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Castricum - Donderdag-
middag is na een aanrijding 
aan de Ringvaartweg in Be-
verwijk harddrugs in een au-
to aangetroffen. Twee au-
to’s waren tegen elkaar aan-
gereden en een van de be-
stuurders gedroeg zich ver-
dacht. Na toestemming van 
deze bestuurder, een 45-ja-
rige Castricummer en tevens 
lid van Satudarah, is zijn auto 
doorzocht. 
Hij had enkele kilo’s amfe-
taminepasta in zijn voertuig. 

Nadat de man werd aange-
houden is ook zijn woning 
doorzocht, ook hier werd am-
fetaminepasta en daarnaast 
ook amfetamine-olie aange-
troffen. In totaal gaat het om 
acht kilo/liter amfetamine-
pasta en -olie. Beide produc-
ten zijn verboden volgens de 
Opiumwet. De harddrugs zijn 
in beslag genomen en wor-
den vernietigd. De verdachte 
is meegenomen naar het po-
litiebureau. Zijn auto is in be-
slag genomen.

Harddrugs in auto en thuis

Castricum - Wat gaat het college de komende jaren doen? 
En wat is het bijbehorende financiële plaatje? Dat staat in 
de Voorjaarsnota die het college aan de gemeenteraad heeft 
aangeboden. Met de keuzes die gemaakt zijni s voldoende 
zicht op een meerjarig positief beeld. 

,,Om een financieel gezonde gemeente te blijven, gaan we 
behoedzaam om met nieuwe wensen naast de grote opga-
ven die er al liggen. We hebben daarnaast realisme in de ra-
mingen willen terugbrengen”, zegt wethouder Wim Swart. De 
OZB wordt niet verhoogd, behalve zoals afgesproken met de 
inflatie. 

Het college heeft te maken de decentralisaties in de zorg en 
wil hier een kwaliteitsslag slaan. Dan is er de overgang naar 
de ambtelijke samenwerking in de BUCH. Daarnaast heeft 
het college een aantal lopende taken die het graag tot een 
goed einde volbrengt. Dan gaat het bijvoorbeeld om de dos-
siers op de Beverwijkerstraatweg en het stationsgebied. B&W 
investeren in de zorg, onder andere door extra ruimte op te 
nemen voor de WMO en in te zetten op preventief jeugdbe-
leid. Daarnaast stelt het college voor in de combinatiefuncti-
onaris, onderwijshuisvesting en een hockeyveld voor MHCC 
te investeren. Bij de Juliana van Stolbergschool stelt het colle-
ge voor een bijdrage te leveren aan een beweegplein. Verder 
wordt er extra geld gereserveerd voor het herstel van bermen 
in het buitengebied ten behoeve van de verkeersveiligheid. 
Op 16 juni kan de raad technische vragen stellen. Op 7 ju-
li vindt de eerste behandeling van de Voorjaarsnota in de car-
rousel plaats. Op 14 juli staat de Voorjaarsnota op de agenda 
van de raadsvergadering. 

Positief perspectief voor 
gemeente Castricum

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM EN 
EEN VLEUGJE KANEEL

5,00
4 STUKS1,50

PER STUK

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Lamsbout stukjes
met verse kruiden
100 gram €2,95

500 gr. Holl. snijbonen
500 gr. minute steak

samen €4,99
salami

Grillworst
Leverworst

samen €4,99
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Strand vol bruidsparen
Bakkum - Wie zaterdag-
avond naar strand ging om 
de zon te zien ondergaan, 
werd flink afgeleid. Er liepen 
overal bruidsparen over het 
het strand, meer dan dertig. 
Daarbij was het opvallend 
dat er meer bruiden waren 
dan bruidegoms. Arjan en 
Myrna Gottmer uit Akersloot 
waren een jaar getrouwd en 

vierden hun feest bij Deining. 
De dresscode voor de gas-
ten was bruidskleding. Myr-
na vertelt: ,,Wij zijn veertigers 
en willen niet wachten op 
het eerste jubileum voor een 
feestje. Ons huwelijksfeest 
was zo gaaf, dat we het nog 
een keer over wilden doen, 
maar dan met z’n allen als 
bruidspaar. De meeste gas-

ten konden hun bruidskle-
ding nog aan, anderen gin-
gen maar op zoek op Markt-
plaats, omdat ze nooit ge-
trouwd zijn of uit hun kleding 
zijn gegroeid. En sommige 
stellen zijn uit elkaar, van hen 
kwam in de meeste geval-
len de vrouw alleen. We heb-
ben zo gelachen, maar dank-
zij de kleding werd het ook 
een heel romantisch feest.” 
Het eenjarige huwelijksfeest 
wordt het papieren jubile-
um genoemd, volgend jaar is 
het karton en het jaar daar-
op het lederen. Myrna besluit 
lachend: ,,Met karton heb 
ik niks, maar over twee jaar 
kunnen we allemaal in het 
leer gekleed gaan. Dat wordt 
vast een heel ander feest.” 
Foto: Claudia van Westen.
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WWW.CASTRICUMMER.NL

Geboren
Castricum - 02-05-2016: 
Skipp Arie Jan, zoon van 
Marc M.J. Glorie en Gemma 
de Vries. 12-05-2016: Kees, 
zoon van Huub de Ruiter en 
Bonnie Snoek. 29-05-2016: 
Lauren Lidya Maria, dochter 
van Richard J.T. Wesker en 
Mariëtte A.C. Langhout.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 25-05-2016: 
Sebastiaan F. Gorter en As-
trid H.M. Beentjes. 01-06-

2016: Rick Manshanden en 
Janine H.A. Nuijens.
 
Overleden

Castricum - 22-05-2016: 
Alida M. Sparwer, gehuwd 
met Johannes H.M. Onder-
water. 25-05-2016: Cathari-
na C. A. M. Hirs, gehuwd met 
Pieter F. Venhuizen. 27-05-
2016: Alida Wilson, weduwe 
van Jacob J. Leeuwerik. 28-
05-2016: Hendricus Th. van 
Amsterdam, gehuwd met 
Margaretha M. Koopman.

Burgerlijke Stand Castricum        

Bakkum - Bij het Ruiterhuys kunnen liefhebbers met een 
schepnetje aan de slag en de vondsten bespreken met 
deskundigen tijdens Slootjesdag aanstaande zondag. Jong 
en oud kunnen kennismaken met waterdieren als poel-
slakken, stekelbaarsjes. IVN Midden Kennemerland en 
de gemeente Castricum organiseren deze dag. Doel van 
de Slootjesdag is aandacht te vragen voor het leven in de 
sloot, de waarde van schoon oppervlaktewater en de inves-
teringen van de overheid om het oppervlaktewater scho-
ner te krijgen. IVN organiseert door heel Nederland in het 
weekend van 11 en 12 juni diverse wateractiviteiten. IVN 
laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven. Bezoekers 
kunnen ervaren wat de natuur betekent voor Nederland, 
én voor henzelf. Van 12.00-16.00 uur achter het Ruiterhuys, 
Heereweg 83, Bakkum-Noord.

Castricum - Tijdens de 
Spannende Boeken Weken 
met het thema ‘Bloed in de 
Polder’ in juni kan iedereen 
in Huis van Hilde de eerste 
schreden zetten op het pad 
van het schrijverschap. Huis 
van Hilde organiseert in sa-
menwerking met de Taalwin-
kel een workshop creatief 
schrijven op 8 juni. Tijdens de 
workshop  gaan de cursisten 
aan de slag met het mysterie 
rondom Hilde. De cursisten 
worden eerst gevoed met ar-
cheologische feiten en crea-
tieve oefeningen van een ge-
certificeerd docent. Vervol-

Schrijf het mysterie Hilde

gens kan men zelf de ‘ga-
ten’ in dit, misschien wel heel 
spannende verhaal invul-
len. Aanvang 9.30 uur, einde 
12.30 uur. Inschrijving: info@
huisvanhilde.nl.

Castricum - Vorige week 
werd ‘t Dierenduintje ver-
rast door Rosalie Grandiek 
uit Castricum. Het meisje 
had oude kranten verzameld 
en ingeleverd en het geld 
dat ze hiermee verdiend had 
doneerde ze aan het Die-

Lieve actie van Rosalie
renduintje. Dit lieve gebaar 
wordt enorm gewaardeerd. 
‘t Dierenduintje is afhanke-
lijk van donaties. Een bijdra-
ge kan overgemaakt worden 
op NL10 INGB 0009 3532 59 
t.n.v. stichting het Dieren-
duintje.

Jimmy op weg naar WK
Castricum - De beste dar-
ter uit Castricum, Jimmy 
Hendriks, speelde afgelopen 
weekend de International 
Open van de BDO in Enge-
land. Dit was een belangrijk 
toernooi vanwege de punten 
die gescoord kunnen worden 
voor de ranking. Dat Hen-
driks zich weer kan meten 
met de absolute toppers liet 
hij tijdens dit toernooi over-
duidelijk zien. Met geweldig 
spel werden hoger geplaats-
te spelers uitgeschakeld en 
werd Hendriks in de kwart-
finales een halt toegeroepen. 
Niemand minder dan Scott 
Mitchell, de wereldkampi-
oen van Lakeside 2015, won 
moeizaam van Hendriks in 
een geweldige pot. Alle legs 
werden gespeeld en alle legs 

gingen binnen de twaalf en 
vijftien pijlen uit, een onge-
kend hoog niveau. Maar Jim-
my verloor de partij met 4-3, 
maar door bij de laatste acht 
te komen werden er wel pun-
ten behaald voor de ran-
king. Hendriks staat nu op 
een 23e plaats en daardoor 
komt Lakeside weer duide-
lijk in zicht. 

