de samenzang aan het slot 
van het festival. 

Limmen - Zondag 16 juni 
klinkt hoefgetrappel door de 
straten van Limmen. Te paard 
of gezeteld op de bok wordt 
de sabel getrokken. Liefheb-
bers strijden om de eer en 
de prijzen. Voor de 27e keer 
maakt Organisatie Ringste-
ken Limmen de Dusseldor-
perweg ten hoogte van De 
Lantaarn vrij voor ruiters en 
koetsiers. 

Vanuit het zadel, de kar of de 
koets proberen de deelnemers 
de ringen aan hun sabel te rij-
gen. Snelheid maken is verplicht, 
zo stellen de spelregels. Opper-
ste concentratie en volledige 
controle over het paard zijn ver-
eist om een goede prestatie te 
leveren.
Aanmelden is mogelijk voor ie-
dereen, jong of oud, erva-
ren of volkomen groen, pony-
meisje of paardenman. Genie-

Ringsteken

ten is belangrijker dan preste-
ren. De deelnemers worden in-
gedeeld in diverse categorieën. 
Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen aangespannen en geza-
delde viervoeters. Ook bestaat er 
een aparte categorie voor kleine 
pony’s. Een speciale prijs wordt 
uitgereikt aan het schoonste ge-
heel: de deelnemer die zijn paard 
of pony, zichzelf en eventueel de 
koets het mooist heeft aange-
kleed. Aanmelden kan nog tot 7 
juni via de site  www.ringsteken-
limmen.nl. Het evenement wordt 
afgesloten met muziek van de 
coverband Morgan in De Lan-
taarn. 

Castricum - De Castricumse a 
capellagroep Brothers-4-Tune 
treedt op zaterdag 8 juni op in 
de Dorpskerk, Kerkpad 1, met 
als gastoptreden de Castricum-
se band No Excuse, die akoes-
tische blues en rock ten geho-

ConcertBrothers-4-Tune en No Excuse
re zal brengen. Aanvang 20.30 
uur en kaarten kosten tien eu-
ro voor volwassenen en vijf euro  
voor kinderen tot en met veertien 
jaar. Reserveringen: herman@
brothers4tune.com of  telefoon 
0251-671959
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Corina kwart eeuw bij 
Keurslager Hoogland!
Akersloot - Het is deze week 25 
jaar geleden dat Corina Imming 
in dienst kwam bij Keurslagerij 
Hoogland op de Julianaweg in 
Akersloot. ,,Corina is altijd heel 
duidelijk aanwezig”, zegt Jeanet-
te Hoogland. ,,Niet alleen horen 
wij haar veel lachen; zij blinkt 
ook uit in winkelverzorging en zij 
regelt alles tot in de puntjes.” 

Corina vertelt: ,,25 jaar geleden 
vroeg Gerda Hoogland of ik het 
team wilde versterken. Ik ben 
begonnen als fulltime verkoop-
ster, maar toen de kinderen kwa-
men, werkte ik twee dagen per 
week. De kinderen zijn nu veer-
tien en zeventien jaar oud en ik 
ben een dag extra gaan wer-
ken. Met Wim en Gerda heb ik 
altijd prettig gewerkt, Guus en 

Jeanette namen het daarna over 
en dingen veranderen dan, wat 
ook weer  een uitdaging was. Ik 
vind het altijd een sport om de 
toonbank op een manier te vul-
len dat er een  mooi plaatje ont-
staat. Met een leuk en gezel-
lig team blijven we er hard aan 
werken om de allerbeste kwali-
teit te leveren. Wij maken zelf sa-
lades, kant en klaar producten 
waaronder hamburgers, cordon 
bleu, Akerslootse gehaktbal-
len en mijn favoriet: de slavink, 
waarvan ik er al vele duizenden 
gemaakt heb. En natuurlijk veel 
maaltijden waaronder de heerlij-
ke lasagne. Als je samenwerkt in 
een goed en gezellig team heb je 
er helemaal geen erg in dat er 25 
jaar om zijn!” 
Guus en Jeanette en het team 

organiseren vanwege het jubi-
leum een feestje in de winkel. 
,,Vrijdag 7 juni maken we er een 
extra feestelijke dag van en heeft 
iedereen de gelegenheid haar 
te feliciteren. Vanwege het jubi-
leum is de favoriete salade van 
Corina in de aanbieding: een 
bakje grillworstsalade kost vrij-
dag maar 25 eurocent!” 