Deze maand volgen nog twee 
belangrijke toernooien in En-
geland, waaronder het Bri-
tish Open en mocht Hen-
driks daar ook goede resulta-
ten halen dan ziet het er erg 
goed uit voor plaatsing voor 
het wereldkampioenschap. In 
augustus volgen toernooien 
in België die ook meetellen 
voor de wereldranglijst. 

Geen koudwatervrees
Akersloot - Op zondag 19 
juni organiseren de samen-
werkende Amak en IJsclub 
Akersloot de tweede Cross 
Triathlon Akersloot. Voor veel 
triathleten is het zwemonder-
deel de grootste uitdaging. 
Daarom wordt er al sinds fe-
bruari twee maal per week 
getraind in het zwembad van 
Hotel Akersloot. Maar zwem-
men in een zwembad is toch 
heel wat anders dan zwem-
men in het open water. Daar-
om wordt er tot de wedstrijd-
dag iedere dinsdag- en don-
derdagavond een buitenwa-
tertraining verzorgd bij re-
creatieterrein de Hoorne. Het 
zwemmen start op zondag 19 
juni om 11.00 uur vanaf re-

creatieterrein de Hoorne, het 
fietsen ongeveer een kwar-
tier later en de snelste deel-
nemers worden daar lopend 
rond 12.30 uur weer bij de fi-
nish verwacht.  
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Uitgeest - Veertien jaar ge-
leden startten Robert en Tho-
mas van Leeuwen hun bedrijf 
Rotho. Vanuit het meubel-
makersvak begonnen zij als 
freelancer en staan inmiddels 
in de wijde omgeving bekend 
als vloerenspecialist. Omdat 
een vloer het hoofdbestand-
deel vormt van een interieur 
en letterlijk de basis van el-
ke ruimte vormt, wordt in de 
keuze vaak veel geld, tijd en 
moeite gestoken. Rotho helpt 
daar graag bij door de klant  
in een nieuwe showroom de 
mogelijkheden te tonen.
Thomas: ,,Wij zijn verhuisd 
naar Molenwerf 21F waar in 
vijf verschillende ruimtes de 
klant op grotere oppervlak-
te vloeren ziet liggen. Ook 
wanden worden gebruikt en 
er staan bokken met panelen 
waaruit men kan kiezen.” Ro-
tho legt houten vloeren, pvc, 
laminaat, visgraat  en bam-
boe en kan bezoekers pre-
cies alle voor- en nadelen 
duidelijk maken. Robert: ,,Wij 
komen eerst langs voor een 
oriënterend gesprek, luiste-
ren aandachtig en advise-

ren desgewenst. Ondervloe-
ren leggen, opschuren, reno-
veren en in de olie zetten, wij 
doen het allemaal. Onze prij-
zen zijn laag omdat wij al-
les van a tot z zelf doen en 
merken dat de klant dat pret-
tig vindt. Het heeft natuurlijk 
met vertrouwen te maken dat 
wij de sleutel krijgen en een 
paar dagen bij mensen thuis 
aan het werk zijn.”
Het uitgebreide assortiment 
is altijd up to date en bestaat 
uit merken als Douwes Dek-
ker, Parador, Coretec (100% 
watervast), en Beterhout. 
Thomas: ,,Ik weet nog precies 
waar ik welke vloer heb ge-
legd. Het mooiste vinden wij 
natuurlijk de reactie van de 
klant die tevreden is met het 
resultaat.” Met trots lopen de 
broers door hun nieuwe pand 
en popelen om, ondanks de 
drukte, de klant hier binnen-
kort te ontvangen. Vanaf 8 
juni is iedereen welkom aan 
Molenwerf 21F. Voor ope-
ningstijden  en telefoonnum-
mers voor afspraak zie www.
rothohoutenvloeren.nl. Foto: 
Romy van Leeuwen.

Spirituele beurs
in Westerhout 

Beverwijk - Op zondag 
12 juni wordt een spiri-
tuele beurs gehouden in 
Paviljoen Westerhout op 
het Westerhoutplein 3 in 
Beverwijk. 

Op deze beurs is werk te 
zien van spiritueel kunste-
nares Annabelle, astroloog 
Gerrit de Koning is van de 
partij, er zijn mediums, hel-
derzienden, kaartleggers 
en paragnosten. Verder rei-
ki, massage, autofotografie, 
iriscopie en psychometrie, 
edelstenen, olie, edelste-
nen, sieraden, Boeddha’s 
en verzorgingsproducten. 
De beurs omvat alles voor 
lichaam en geest. 
 
Tussen 11.00 en 17.00 uur,  
bezoekers tussen 11.00 
en 11.45 uur krijgen vijftig 
procent korting op de en-
treeprijs. Elke 25e bezoe-
ker krijgt een gratis con-
sult. Kinderen onder be-
geleiding jonger dat twaalf 
jaar gratis entree. Entree 
vijf euro.   

Presentaties Zonbespaart 
Regio - Zonbespaart ver-
zorgt verschillende pre-
sentaties  voor iedereen 
die op zoek is naar een 
eerlijk en helder advies 
over een zonnepanelen-
systeem. Want er bestaan 
nog veel vragen over ren-
dementen, verschillen in 
panelen, welke manier van 
aansluiten het beste is en 
natuurlijk over de btw-te-
ruggaaf. 

Wie hierna een vrijblijvende 
offerte wil ontvangen of ge-
interesseerd is geraakt kan 
een afspraak maken om de 
thuissituatie te bekijken. ,,Het 
is bij zonnesystemen heel be-
langrijk dat er goed gekeken 
wordt naar de verschillen-
de aspecten die nodig zijn 
om een goed renderend sy-

steem te ontwerpen”, aldus 
Mark Meijne van Zonbe-
spaart. ,,Daarom komt er al-
tijd een gekwalificeerde ad-
viseur van Zonbespaart bij 
de mensen thuis om door 
te nemen welk systeem het 
best bij de situatie past. Als 
de offerte wordt geaccep-
teerd, dan komt Zonbespaart 
het systeem met de daarvoor 
opgeleide personen mooi en 
vooral veilig installeren.” 

De presentaties vinden 
plaats op zaterdag 11 juni 
en 2 juli van 14.00 tot 16.00 
uur, op dinsdag 21 juni van 
19.30 tot 21.00 uur. De pre-
sentaties worden gegeven op 
De Trompet 1336 in Heems-
kerk. Aanmelden kan op in-
fo@zonbespaartbv.nl of bel 
naar 0251-676221.

Castricum - Vrijdagavond 17 
juni is er weer livemuziek bij 
Grandcafé Mezza Luna. Dit 
keer hebben Renato en Tiny 
de band Vandervens gecon-
tracteerd om een swingen-
de avond neer te zetten. Het 
wordt weer ouderwets rock-
’n-rollen en swingen. Om de 
avond extra sfeer te geven 

vraagt de organisatie bezoe-
kers zich ook te kleden vol-
gens de rock-’n-rollstijl. Ui-
teraard is dit niet verplicht.  
Er wordt een klein prijsje ter 
beschikking gesteld aan  de-
gene die het meest beant-
woordt aan deze stijl. Aan-
vang is 21.00 uur en natuur-
lijk is de entree gratis.  

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Now You See Me 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Elle

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 18.30 uur

Bad Neighbours 2
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 uur 
dinsdag  20.00 uur

Love & Friendship
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag & zondag 15.45 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 15.45 uur
zaterdag & zondag 13.15 uur 
Angry Birds (NL) 3D

woensdag 15.00 uur
Angry Birds (NL) 2D

zaterdag 15.45 uur 
The Jungle Book 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur 

Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 9 juni t/m  15 juni 2016

Now You See Me 2
De ‘Four Horsemen’ zijn te-
rug in een tweede breinbre-
kend avontuur. Een jaar na-
dat ze de FBI te snel af wa-
ren en het publiek voor zich 
wonnen met hun magische 
Robin Hood-achtige spekta-
kels, maken de vier getalen-
teerde illusionisten zich op 
voor een comeback waarin 
ze de onethische praktijken 
van een techmagnaat aan het 
licht willen brengen. De man 

achter hun verdwijningsact is 
niemand minder dan Walter 
Mabry, een technisch wonder 
die de illusionisten dwingt de 
meest onmogelijke diefstal 
ooit uit te voeren. 

Om hun naam te zuiveren en 
het werkelijke brein achter 
deze praktijken te ontmas-
keren zullen de illusionisten 
een laatste weergaloze stunt 
moeten uithalen.

Het zullen je buren zijn! Seth 
Rogen en Rose Byrne zijn te-
rug in deel twee van Bad 
Neighbours en krijgen nieu-
we buren die nog erger zijn 
dan in deel een: een vereni-

Bad Neighbours 2
ging van losgeslagen studen-
tes, met Chloë Grace Moretz 
die de groep aanstuurt. Ze 
schakelen de hulp in van hun 
vorige buurman, gespeeld 
door Zac Efron.
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Castricum – Het boek ‘Te-
rug naar de Altaj’ is een 
reisverhaal door het Al-
taj gebergte, een streek in 
het grensgebied van Rus-
land, China en Mongo-
lië. Het boek is het vervolg 
op: ‘Gewoon gaan, te voet 
naar Rusland’, waarin een 
voetreis van Amsterdam 
naar Sint Petersburg wordt 
beschreven. 

Deze keer wilde Marijke van 
Langen (1977) uit Castri-
cum zelf haar boek uitgeven. 
Daarom is ze gestart met een 
crowdfundingsactie op www.
voordekunst.nl. In ruil voor 
een donatie kan een dona-
teur het boek ontvangen. 
In ‘Terug naar de Altaj’ keert 
Marijke terug naar het bij-
zondere Altaj gebied, de-
ze keer naar het Mongool-
se deel van het geberg-
te. De reis is een aaneen-
schakeling van wonderscho-
ne landschappen met groot-
se meren en magnifieke ber-
gen, bijzondere ontmoetin-

gen met de mensen van de 
Altaj en hilarische momenten 
met het illustere reisgenoot-
schap waarmee ze op pad is. 
Reizend over de vlakten, ge-
nietend van de stilte probeert 
ze een ingrijpende gebeur-
tenis uit haar leven een plek 
te geven. Een boek met een 
dubbele verhaallijn die in het 
boek vervlochten is.
De mensen van de Altaj zijn 
afhankelijk van de natuur 
voor hun overleving. Ze leert 
over hun tradities, gewoon-
ten en wijsheid. Deze lessen 
neemt ze mee naar huis. Les-
sen die ze deelt door het uit-
geven van het boek en ook 
door cursussen te geven op 
de Wildernisschool De Klei-
ne Wilg. Dit tweede boek wil 
Marijke graag zelf uitgeven. 
,,Ik wilde vroeger toen ik klein 
was al alles zelf doen!” Marij-
ke is op zoek naar sponsors, 
zowel financieel als bijvoor-
beeld een drukkerij die haar 
wil ondersteunen. Kijk voor 
meer informatie op www.
voordekunst.nl.  

Via crowdfunding

Nieuw reisverhaal van 
Marijke van Langen  

Castricum - 56 leerlingen 
uit leerjaar een tot en met 
vier van het Clusius College 
hebben een 100% slagings-
percentage behaald voor 
het Anglia examen. Voor een 
aantal was dit de eerste keer, 

100% geslaagd

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus heeft weer enorm 
veel ervaring opgedaan en 
een prachtige race gereden 
tijdens het EK Supersport 
600 in Donnington Park. Op 
11 juni zal de Akersloter aan 
de start komen in het Neder-
lands kampioenschap in As-
sen. Iedereen is welkom om 
te komen kijken, de toegang 
is gratis. Jaimie reed sterk 
in Engeland. Na een aantal 
moeilijke bochten in de eer-
ste ronde kwam hij tijdens de 
wedstrijd terug van een 27e 
naar een 23e positie. 
Vrijdag werden er twee ses-
sies van een uur gereden. 

In deze sessies heeft Jaimie 
geprobeerd om de afstelling 
van zijn motor naar wens te 
krijgen. Zaterdag werkte Jai-
mie een goede kwalificatie af. 
Zijn tijd was goed voor een 
achtentwintigste startposi-
tie en hier was de Akersloter 
tevreden mee. De start van 
de wedstrijd op zondag ver-
liep goed, maar omdat hij in 
de eerste drie bochten ver-
keerd uitkwam, verloor hij 
vier plaatsen. Vanaf een ze-
venentwintigste plaats be-
gon hij te knokken om naar 
voren te komen. Met goe-
de rondetijden liep hij in op 
een groepje van vier man. 

EK Supersport 600 
wedstrijd voor Jaimie

Castricum - De Kidsvakan-
tiecocktail wordt niet meer 
door Welzijn Castricum ge-
coördineerd, maar door een 
samenwerkingsverband van 
veertien organisaties met als 
coördinatiepunt de Speel-
o-theek Castricum. Welzijn 
Castricum gaat zich meer op 
kwetsbare inwoners in de 
gemeente richten. 
Natalie van der Kolk (foto) 
van de Speel-o-theek neemt 
de coördinatie ter hand. ,,De 
formule van de cocktail zal 
niet heel anders zijn. Wat 

betreft de aanmeldingen is 
er wel een verandering, de-
ze zullen bij de organisa-
ties zelf gedaan worden net 
als bij de Kerstvakantiecock-
tail al het geval was. De prij-
zen voor de meeste activitei-
ten zijn laag gehouden, maar 
niet voor alle activiteiten is 
dit mogelijk. Organisaties die 
in de toekomst een activiteit 
willen bieden vanuit de cock-
tail kunnen contact opnemen 
met de Speel-o-theek: info@
sotcastricum.nl.” Foto: Nico 
Lute.

Akersloot - De Stichting 
Triarcus schenkt 25.000 
euro voor de aanbouw van 
’t Kruispunt. 

Stichting TriArcus heeft fi-
nanciële middelen tot haar 
beschikking die kunnen wor-
den ingezet in projecten van 
anderen. Een van haar doel-
stellingen is het bevorderen 
van het langer zelfstandig 
wonen van ouderen. 
,,Wij zijn heel blij met de-
ze geweldige gift”, zegt een 
woordvoerder van ‘t Kruis-
punt. ,,Dit is de laatste stap 
om ons doel: de verbou-
wing van ’t Kruispunt te kun-
nen realiseren. Met onze ac-
tiviteiten passen we ook heel 
goed binnen de doelstelling 
van TriArcus. Elkaar ontmoe-
ten, voorkomen dat mensen 
vereenzamen, begrip krij-
gen voor elkaar en je inzet-
ten voor een ander staan 
bij ons hoog in het vaandel.  
Heel mooi als we in het nieu-
we seizoen onze activiteiten 
kunnen bieden in een ruime-
re en aan de eisen des tijds 
aangepaste ruimte.”

25.000 euro 
voor ‘t Kruispunt 

Castricum - Omdat Neder-
land uitgeschakeld is voor de 
EK worden er heel wat min-
der feestjes gevierd deze zo-
mer. Dit leed wil het team van 
Tapperij De Stiefel een beet-
je verzachten. Zondagmid-
dag vanaf 15.00 uur is er mu-
ziek op het terras. Eerst Car-
ribean Flavor met swingen-
de klanken en daarna treedt 
Robert Leroy op. Vorig jaar 
trad Carribean Flavor ook op 

toen het veertigjarig jubileum 
van De Stiefel werd gevierd 
en dat werd een groot suc-
ces. Robert Leroy kreeg lan-
delijke bekendheid door hits 
als ‘Geef de nacht maar de 
schuld’, ‘Laat mij maar gaan’ 
en ‘Ik droom alleen nog maar 
van jou’.
Naast eigen werk brengt hij 
Nederlandstalige rock/pop 
klassiekers. De toegang is 
gratis. 

Maar toen kwam Jaimie even 
in aanraking met een andere 
rijder waardoor hij weer wat 
tijd verloor. Hij gaf niet op en 
bleef knokken. Na een goed 
gereden wedstrijd kwam hij 
met een achterstand van 
twee tienden van een secon-
de op de 22e man als 23e 
over de finish.

voor een andere groep was 
het de tweede of zelfs der-
de keer. 
De VMBO-leerlingen doen 
vrijwillig mee in hun eigen 
tijd met oefenlinks waarmee 
ze zich zelfstandig op het 
examen kunnen voorberei-
den.
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Creatief meebewegen
De toename van het aantal zelfstan-
dige professionals is kenmerkend 
voor deze tijd; de zogenaamde 
zp’ers. Velen sluiten zich aan bij de 
Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent 
inzetten voor het verkrijgen van in-
komsten. Michaëla Wierdsma, zp’er 
bij www.verandergedrag.nu, stelt ze 
voor en vraagt door.

,,Zeg maar Mee”, zegt Mayhwa van 
Schoonhoven met een glimlach als ik 
vraag hoe haar naam uitgesproken wordt. De naam van haar be-
drijf Breaking the Waves geeft meteen haar kracht aan. Meegaan 
op de golven van de klant in zijn wensen en daarbij door durven 
vragen. De specialiteit van May is dan ook sales en reclame: het 
zichtbaar maken van het product of service van de ondernemer.

Marketing en communicatie zijn verweven in het leven van May-
wha. ,,Na mijn reclameperioden van negen jaar ben ik ooit be-
gonnen als verkoopadviseur en doorgerold naar sales manager. 
Ruim tien jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen met mijn 
reclamestudio. Ik wilde het totale proces begeleiden. Niet alleen 
het ontwerp, maar ook de uitwerking van print tot website.” Haar 
ogen stralen als ze praat over het creatieve proces en het opleve-
ren van haar werk.

De creativiteit stopt niet bij ontwerpen voor haar klanten. Met de 
Limmense bloemendagen is ze actief bij de Heerlyke Prikkers. Dit 
jaar met een mozaïek van Herman Brood. ,,De voorbereiding, het 
denkproces, het samenwerken en het vieren van het eindresul-
taat geeft mij energie. Dit jaar waren er ook leden van de OVC aan 
het prikken. Zo ontzettend leuk. Het maakt dat netwerken meer is 
dan je kennis delen.” De belangrijkste redenen om lid te zijn van 
de ondernemersvereniging zijn voor May: samenwerken, onder-
steunen en elkaar werk gunnen. ,,Door actief deel te nemen in 
een commissie draag je je steentje bij én raak je eerder bekend 
met elkaar.” Maywha verzorgt de maandelijkse nieuwsbrief voor 
de OVC.

Het ondernemerschap heeft May veel gebracht: ,,Ik ben mon-
diger geworden en heb ontdekt dat ik met doorvragen bij de 
klant dat onderbuikgevoel naar boven kan halen, waardoor hun 
product nog zichtbaarder wordt. Dat vertaal ik dan weer in het 
creëren van hun reclame-uiting.” Doorzetten, vastbijten en per-
fectionisme zijn enkele karaktereigenschappen. Al is dat laatste 
een ‘dingetje’; ,,Soms word ik ’s nachts wakker en dan schiet mij 
iets te binnen. Zo’n beetje een anders-verkopen-we-de-boot-
toch-gevoel uit een tv-reclame”, lacht ze. Dat is dan meteen haar 
tip aan andere ondernemers. ,,Stop met het doe-het-zelven op 
marketinggebied. Met relatief weinig middelen kun je je bedrijf 
professioneel neerzetten, zodat je jezelf als ondernemer volledig 
op je vak kunt richten.