Lezing bij Vrijmetselaars 
over jezuïeten en kerk
Castricum - Met het aantre-
den van Paus Franciscus die be-
hoort tot orde der jezuïeten, is 
de nieuwsgierigheid naar de-
ze richting in de kerk toegeno-
men. Daarom wordt tijdens de 
open avond van de Castricum-
se Vrijmetselaarsloge Branding 
op 13 juni het thema: ‘jezuïeten, 
wie zijn zij eigenlijk?’ behandeld. 
Hierbij is iedereen welkom.
Spreker is jezuïet Tjeerd Jansen. 
Hij gaat dieper in op de vraag 
waarom deze orde die tot voor 
kort nog een moeizame relatie 
had met het Vaticaan, nu zo’n 
prominente plaats binnen de 
kerk heeft gekregen. Na de pau-
ze is er volop ruimte voor vragen 
uit het publiek. Tjeerd Jansen 
S.J. is studentenpastor in Am-
sterdam en rector van De Krijt-
berg, de Kerk van de H. Fran-
ciscus Xaverius. Bij de Vrijmet-
selaars komen mensen van al-
le opvattingen bijeen om zich 
als mens te verbeteren. Naast de 
besloten avonden met hun licht- 
en bouwsymboliek, zijn er bij-
eenkomsten die iedereen bij kan 
wonen. Hier zijn ook sprekers 
met andere levensovertuigingen 

welkom. De bijeenkomst vindt 
plaats in de stijl van de Vrijmet-
selaars. Belangrijk is daarbij het 
compareren, het respectvol be-
luisteren van elkaars’ denkbeel-
den. De lezing is vanaf 20.10 uur 
in De Eenhoorn, Tweede Groe-
nelaan 5 in Bakkum. Meer infor-
matie: www.vrijmetselaarsloge-
branding.nl. 

Tjeerd Jansen: ‘jezuïeten zijn van 
oudsher kritisch’. 

Meer succes dankzij 
de CAD-opleidingen
Regio - Op zoek naar een an-
dere baan in de techniek en af-
gewezen omdat er onvoldoen-
de AutoCAD ervaring aanwezig 
was? Overweeg dan te investe-
ren in deze ontbrekende kennis 
en vergroot zo de kansen. 
Rodema Engineering, bureau 
voor CAD ondersteuning, heeft 
bewezen in de afgelopen ja-
ren mensen te kunnen oplei-
den die nu met veel plezier ge-
bruik maken van de opgedane 
kennis. ,,Onze werkwijze is be-
trokken, informeel en sluit aan 
op de persoonlijke situatie van 
de cursist”, aldus directeur en 

CAD-docent Robèrt Blaeke. Dit 
geldt voor beginnerscursussen 
maar zeker ook voor gevorder-
den en update-cursussen. Blae-
ke vindt het belangrijk dat de 
deelnemers aan het eind van ie-
dere les alweer uitkijken naar de 
volgende sessie. ,,Je leert datge-
ne waar jij in jouw werk iets aan 
hebt. Ook na het volgen van een 
cursus blijven wij je zo nodig on-
dersteunen. Werk je met (Auto)
CAD of wil je leren werken met 
dit programma voor het maken 
van technische 2D tekeningen 
en 3D modellen? Neem dan een 
kijkje op www.rodema.nl.” 

Nieuwe activiteiten na bestuurswisseling

Zondag kinderboerderij 
op het Bakkerspleintje 

Castricum - Er heeft een be-
stuurswisseling plaatsgevonden 

bij de Winkeliersvereniging Bak-
kerspleintje. De nieuwe voorzit-

ter is Jos Rozing (Vivant), ook 
nieuw is secretaris is Peter de 
Hart (Biezjoe), penningmeester 
is nog steeds Hans Castricum 
(TipTop) en tenslotte is Frits Dik-
hoff (juwelier) als lid toegetreden 
tot het nieuwe bestuur. 

Een van de hoofddoelen van het 
nieuwe bestuur is om op het 
Bakkerspleintje veel en vaak di-
verse kleinschalige evenemen-
ten te organiseren. Zondag 9 ju-
ni, tijdens de braderie, is er een 
kinderboerderijtje op het plein 
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Het bestuur is op het ogen-
blik bezig met het voorbereiden 
van de actie ‘Zomerse Zaterda-
gen; een actie die in augustus en 
september plaatsvindt en bena-
dert binnenkort de Castricum-
se verenigingen met het voorstel 
zich op het plein te presenteren. 
Verenigingen die meteen al wil-
len reageren kunnen contact op-
nemen met voorzitter Jos Rozing 
(0251-225405) of via bakkers-
pleintje@gmail.com. 

Alzheimer Café op 11 juni

‘Welke ondersteuning 
is er voor familie?’

Castricum - Op dinsdag 11 ju-
ni is er een Alzheimer Café in 
Castricum en het onderwerp is:  
‘Welke ondersteuning is er voor 
familie?’ Gespreksleider is An-
ke Beerlage en de gastspreker 
is Gertie van Kuik van Dagbe-

handeling De Ontmoeting in De 
Boogaert van Viva! Zorggroep 
in Castricum. Zij zullen spre-
ken over wat de mogelijkheden 
van zorg en ondersteuning zijn 
voor de familieleden van men-
sen met dementie. Meer weten 

over dit onderwerp? Ga dan naar 
het Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci. Adres: Sans Souci 
113, Castricum vanaf 19.00 uur. 
Het programma start om 19.30 
uur en duurt  tot 21.00 uur. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een tafel 
met brochures en andere litera-
tuur om thuis na te lezen. 

Bakkum - Een ontmoetings-
plaats in Bakkum voor peuters 
en hun ouders, dat lijkt een aan-
tal Bakkummers een goed idee. 
De wens kwam naar voren tij-
dens een jeugdschouw die de 

Ontmoetingsplaats peuters en ouders 
Stichting Welzijn Castricum, in 
samenwerking met de Cunera-
school en de gemeente Castri-
cum onlangs hielden. 

De Cunera is bereid in de school 

een ruimte vrij te maken. Ook 
ouders van buiten de Cunera-
school zijn welkom zich aan te 
sluiten. 
Wie belangstelling heeft voor 
de peuter/ouderactiviteit kan dit 
doorgeven via info@welzijncas-
tricum.nl, tel.: 0251657998. 
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Akersloot – Donderdag 6 juni is 
weer de doordeweekse wande-
ling van de Akersloter Marathon 
Klub. Vertrek om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot. Be-
langstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Tini Krom, 
tel. 0251-312815.

Amak wandelt

Castricum - Terwijl de vier dui-
venwagens zaterdag in het Fran-
se Soissons in de zon stonden, 
was het weer in België en Ne-
derland slecht. Om 11.00 uur 
werden de duiven gelost en zij 
kwamen met een redelijke snel-
heid naar huis.
Het was Gerhard Tromp die zijn 
jarige duivin om 16.17.19 op de 
klep zag landen. Zij vloog met 
een snelheid van 70 kilome-
ter per uur huiswaarts. Goede 
tweede werd een duif van Anton 
Tromp en de derde werd John 
Kool. De laatste duiven kwamen 
pas zondagmorgen aan.