De 59-jarige creatieveling heeft nog ambitie te over. Een perio-
diek of e-zine voor een bedrijf maken en een eigen boek schrij-
ven. Dat laatste zou dan gaan over haar ervaringen met kanker. 
Twee maal heeft ze de ziekte overwonnen. En dat zet alles wat er 
in en rondom haar leven speelt, van machtspelletjes tot creatieve 
processen, in het juiste perspectief. Het wordt een boek over haar 

ervaringen in een groter mozaïek.

Michaëla spreekt OVC talent:
Maywha
van Schoonhoven

Castricum - De Nieuw Pro-
za Prijs Venlo is dit jaar ge-
wonnen door de uit Castri-
cum afkomstige Gerda Blees. 
Zij schreef in 2015 volgens 
de jury het beste korte ver-
haal in de literaire tijdschrif-
ten in Nederland en Vlaan-
deren. Haar winnende ver-
haal ‘Zomerkroos’ verscheen 
in aflevering 59 van het tijd-
schrift Tirade. 

Uit het juryrapport: ‘Met pak-
kende beelden weet Gerda 
Blees een sfeer uitstekend 
neer te zetten. Een bijzon-
dere stiliste.’ De jury maak-
te een keuze uit 54 verhalen, 
alle gepubliceerd in 2015 en 
afkomstig uit zestien literai-
re tijdschriften. Voorgaande 
winnaars van de Nieuw Proza 
Prijs (voorheen de Rabobank 
Lenteprijs) waren onder meer 

Arnon Grunberg (1994), Ma-
non Uphoff (1996), Karel 
Glastra van Loon (1998). 
Gerda Blees is geboren op 9 
april 1985 te Amsterdam, op-
gegroeid in Castricum, waar 
ze de middelbare school 
volgde op het Bonhoeffer 
College. Ze woont in De Bilt. 
Ze studeerde Liberal Arts 
and Sciences en Communi-
catiestudies in Utrecht, was 
docent bij de TU Delft en de 
Universiteit Utrecht en is re-
cent begonnen met een beel-
dende kunstopleiding. Bij uit-
geverij Podium zijn een ver-
halenbundel en een gedich-
tenbundel in voorbereiding, 
die allebei in 2017 zullen ver-
schijnen. Het verhaal van 
Gerda Blees is in zijn geheel 
te lezen op http://www.zoe-
mer.nl/verhaal/gerda-blees/
zomerkroos. 

Limmen - Zondag heeft 
dansschool Djazz 2 imprezz 
uit Limmen twee maal hun 
eindvoorstelling ‘Let’s dance’ 
opgevoerd in theater De 
Beun in Heiloo. 
Ruim honderd meiden, ver-

deeld over zes dansgroepen, 
lieten het publiek zien wat zij 
het afgelopen jaar geleerd 
hebben. 

Als afsluiter werd er een 
einddans gedanst waaraan 

alle dansers van jong tot oud 
meededen. Het publiek klap-
te enthousiast mee en gaf de 
dansers een staande ova-
tie. Er waren volop lovende 
woorden van het publiek na 
afloop.

Castricum - Kroegbaas 
Kevin v. d. Kruijssen van 
café De Balustrade is 
doorgedrongen tot de Top 
25 van de competitie ‘De 
leukste kroegbaas van Ne-
derland’. 

Tot 15 juni wordt gestemd 
voor de Top 25, daarna wordt 
er tot 30 juni gestemd in een 
Top 10. Donderdag 30 juni 
wordt de winnaar bekend-
gemaakt. Er kan gestemd 
worden via www.deleukste-
kroegbaas.nl, een keer, of on-
beperkt per sms. Stuur dan 
de tekst: Kroegbaas Kevink 
naar 3010. De leukste kroeg-
baas krijgt een optreden van 
feestact Geen Stempel ca-
deau. De persoon die de win-
nende kroegbaas heeft op-
gegeven een minivakantie.

Kevin leukste 
kroegbaas?

Castricum - Ron de Haan 
van De VrijeLijst gaat don-
derdag in de raad proberen 
het voorstel om meer dan 
170.000 euro uit te geven 
aan het op orde brengen van 
het gemeentearchief van de 
agenda te halen. 
De Haan: ,,Het nieuwe col-
lege baseert zich op de ar-
chiefwet uit 1995, maar daar 
is in 2010 een archiefrege-
ling bijgekomen. Het credo: 
‘alles in de papierversnippe-
raar, tenzij’. Rotterdam is hier 
mee aan het werk gegaan. 
Dat kan Castricum ook. Er is 
geen extra geld voor nodig; 
wel doortastendheid.”

Archief in 
versnipperaar?
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Castricum - Op 16 juni gaat 
Robert van Boerdonk sa-
men met zes andere ex-re-
validanten van Heliomare als 
team ‘HelioHeroes’ een gro-
te sportieve uitdaging aan; de 
HandbikeBattle. In Oostenrijk 
gaan zij proberen de top van 
de Kaunertaler gletsjer te be-
reiken op 2.175m hoogte. Ge-
zien de fysieke beperkingen 
van de deelnemers gebeurt 
dit enkel en alleen door ge-
bruik van de armen en han-
den. 
Met stijgingspercentages tot 
veertien procent daarbij op-
geteld, maakt het geheel na-
tuurlijk extra zwaar. Om alle 
materialen, vervoers- en ver-
blijfskosten te kunnen be-
kostigen is het team volle-
dig afhankelijk van sponso-
ring en donaties. Toen Ma-
riëtte Dahmes, de pedicure 

van Robert, dit ter ore kreeg 
is zij meteen in actie geko-
men door een inzameling te 
starten onder haar klanten. 
Sindsdien staat in haar prak-
tijkruimte aan de Korte Cie-
weg 8 een collectebus en 
de inzameling loopt als een 
trein. Deze week heeft zij de 
opbrengst, bijna tweehon-
derd euro, aan Robert over-
handigd en hiermee het team 
een flinke steun in de rug ge-
geven. Omdat het team nog 
steeds steun kan gebruiken, 
staat er de gehele maand juni 
bij AH Geesterduin een col-
lectebus naast de flessenau-
tomaat waarin statiegeldbon-
nen gedoneerd kunnen wor-
den. Volg de verrichtingen 
van de HelioHeroes op Face-
book of via de livestream op 
16 juni (www.handbikebat-
tle.nl).

Steuntje in de rug voor 
Robert en zijn team 

Castricum – Alles wat kon 
fietsen, deed dat ook afgelo-
pen weekend. Tenminste, zo 
leek het. Dankzij het prach-
tige weer konden de deel-
nemers aan de Kunstfiets-
route en het Korenfestival op 
camping Bakkum rekenen op 

heel veel publiek. En wie niet 
geïnteresseerd is in kunst 
of muziek trok het bos in of 
fietste naar het strand. Op 
de foto het volle terras van 
De Oude Keuken zondag tij-
dens een optreden van  Blue 
Roots56.

Castricum - Het was de af-
gelopen weken vier keer 
feest bij korfbalvereniging 
Helios. De jonge korfbal-
lers van de D1, C1 (foto), B1 
en A1 werden in hun poules 

kampioen. Voor de D1 en B1 
was het na het zaalseizoen 
al het tweede kampioen-
schap. Ook de C1 werd voor 
de tweede maal kampioen in 
de veldcompetitie. 

Castricum - Zondag 12 ju-
ni om 14.00 uur geeft Ma-
ria van der Reep een lezing 
over haar boek ‘Thobi, kind 
uit het township’ bij boek-
handel Laan. De opbrengst 
gaat geheel naar dit goede 
doel. Ook kantoorboekhan-
del Laan werkt hier belange-
loos aan mee. De opbrengst 
is bestemd voor Stichting Ki-
coba waarvan Mara de voor-
zitter van is.

Kicoba, Kinderen Corrie Baas, 
zet zich in voor kleinschalige 
kinderprojecten om kansar-
me kinderen gezondheids-
zorg en scholing te bieden. 
Na haar vijfde bezoek aan 
Catch, een project in Zuid-
Afrika, besloot ze een boek te 

schrijven over het leven van 
kinderen en vrouwen in een 
township. Het is een roman 
geworden, waarin zij de haar 
bekende verhalen en ervarin-
gen van het leven daar heeft 
opgehangen aan de hoofd-
persoon Thobi. Deze jongen 
is met de hulp van Catch, een 
plaatselijk initiatief van Sue 
Davies voor naschoolse acti-
viteiten, inmiddels geworden 
tot jeugdleider. ,,Hij inspireer-
de mij tot het schrijven van 
dit boek.”
 
Eerder schreef Maria het 
boek ‘De blauwe spiegel’. 
Aanleiding was het overlijden 
van haar vriendin Corrie Baas 
in 2002. Zij was een bijzonde-
re vrouw die twintig jaar lang 

‘Thobi, kind uit het township’ als hulpverlener in oorlogs-
gebieden en vluchtelingen-
kampen werkte en daarvoor 
in 1994 de Florence Nightin-
gale Medaille ontving van het 
Internationale Rode Kruis. 
Corrie richtte vlak voor haar 
overlijden Kicoba op met het 
geld dat zij tijdens haar leven 
had gespaard. Corrie was 
erg begaan met oorlogs- en 
aidswezen, de groep kinde-
ren waar Kicoba met name in 
Zuid-Afrika de hulp op richt. 
Door lezingen probeert Ma-
ria bekendheid aan Kicoba te 
geven en geld te genereren 
door verkoop van het boek. 
Ze maakt gebruik van een 
twintig minuten durende film 
die ze tijdens haar verblijf in 
ZA van bovenstaand project 
heeft gemaakt en waar het 
verhaal van Thobi zich af-
speelt.

Castricum - Donderdag 2 
juni om 9.45 uur is de brand-
weer uitgerukt naar een gas-
lek aan de Breedeweg. Het 
lek was ontstaan door graaf-
werkzaamheden voor onder-
houd aan de waterleiding. 
De brandweer heeft het ge-
bied er om heen afgezet en 
mensen op afstand gehou-
den in afwachting van ook 
de opgeroepen monteurs van 
het gasbedrijf. Ook hebben 
ze metingen verricht en een 
straal hogedruk klaargelegd 
uit voorzorg. 
Door de harde wind werd het 
gas snel verdreven en vond 
er geen ophoping plaats in 
de directe omgeving. Tijdens 
de inzet stonden twee man 
met ademlucht paraat in ge-

Brandweer rukt uit voor gaslek
val er snel ingegrepen moest 
worden.

Olie op de weg
Rond dezelfde tijd stond een 

vuilniswagen stil op de Laan 
van Alberts Hoeve, nadat die 
een grote hoeveelheid olie 
had gelekt. Die weg werd 
lange tijd afgesloten voor 
verkeer, om zo de olie te kun-
nen verwijderen.  Foto: Hans 
Peter Olivier.

Limmen – Vrijblijvend ken-
nismaken met muziekles, dat 
kan tijdens de open lesweek 
bij Muziekwerkplaats Lim-
men van maandag 13 tot en 
met vrijdag 17 juni. 
De hele week is het moge-
lijk binnen te lopen bij de 
muzieklessen. Het lesroos-
ter staat op muziekwerk-
plaatslimmen.nl. 

De open lesweek biedt ie-
dereen die in muziekles ge-
interesseerd is de mogelijk-
heid om te zien hoe er bij 
de Muziekwerkplaats ge-
werkt wordt. Muziekwerk-
plaats Limmen geeft piano-, 
blokfluit-, drum-, zang, vi-
ool-, keyboard- en gitaar-
lessen aan kinderen en vol-
wassenen. De lessen vinden 
plaats in de basisschool De 
Kerkuil. Aanmelden vooraf is 
niet nodig.

Open lesweek



Vitesse C1en F3

Limmen A1 en D2 

Castricum - Er moest nog tegen de overgebleven con-
current Reiger Boys C1 uit Heerhugowaard gespeeld 
worden door Vitesse C1 in de allerlaatste competitie-
week, dus ondanks een voorsprong in punten was nog 
niets zeker. 
Was het met de rust nog erg spannend met een tus-
senstand van 2-2, en kwam Vitesse zelfs meteen na het 
fl uitsignaal van de tweede helft met 3-2 achter, daarna 
kwamen de Reiger Boys er niet meer aan te pas. Met 
veel vuur en passie en goed spel werd de eindstand 3-7 
voor Vitesse en was het kampioenschap een feit.
Met zeven wedstrijden gewonnen en twee gelijkge-
speeld, moesten de F3-boys winnen om de kampi-
oenstitel te behalen. De opponent die dag was KSV F6, 
ogenschijnlijk een makkelijke tegenstander, ze hadden 
immers al negen wedstrijden verloren. Ondanks dat 
KSV zich kranig wist te verweren creëerde Vitesse een 
prachtige voorsprong: 4-10. 

Akersloot - Afgelopen za-
terdag mocht D2 van hand-
balvereniging Meervogels ’60 
uit om het kampioenschap 
spelen tegen D3 van Vrone. 
Als E-jeugd deden ze het af-
gelopen seizoen mee met de 
D-competitie en dat doen ze 
heel goed. 

In de zaalcompetitie werden 
ze tweede en nu op het veld 
mochten ze de laatste wed-
strijd spelen tegen de num-
mer twee van de competitie. 
Door de open verdediging 
van Vrone wist Meervogels 
veelvuldig te scoren en won 
de wedstrijd overtuigend met 
20-11. Het kampioenschap 
kon gevierd worden.

D2 Meervogels 

Castricum - FC Castricum 
E2 is beloond voor het harde 
werken en het goede trainen. 
De talentvolle voetballertjes 
van trainer Nick Westland en 
leider Arjan Smit bekroonden 
het seizoen met een kam-
pioenschap. De E2 won elf 
wedstrijden en speelde er 
één gelijk. De E2 herbergde 
meer verdedigers dan aan-
vallers. Desalniettemin slaag-
den zij erin 71 keer de vijan-
delijke doelman te verschal-
ken. Nadat de meisjes D1 
zelf al klaar waren met spe-
len, moesten ze drie weken 
wachten op de ontknoping 
wie er kampioen zou worden 
in de tweede klasse. Concur-
rent LSVV verloor haar laat-
ste wedstrijd. 

FCC E2 en D1
meisjes

Akersloot - De 22-jarige 
Patrick Verduin wist de fi na-
le te winnen van het Drie-
bandenkampioenschap in 
Akersloot. Na vijf ronden aan 
kop te hebben gestaan, werd 
hij in ronde zes door Arno 
Mossinkoff van de koppositie 
verdrongen. De laatste ronde 
moest hij winnen van Arno 
om de titel te pakken en dat 
moest ook nog eens met een 
groot verschil. 
Uiteindelijk slaagde hij daar-
in, hij won deze slotpartij 39 
beurten, terwijl tegenstanden 
Mossinkoff zes caramboles 
tekort kwam om de titel op 
te eisen.

Patrick Verduin 
is kampioen

Limmen - Limmen A1 is kampioen geworden van de 
eerste klasse door op de laatste speeldag te winnen van 
HSV A1 met 3-2 in Heiloo. Limmen A1 had drie punten 
voorsprong op de nummer 2, LSVV A1 en had aan een 
gelijkspel genoeg. 
Een echte kampioenswedstrijd, waarbij de rust werd be-
reikt met een 1-0 voorsprong. Na de rust drong HSV A1 
aan en daardoor kwam Limmen met 2-1 achter te staan. 
De laatste tien minuten waren voor Limmen en zij wis-
ten de stand om te draaien en zo het kampioenschap 
veilig te stellen. Door dit geweldige resultaat speelt Lim-
men A1 volgend seizoen in de hoofdklasse, een presta-
tie van formaat.

D2 heeft een enorme sterke groei doorgemaakt. Het ni-
veau van het spel steeg, het voetbal werd steeds ver-
zorgder De laatste thuiswedstrijd tegen Odin, 4-0 winst, 
wel de kroon op het seizoen was.
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Castricum – Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat 
is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenpro-
ject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming 
van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinde-
ren voorkomen worden en neemt angst voor honden af. Er is 
een snuffelvrijwilliger met haar hond op bezoek bij groep 3 
van de Basisschool Paulus .
 
In Nederland vinden jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaats, 
vooral bij jonge kinderen. Uit internationaal onderzoek is ge-
bleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt als 
kinderen het gedrag van honden juist interpreteren. Hoe dat 
moet, wordt uitgelegd bij het Sophia SnuffelCollege. Snuffel-
Vrijwilliger Zoza de Leeuw komt daarvoor samen met haar 
Australian cattle dog Hinto naar de Paulusschool. Bij het 
eerste bezoek laat Zoza de kinderen kennismaken met een 
handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Hinto mee 
de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Spelen-
derwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met 
honden uitgelegd. Alle kinderen die dat willen, mogen oe-
fenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Na afloop van 
de lessenreeks krijgt iedereen een SnuffelDiploma en een 
werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.

Limmen - Op vrijdag 27 mei 
sloten de schakers van Vre-
deburg het seizoen af met 
een memorabel simultaan te-
gen internationaal schaak-
meester Manuel Bosboom. 
Na een welkomstwoord door 
voorzitter Jos Admiraal en de 
officiële eerste zet door Rob 
Schijf, de wethouder sport, 
nam Bosboom het op tegen 
25 spelers tegelijk. In hoog 
tempo maakte de topschaker 
de rondjes langs de borden. 
Na minder dan twintig zetten 
rolden de eerste koppen. 
Clubkampioen Bob Stolp, 
Harold Ebels, Jos Admiraal 
en Gertjan Hafkamp scoor-

den een half punt. De stunt 
van de avond werd echter 
verzorgd door Marcel Wes-
ter die profiteerde van een 
iets te snel gespeelde loper-
zet van Bosboom en zomaar 
een matvariant in de schoot 
geworpen kreeg. De wakkere 
Wester greep de kans, straf-
te de blunder af en noteerde 
twee zetten later een onwer-
kelijke winst. Een kletterend 
applaus voor Manuel Bos-
boom, die met 22-3 oftewel 
een score van maar liefst 88 
procent liet zien wat het ver-
schil is tussen topschaak en 
het niveau van de schaakclub 
uit de derde klasse. 

Onwerkelijke winst Wester
Wethouder Rob Schijf, topschaker Manuel Bosboom en SV 
Vredeburg-voorzitter Jos Admiraal. 