Gerhard Tromp 
pakt de zege

Meiden B2 kampioen!
Castricum - Vorige week zater-
dag hebben de meiden B2 van 
MHCC een zinderende kampi-
oenswedstrijd tegen hun direc-
te tegenstander Hisalis in Lis-
se gespeeld en zijn ze met een 
3-2 overwinning op fantastische 
wijze kampioen geworden. Hisa-
lis stond twee punten voor, dus 
de wedstrijd moest gewonnen 

worden en daar hebben de mei-
den met z’n allen heel hard voor 
geknokt. Na het laatste fl uitsig-
naal was het dus groot feest voor 
Castricum in Lisse!  

Een betere afsluiting van een 
heel sportief en leuk hockeysei-
zoen hadden de meiden zich niet 
kunnen wensen. 

Zilveren Hert Toernooi 
is goud waard!

Castricum - Traditiegetrouw 
stond het einde van het voetbal-
seizoen bij Vitesse ’22 in het te-
ken van het Zilveren Hert Toer-
nooi. Het Zilveren Hert Toer-
nooi kent een lange historie en 
is daarom één van de groot-
ste jeugdtoernooien uit de re-
gio. Maar liefst 144 jeugdteams 
uit alle windrichtingen hebben 
zich ingespannen om de fel-
begeerde trofeeën in de wacht 

te slepen. Deze teams strijden 
jaarlijks, naast de gewone prij-
zen, ook voor de enorme Johan-
na’s Hof Hooghoudt bokaal. De-
ze prijs krijgt het meest succes-
volle team van die vereniging die 
het bij het E- en F-toernooi het 
beste heeft gedaan. Het team F5 
van Alliance ’22 uit Haarlem was 
dit jaar de winnaar. Op naar de 
40ste editie van dit prestigieuze 
toernooi.

Elf keer goud voor 
Serena en Kaylin Stel

Castricum - Na twee weeken-
den kringkampioenschappen 
zwemmen kon de balans worden 
opgemaakt hoe Serena en Kaylin 
er voor staan bij het aankomen-
de Nederlands Kampioenschap.
De 11-jarige Kaylin won acht 
keer goud en twee keer zilver, 
waarvan zes keer een persoon-
lijk record. Het meest in het zicht 
springend was dat Kaylin de li-
miet zwom op de 50 vrij in 30.94. 
Kaylin komt 21 tot en met 23 ju-
ni op zes afstanden uit bij de 
Nederlandse Junioren Kampi-
oenschappen die dit jaar ge-

zwommen worden in Utrecht. De 
14-jarige Serena kwam ook acht 
keer aan de start bij de kring-
kampioenschappen. Ze won vijf 
keer goud, twee keer zilver en 
een keer brons. Serena zwom 
vier keer een persoonlijk record 
en lijkt klaar voor de Nederland-
se Kampioenschappen die aan-
komend weekend gezwommen 
worden. Serena heeft voor negen 
afstanden de limiet gezwom-
men maar doordat dit kampi-
oenschap alleen in de ochtend 
wordt gezwommen komt zij uit 
op zes afstanden. 

Castricum - In het kader van de 
samenwerking met Ajax organi-
seert Vitesse ‘22 zondag 9 juni 
om 11.0 uur een testdag voor al-
le jeugd uit Castricum van 7 t/m 
12 jaar op de Puikman. Een scout 
van Ajax is aanwezig.

Vitesse ‘22 orga- 
niseert testdag

Castricum - Vitesse ’22 heeft de 
contracten met de huidige trai-
ners voor volgend seizoen ver-
lengd. 
Het bestuur en de technische 
commissie zijn tevreden over de 
samenwerking en de daarbij be-
horende resultaten van het afge-
lopen seizoen. 
Met een groot aantal kampioe-
nen is het seizoen goed afgeslo-
ten.