Castricum - In oktober 
wordt vanuit Welzijn Cas-
tricum een gespreksgroep 
rouwondersteuning gestart 
voor mannen en vrouwen die 
hun partner verloren hebben. 
Nel Groen en Margreet de 
Jongh begeleiden de groep. 
Beiden zijn gediplomeerd en 
gecertificeerd rouwbegelei-
der. Tijdens elke bijeenkomst 
van de gespreksgroep, in to-
taal negen, wordt een the-
ma besproken dat betrek-
king heeft op aspecten van 
het rouwproces als onder 
meer: het leren omgaan met 
emoties, het aanvaarden van 
het verlies, het alleen ver-
der gaan en de reacties van 
de omgeving. De deelnemers 
kunnen zelf ook thema’s in-
brengen.
Margreet licht toe: ,,Als je je 
partner verloren hebt kom je 
in een nieuwe wereld terecht, 
je komt los te staan van het 
normale leven. Soms is dat 
moeilijk uit te leggen aan fa-
milie en vrienden. Als je met 
lotgenoten praat is een half 
woord daarentegen vaak al 
genoeg.” Nel vervolgt: ‘’Rou-
wen is het hervinden van je-
zelf en ontdekken hoe je 
weer kunt zorgen voor het le-

ven, voor jezelf en ook weer 
zin in het leven kunt vinden. 
Het is hard werken, mensen 
zijn vaak moe in een rouw-
periode. Het gaat er zeker 
niet alleen treurig en zwaar 
aan toe in de gespreksgroe-
pen. Alleen al de erkenning 
en herkenning maken vaak 
al dat je je lichter voelt en er 
zijn natuurlijk ook momenten 
waarop er gelachen kan wor-
den.”
De gespreksgroep gaat op 
donderdag 13 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur van start 
en staat open voor mensen 
uit de verschillende kernen 
van de gemeente. Circa tien 
mensen zullen deelnemen en 
de groep komt om de veer-
tien dagen bij elkaar. Het ad-
vies is om niet eerder dan mi-
nimaal zes maanden na het 
overlijden van de partner aan 
de groep deel te gaan ne-
men. Uiteraard mag het ook 
langer zijn dan zes maanden 
geleden. Voor aanmelden of 
meer informatie kan contact 
opgenomen worden via tel.:
06-23205300, phm.cou-
mans@ziggo.nl (Nel) of 06-
22973186, margreetde-
jongh@gmail.com (Mar-
greet). Foto: Nico Lute.

Rouwen is hard werken
Gespreksgroep partner-

verlies gaat van start

Castricum - Deze hele week 
is de Landart van het Kunst-
fietstroute nog te zien in de 
Tuin van Kapitein Rommel.

Op een eiland lijken elfen-
bankjes te groeien in een 
spiraalvorm. Dit is een bij-
zonder Landart-kunstwerk 
van Gemma Distelbrink. Bij-
zondere beelden van vogels: 
een aalscholver tussen het 
riet en een oehoe onder de 
boom. Tussen het lover zijn 
ogen te zien, vlindervleugels 
in het hoge gras door Mireil-
le Schermer geschilderd op 
ruw hout.  Anja Jonker heeft 
houten beelden gemaakt uit 
hout van een uit nood gekap-
te wilg. Zij geeft zo een twee-
de leven aan de oude wilg.

Expositie tot 
en met vrijdag

Regio - Castricum viert sa-
men met Uitgeest op zater-
dag 18 juni Veteranendag. 
Wat begint met een optocht 
van historische legervoertui-
gen door de straten van Cas-
tricum, mondt uit in een ont-
vangst door de beide burge-
meesters in de raadzaal van 
het gemeentehuis. 

De dag staat in het teken van 
respect en waardering voor 
de bijzondere inzet van de 
veteraan. Iedereen kan mee-
doen door als blijk van waar-
dering de vlag uit te steken 
op zaterdag 18 juni.

Tijdens de bijeenkomst geeft 
hoogleraar professor kolonel 
Vermetten (hoofd Medisch 
Militair Onderzoek) een le-
zing over de mentale gevol-
gen van werken in oorlogs-
gebieden. De veteranen slui-
ten af met de traditionele 
‘blauwe hap’. De historische 
legervoertuigen worden ge-
durende de dag tentoonge-
steld bij het Hotel het Oude 
Raadhuis en het gemeente-
huis. Veteranen die staan in-
geschreven bij het nationale 
instituut voor veteranen krij-
gen binnenkort een uitnodi-
ging.

Historische legervoertuigen 
te zien op Veteranendag 

Castricum - Op dinsdag 14 
juni is er weer een Alzhei-
mer Café. Omdat dit de laat-
ste bijeenkomst voor de zo-
mer is, wordt afgesloten 
met een bijzondere voorstel-
ling over dementie: ‘Van het 
kastje naar de muur’. Wie de 
weg niet kent, wordt vaak 
van het kastje naar de muur 
gestuurd bij een zoektocht 
naar hulp bij dementie. Ma-
rijke Kots regisseert, speelt, 
schrijft, maakt voorstellingen 
op maat en geeft speltrainin-
gen. Met een diversiteit aan 
zelfgeschreven solostukken 
treedt zij ook regelmatig in 
het land op. 
Na afloop is er dan ook volop 
gelegenheid om te reageren 
op de voorstelling en erva-
ringen uit te wisselen. Geïn-
teresseerd? Ga dan naar het 
Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci, Sans Souci 113, 
Castricum. Vanaf 19.00 uur 
kan men aanbellen. Het pro-
gramma start om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom. De toegang 
én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig. De bezoekers 
krijgen, naast de voorstel-
ling, informatie van hulpver-
leners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Er is 
altijd gelegenheid om vragen 
te stellen.
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Limmen - Onder grote be-
langstelling van de toekom-
stige bewoners, is het offici-
ele startsein gegeven voor de 
bouw van het project Jasmijn 
in Limmen. 
Burgemeester Mans heeft 
hiervoor de officiële hande-
ling verricht in de vorm van 
een eerste stort. Hij werd 
hierbij geholpen door Rob 
Deijle, koper van de woning 
waar de stort werd verricht 

en Peter Maalman, directeur 
van het Volendamse bouw-
bedrijf HSB. 
De toekomstige bewoners 
waren in grote getale aanwe-
zig om de feestelijke gebeur-
tenis bij te wonen. Meest-
al wordt het startsein ge-
geven met het slaan van de 
eerste paal. Omdat het hei-
werk zo voorspoedig is verlo-
pen, is gekozen voor een eer-
ste stort. Het nieuwe woon-

gebied Limmer Linten omvat 
Magnolia met 37 luxe wonin-
gen. De bouw van deze fa-
se bevindt zich al in een ver-
gevorderd stadium. Jasmijn 
omvat 26 luxe woningen. Ver-
schillende woningtypen wis-
selen elkaar af: rij-, twee-on-
der-eenkap, vrijstaande en 
seniorenwoningen. 

Alle genodigden hebben hun 
handtekening geplaatst op 
een afbeelding van het pro-
ject. Deze is vervolgens in 
een koker gestopt en in de 
fundering verwerkt, zodat al-
le betrokkenen ook in de toe-
komst aan dit project verbon-
den blijven. Tevens kregen de 
aanwezigen de gelegenheid 
om een aantal woningtypen 
te bezichtigen van de eerste 
fase, om zo een goed beeld te 
krijgen hoe hun woning uit-
eindelijk wordt. Om de feest-
vreugde compleet te maken 
was goochelaar Peppino uit 
Volendam aanwezig om jong 
en oud te vermaken. 

Castricum - Op donder-
dag 9 juni houdt John Hei-
deman een presentatie in 
het Strandvondstenmuseum, 
waar maximaal veertig kaar-
ten voor beschikbaar zijn . De 
vorige week zondag gepre-
senteerde uitgave van deel 2 
van Castricum en Bakkum in 
de Tweede Wereldoorlog van 
John, verhaalt onder andere 
over de negentig meter ho-
ge radartoren die in de Cas-

tricumse duinen stond; de 
‘Grosse Elefant’, over de NSB, 
de bunkerbouw en over Duit-
se militairen die in Castricum 
gelegerd waren. Aan het ein-
de van zijn boek, doet hij ver-
slag van zijn interview met 
Jan Twisk over zijn belevenis-
sen in zijn jeugd, onder ande-
re als kind van een vader die 
lid was van de NSB, Simon 
Twisk. Hij vertrok als boeren-
leider naar de Oekraïne en 

Origineel reisverslag van Simon Twisk 

Limmen - Kennemer Wo-
nen heeft de bekende NL 
Doet dag naar haar eigen 
hand gezet en organiseert nu 
al een aantal jaren een dag 
waarbij zij maatschappelijke 
organisaties ondersteunen 
met diverse klussen. Ruim 
vijftig medewerkers staken 

de handen uit de mouwen bij 
vier maatschappelijke orga-
nisaties in de regio. 

Bij zorginstelling De Came-
ren in Limmen van de Viva! 
ZorgGroep is intensief gehol-
pen met activiteiten voor (de-
menterende) ouderen. 

Maatschappelijk betrokken Castricum - Over vier weken 
is het zover, dan opent ‘Chi-
maera uurwerken en pendu-
les’  haar vestiging in Castri-
cum. Sporthal De Bloemen 
wordt voor de gelegenheid 
omgebouwd tot een theater, 
zodat het publiek kan genie-
ten van alle perikelen rond-
om de overname van deze 
prestigieuze klokkenfabriek. 