Vitesse’22 verlengt 
contracten trainers

Zege voor Ben Visser
Limmen - Ben Visser ging don-
derdagavond, na een enerveren-
de strijd op het mountainbike-
parcours aan de Pagenlaan in 
Limmen, met de zege naar huis. 
De wetenschap, dat je ondanks 
een goede reputatie toch eerst 
moet fi nishen wil je aanspraak 
maken op een hoge klassering, 
kwam ditmaal voor twee veelvra-
ten nog eens duidelijk naar vo-
ren. 
Allereerst was het Kay Pronk, die 
in leidende positie al 300 me-
ter na de start met materiaal-
pech aan de kant stond. Ben Vis-
ser kon toen het initiatief over-
nemen met Milosj van Renesse 
in zijn kielzog. Ook Van Renes-
se kwam wat tegenslagen tegen 
in de vorm van zijn gebruikelijke 
valpartijen, maar kon zich toch 
weer herpakken en Ben Vis-

ser de nodige tegenstand bie-
den. Het zag er zelfs nog naar 
uit dat hij Visser zou gaan be-
dreigen. Maar Van Renesse vond 
zijn Waterloo in een naar zijn 
zeggen loszittend achterwiel en 
stond dus met nog twee ronden 
te gaan ook aan de zijlaan. Het 
daarachter strijdende duo Erwin 
Verwijk en Pieter Bak mocht ver-
volgens, ook na enkele valpartij-
en, de overige twee plekken op 
het podium verdelen. Trots was 
er af te lezen op het gezicht van 
de jonge Danny Bizot, die de 
wedstrijd afsloot met een fraaie 
vijfde plaats achter Henk Jan 
Verdonk, maar voor Henk Lou-
we. Eerste dame was andermaal 
de 16-jarige Pernilla van Roze-
laar, die de hele wedstrijd stui-
vertje wisselde met de besnorde 
Dirk Dekker. 

Overwinning Red Stars 
Castricum – De honkballers 
van Red Stars Vitesse hebben 
zondag hun tweede overwinning 
van het seizoen geboekt. Mid-
denmoter Vennep Flyers moest 
er met 7-6 aan geloven, waar-
door de Castricummers wat 
lucht hebben gekregen aan de 
onderkant van de ranglijst.
Het aanvallende spektakel zat 
vooral in de beginfase. Vennep 
Flyers ging furieus van start: de 
eerste vier slagmannen van de 
wedstrijd scoorden allen: 0-4. 
In de gelijkmakende slagbeurt 
maakte Mark Zondervan de ach-
terstand draaglijk, hij sloeg twee 
punten binnen. Een inning later 
gooide Niek Kuijs de stand he-
lemaal overhoop. Met een drie-
pitter stuurde hij drie ploegge-

noten, die allemaal met een vrije 
loop op het honk kwamen, over 
de thuisplaat: 5-4.
Dat bleek uiteindelijk beslissend, 
omdat beide ploegen nauwe-
lijks iets weggaven. Zondervan 
scoorde nog 6-4, maar Flyers 
kon door punten in de vierde en 
zevende inning langszij komen: 
6-6. In de gelijkmakende zeven-
de slagbeurt stelde Martijn Zon-
dervan met een honkslag Sander 
van Lubeck in staat het winnen-
de punt te scoren: 7-6.
Vrijdagavond mag Red Stars in 
het Pim Mulier Stadion in Haar-
lem aantreden tegen Kinheim. 
De Puikman wordt zondag 30 ju-
ni pas weer aangedaan, als Nor-
thern Stars uit Leeuwarden op 
bezoek komt.

Jongens TC Bakkum 
kampioen 1ste klasse

Bakkum - Met een klinkende 12-0 overwinning op Alkmaar 1 werd 
het TC Bakkum team jongens tot en met twaalf jaar afgelopen woens-
dag kampioen van de eerste klasse. Daarmee scoorde dit team maar 
liefst negen wedstrijdpunten meer dan de nummer twee Assemburg 1. 
Op de foto v.l.n.r.: Ids Nijmeijers, Rick Verplanke, Wesley Ducro, Jani-
que Ziedses des Plantes en Gielijn Jansen. Op de foto ontbreeekt Ha-
rald de Vries.
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