In devoorstelling Chimère 
van Muziektheatergroep C-
Squad staat de fabriek van 
de familie Chimaera en de 
op handen zijnde overname 
door de oudste dochter Thé-
rèse centraal. Chimère is de 
vierde zelfgeschreven voor-
stelling van C-Squad, na eer-
der successen met ’t Zilve-
ren Uitje, en ‘Er was eens..’ is 

schreef daar een reisverslag 
over. De intentie van de fami-
lie is om dit reisverslag ooit 
als een boekwerk beschik-
baar te stellen. Op de avond 
van de lezing wordt het ori-
ginele, met de hand geschre-
ven reisverslag eenmalig ter 
inzage gelegd voor belang-
stellenden. Vanaf 19.30 uur.
Reserveren via  info@strand-
vondstenmuseum.nl of of tel.: 
06-22923226.

de groep onder leiding van 
de nieuwe regisseur Michael 
Bot, ook bekend van Span-
gas, heel hard aan het werk 
gegaan met deze nieuwe 
rockmusical en dat gaat het 
publiek merken. Choreogra-
fe Ellen Jansen bedacht weer 
prachtige dansen op num-
mers van Benny Goodman, 
Alanis Morisette en Meat Lo-
af. In een verrassende mix 
van diverse stijlen, maar wel 
met een rauw randje laat C-
Squad zien inmiddels uit-
gegroeid te zijn tot een vol-
waardige musicalgroep met 
een heel eigen insteek.
De voorstelling is te bezoe-
ken op zaterdagavond 25 ju-
ni en zondagmiddag 26 juni. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Gall & Gall in winkelcentrum 
Geesterduin of via de websi-
te www.c-squad.nl.

Castricum - Vier brand-
weervrijwilligers van de 
brandweer Castricum waren 
er bij vrijdag 3 juni tijdens het 
jaarlijkse Kinder Beest Feest. 
Chronisch zieke en/of ge-
handicapte kinderen worden 
dan naar Artis gebracht door 
allemaal verschillende hulp-
diensten. 
Onder begeleiding van poli-
tiemotoren rijden ruim vier-
honderd voertuigen van am-
bulance, brandweer, defen-
sie, overheid, particuliere 
diensten, politie, reddingsbri-

gade en Rode Kruis de kin-
deren naar de dierentuin. Dit 
doen zij met toeters en bel-
len. Meer dan duizend kin-
deren waren uitgenodigd, die 
hun naasten mee mochten 
nemen. Er kwamen in totaal 
ongeveer vierduizend gasten 
en zo’n 1.700 vrijwilligers. Uit 
Castricum twee brandweer-
chauffeurs en twee man-
schappen die met een oefen-
tankautospuit van de regio 
en hun eigen brandweerbus-
je meereden van Den Helder 
naar Artis.

Brandweermannen brengen 
zieke kinderen naar Artis

Regio - Met de Vakantie-
Bieb-app heeft iedereen gra-
tis toegang tot een omvang-
rijke selectie Nederlandse e-
books gedurende de hele zo-
mer. Voor de jeugd gaat de 
VakantieBieb al in juni open 
en de titels voor volwasse-
nen zijn beschikbaar vanaf 

Gratis e-books  

juli. Er zijn dit jaar meer titels 
te downloaden, zestig in to-
taal, en er zijn handige leef-
tijdscategorieën voor kinde-
ren aan gekoppeld. De app 
is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone 
via de App Store of Google 
Play Store. Na het downloa-
den is voor het lezen van de 
e-books geen internetverbin-
ding meer nodig. Kinderen 
en volwassenen met dyslexie 
kunnen een deel van de e-
books in een aangepast let-
tertype lezen (ePub-versie). 
De e-books zijn beschikbaar 
tot en met 31 augustus.

Castricum - De bibliotheek wordt zaterdag 11 juni niet om 
13.00 uur geopend door wethouder Steeman, zoals eerder 
werd gemeld, maar een uur eerder. 

Die dag is er van 10.00 tot 16.00 uur open huis met tal van 
activiteiten om de heropening te vieren. Erna Winters, direc-
teur van Bibliotheek Kennemerwaard, zal rond 12.00 uur het 
openingswoord doen. Daarna wordt de officiële openings-
handeling verricht. Het volledige overzicht van het program-
ma is te vinden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

Opening bibliotheek uur eerder



Castricum - Jeroen van de 
Water en Bram Visser, alle-
bei achttien jaar oud, heb-
ben een mooi plan ontwik-
keld waarvoor ze al flink aan 
het oefenen zijn. Afgelopen 
weekend gingen ze bijvoor-
beeld met bagage op de rug 
naar Heerhugowaard en te-
rug. Nee, niet wandelend of 
fietsend; ze gingen op een 
longboard, een soort skate-
board maar dan langer. Zo 
willen ze ook naar Frankfurt, 

het liefst heen en terug. On-
derweg slapen ze in een tent-
je of in een jeugdherberg. 

Jeroen: ,,Parijs was te ver en 
ik zag dat de route richting 
Frankfurt heel groen is. Daar-
bij komen we hoogteverschil-
len tegen en dat is weer een 
extra uitdaging.” De jongens 
kwamen elkaar voor de eer-
ste keer tegen bij de oppas 
toen ze nog kleuters waren. 
,,Echt vrienden werden we 

Jeroen en Bram op een longboard 
met bagage naar Frankfurt

pas op de middelbare school. 
Ik ga naar het Horizon Colle-
ge Heerhugowaard en Bram 
is net door zijn examens heen 
op het Jac. P. Thijsse College.” 

Ze longboarden allebei ruim 
vier jaar. Het plan is om in 
twee weken tijd de 980 kilo-
meter af te leggen, zo’n hon-
derd kilometer per dag. ,,Het 
doel van deze reis is om te 
kijken hoe ver we onszelf 
kunnen pushen, om nieu-

we plekken te ontdekken en 
natuurlijk om nog meer er-
varing op te doen wat be-
treft longboarden.” Jeroen en 
Bram zijn nog op zoek naar 
donateurs of sponsors, Origi-
nal Longboards, Shredlights 

en Skatestore hebben zich 
al gemeld. Op Facebook zijn 
de jongens te vinden www.
facebook.com/Frankfurttrip. 
Aanmelden als sponsor kan 
via frankfurttrip2016@gmail.
com.

Akersloot - Vrijdag 3 ju-
ni was het feest op de Rem-
brandtschool. Alle leerlingen 
en ouders hadden zich aan 
het begin van de ochtend 
verzameld in de aula. Daar 
was burgemeester Mans  
aanwezig om de feestdag of-
ficieel te openen. Hij nam de 

Rembrandt viert 150 jaar bestaan 
openbaar onderwijs in Akersloot

eerste cd met zomerse lied-
jes in ontvangst die de leer-
lingen in de voorgaande we-
ken hadden opgenomen on-
der begeleiding van een pro-
fessionele geluidsstudio. Aan 
hem de eer om bekend te 
maken welke leerling de ont-
werpwedstrijd voor de cd-

opdruk had gewonnen; Roos 
Brandjes uit groep 8 was de 
gelukkige en haar ontwerp 
staat nu op alle zomercd’s. 
De cd-hoesjes  zijn gevuld 
met zomerse foto’s van alle 
groepen. Een aantal groepen 
bracht hun zomerliedjes ten 
gehore en de burgemeester 
en Roos onthulden het zelf-
portret van Rembrandt waar-
aan alle leerlingen de afge-
lopen weken onder begelei-
ding van kunstenares Bian-
ca Jonker gewerkt hadden. 
Na het officiële gedeelte gin-
gen de leerlingen deels terug 
in de tijd met een groot cir-
cuit van oud Hollandse spel-
letjes, inclusief poffertjes. ’s 
Avonds troffen oud leerlin-
gen en (oud)leerkrachten el-
kaar op de druk bezochte re-
unie. Castricum - Afgelopen 

week liepen 283 derdeklas-
sers van het Clusius Colle-
ge Castricum stage. Er werd 
door  de leerlingen een enor-
me diversiteit aan stageplek-
ken gezocht en gevonden: in 
de horeca, in de zorg, bij ho-
veniers, in de  techniek, in 
warenhuizen, bij computer-
bedrijven, in de kinderop-
vang, in het onderwijs, in su-
permarkten, in de bouw, op 
campings, bij kapsalons,  in 
de detailhandel, bij de over-
heid en zelfs bij de bereden 
politie en Artis. 
Sanne Maat heeft begin dit 
jaar haar maatschappelijke 
stage in groep 6 op de Pau-
lusschool gevolgd. Hier was 
zij erg enthousiast over en ze 
is er bijna zeker van dat haar 
vervolgopleiding Pedago-
gisch medewerkster aan het 
Horizon College in Alkmaar 
gaat worden. Maar haar hart 
ligt ook bij het filmen/foto-
graferen en het bewerken 
hiervan. 
Dus werd het een stage bij 
Castricum105. Zij had als op-

dracht om een korte repor-
tage te maken over jonge-
ren onder de achttien jaar en 
het uitgaansleven/alcoholge-
bruik in Castricum. Ze sprak 
jongeren en hun ouders bij 
een café. Daarna was burge-
meester Mans aan de beurt. 
Gewapend met professione-
le camera en statief ging zij 
naar het gemeentehuis. Want 
ze wilde wel eens weten hoe 
de gemeente denkt over uit-
gaansmogelijkheden voor 
jongeren en de leeftijdgrens 
voor alcohol. Haar reportage 
is binnenkort te zien bij de lo-
kale omroep.  

En er was meer. Sanne heeft 
ze nog twee korte interviews 
gemaakt onder andere over 
Zwarte Piet, niet bepaald het 
minste onderwerp. 
,,Het was een leuke en vooral 
leerzame stage”, zegt Sanne. 
Zij moet nu een keuze tussen 
beide stages maken. Volgend 
jaar oktober volgt een sta-
ge van twee weken  bij ba-
sisschool Paulus of Castri-
cum105.

Castricum - Het wordt het 
komende weekend weer flink 
genieten voor muziekliefheb-
bers, want het Castricumse 
poppodium biedt hen weer 
twee avonden met live-mu-
ziek, punkrock op vrijdag en 
een muzikale mix op zater-
dag. De vrijdagavond begint 
met Sidewalk. Invloeden van 
de band zijn er van bekende 

jaren ’90 punkbands als Pen-
nywise en Bad Religion. Ver-
volgens is het de beurt aan 
For I Am. Het Belgische kwin-
tet kent in zangeres Hanne 
een niet te missen blikvang-
ster en onderscheidt zich al-
leen daarin al van veel ande-
re bands in het genre. Het af-
sluitende The Octopussys 
timmert al ruim een decenni-

Punk en rock in Bakkerij um aan de weg met haar me-
lodieuze punkrock. De Belgi-
sche band is beïnvloed door 
bands als The Offspring en 
No Use For A Name en voegt 
eigen en eigentijdse elemen-
ten aan die invloeden toe.
Op zaterdagavond gaat het 
er minstens zo energiek aan 
toe, en ditmaal is het de af-
wisseling die het interessant 
maakt. Opwarmer van de 
avond is singer/songwriter 
Bob Adels. Gewapend met 
een semi-akoestische gitaar 
verzorgt Bob een intens op-
treden. Route North is de vol-
gende act. Deze band bezigt 
het rock- en punkidioom met 
muzikale uitstapjes naar me-
tal. Klapper van de avond is 
ongetwijfeld Wakepoint (fo-
to). De elektropunkers maak-
ten eerder al veel indruk in 
De Bakkerij. Vanaf 21.00 uur. 
De entree bedraagt op beide 
avonden vijf euro, leden van 
de Vereniging Vrienden van 
De Bakkerij vier euro. 

8 juni 2016 17



 
18   8 juni 2016

Junioren Cas RC 
Nederlands Kampioen 7’s
Castricum - Afgelopen za-
terdag zijn de Junioren van 
de Castricumse Rugbyclub 
op overtuigende wijze Ne-
derlands Kampioen 7’s ge-
worden. 7’s is een vorm van 
rugby waarbij ieder team ze-
ven spelers heeft en kor-
te wedstrijden van twee keer 
zeven minuten worden ge-
speeld. Het spel heeft hier-
door meer snelheid en dyna-
miek en minder fysiek con-
tact dan het traditionele rug-
by met vijftien spelers.
 
Aan het Nederlands kampi-
oenschap doen alle rugby-
clubs van Nederland mee. 
Twee weken geleden is in 
een aantal regionale voorron-
den uitgemaakt wie er door-
gingen naar het Nederlands 
Kampioenschap in Amers-

foort. Hier werd door de Cas 
RC junioren in een poule van 
vier gewonnen van Hilver-
sum, Amstelveen en Twente.
Vervolgens werden in de 
kwart en halve finales ook 
DIOK uit Leiden en Rugby-
club Den Haag verslagen. 
Aan het eind van de dag 
speelde het Castricumse ju-
nioren-7’s team de finale te-
gen Rotterdam en wonnen 
deze met de overtuigende 
uitslag 59-0. 
Captain Bryan de Jong kon 
in verband met vakantie niet 
meespelen het afgelopen 
weekend maar deelde via 
een skypeverbinding volop 
in de feestvreugde. De beker 
NK 7’s 2015-2016 werd nog 
diezelfde avond in het club-
huis in Castricum geplaatst. 
Foto: Yvonne Zonneveld.

Bakkum - Wie de afgelo-
pen weken het strand van 
Castricum heeft aangedaan, 
zag het voormalig restau-
rant Blinckers veranderen in 
een fantastische locatie waar 
de kunstenaars van collectief 
CAKtwo hun werk maken en 
presenteren. De maand juni 
is van start gegaan met een 
drukbezochte expositie. Ko-
mend weekend opent ‘Ate-
lier voorheen Blinckers’ op-
nieuw haar deuren met werk 
van Mireille Schermer, Mari-

na Pronk, Peter Rijke en Be-
rend Wijers. Zondag 12 juni 
is er een live optreden van de 
groep Dark Rosie. Dark Ro-
sie maakt akoestische luis-
terliedjes met invloeden uit 
de Franse musette, Afro-Cu-
baanse muziek, folk, jazz en 
pop. 
Atelier voorheen Blinckers 
is van juni tot en met sep-
tember op zaterdag en zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur 
vrij toegankelijk! Foto: Erna 
Faust. 

Castricum - Op woensdag-
middag 1 juni hebben de mi-
ni’s, F- en E-junioren en hun 
ouders en trainers afscheid 
genomen van het hoofd 
jeugdopleidingen Rob Kra-
mer. Met hapjes en drank-
jes werd er in een versierde 
kantine stilgestaan bij alles 
wat de jeugdleden in de loop 
der jaren van ‘meneer Kra-
mer’ geleerd hebben. ‘Je shirt 
in je broek dragen, niet boe-
renkoolvoetballen, je choco-
ladebeen trainen, geen hesje 
maar een slabbetje pakken, 
méér pap en mínder snoep 
eten en niet liggen op het 
veld zijn belangrijke zaken.’ 
Maar goede trucs, spelinzicht 
en snelheid, kortom het voet-
ballen zelf, is natuurlijk het 
allerbelangrijkste dat de kin-
deren meegekregen hebben. 

Afscheid van 
Rob Kramer

Bakkum - Vorig jaar stonden 
ze nog in de finale van het TC 
Bakkum Dutch Junior Open. 
Een jaar later staan ze op Ro-
land Garros om zich te meten 
met de allerbesten van hun 
generatie. Het gaat over de 
tennissers Jaimee Fourlis uit 
Australië (winnares 2015) en 
Felix Auger Aliassime uit Ca-
nada (finalist 2015).
Het jaar 2015 betekende een 
doorbraak in de nog jonge 
tenniscarrières van Jaimee 
Fourlis (1999) en Felix Auger 
Aliassime (2000). De Austra-
lische Fourlis was nog geen 
zestien jaar toen ze vorig jaar 
het TC Bakkum Dutch Junior 
Open op haar naam schreef, 
zonder ook maar een set te 
verliezen. Momenteel staat 
ze op plek 54 van de we-

reld en dat betekent directe 
plaatsing voor het hoofdtoer-
nooi van Roland Garros. He-
laas trof Fourlis het niet met 
de loting, want ze moest in 
de eerste ronde haar meer-
dere erkennen in de num-
mer twee van de wereld (Per-
vushina uit Rusland). Pech 
met de loting was niet mo-
gelijk voor de Canadees Au-
ger Aliassime, die plek ne-
gen op de ranglijst inneemt. 
Hij was namelijk als elfde ge-
plaatst in Parijs en kon daar-
door niet meteen een hoger 
ingeschaalde tegenstander 
treffen. De verliezend fina-
list van 2015 in Bakkum reik-
te ook tot de finale in Parijs. 
Helaas was deze finale we-
derom niet aan hem besteed. 
Auger Aliassime verloor met 
8-6 in de beslissende set en 
miste zo op een haar na zijn 
eerste Grand Slam titel. 

De editie van 2016, die ge-
houden zal worden van zon-
dag 26 juni tot en met zon-
dag 3 juli, zal weer talenten 
gaan afleveren die de top 
gaan halen. Dit prestigieu-
ze evenement, het hoogste 
tennistoernooi in Nederland 
voor de internationale jeugd, 
wordt gespeeld op Tennis-
club Bakkum. Op de foto Fe-
lix Auger Aliassime,  verlie-
zend finalist in Bakkum én op 
Roland Garros.

Castricum - Maandag 30 
mei rond 11.00 uur is de 
brandweer van Akersloot uit-
gerukt naar het Alkmaarder-
meer waar een bootje met 
bemanning in de problemen 
was geraakt. Met behulp van 
de brandweerboot zijn de op-
varende en het bootje weer 
naar de wal gesleept. 

De brandweer van Limmen is 
vrijdag uitgerukt naar zorg-
centrum De Cameren. Bij 
aankomst bleek het om loos 
alarm te gaan. Zaterdag om 
14.15 uur werd de brandweer 
gealameerd vanwege een 

De week van de brandweer
persoon te water aan de Lage 
Weid in Limmen. Maar nog 
voordat de brandweer kon 
uitrukken, werd het alarm 
weer ingetrokken. De per-
soon was inmiddels zelf uit 
het water gekomen. Zondag-
ochtend om 3.10 uur zijn de 
brandweervrijwilligers naar 

Regio - Een bijzondere vie-
ring en ontmoeting wordt het 
zonder twijfel: de eerste Di-
ocesane Internationale Vie-
ring van het bisdom Haar-
lem-Amsterdam. Op 18 ju-
ni komen de verschillende 
migrantengemeenschappen 

van dit bisdom samen in Hei-
loo bij OLV ter Nood.  Vanaf 
12.30 uur vieren zij in de gro-
te kapel de meertalige vie-
ring. Met medewerking van 
veel koren die in hun eigen 
taal zingen. Na de viering  
wordt het programma ver-

Een speciale viering volgd op het terrein van het 
Julianaklooster. Zowel bin-
nen als in overdekte buiten-
ruimtes vinden daar diverse 
activiteiten plaats. 
Muziek, dans, verkoop van 
spulletjes en simpele etens-
waar. Wie erbij wil zijn kan 
reserveren: broersen@deke-
naat-amsterdam.nl of tel.: 06-
25021417.

een woning geweest aan de 
Willem de Zwijgerlaan. De 
koolmonoxidemelder was af-
gegaan. De brandweer heeft 
de woning gemeten op kool-
monoxide, maar konden de-
ze niet meten. De woning is 
geventileerd. Waarschijnlijk 
is de melder afgegaan in ver-
band met schilderwerkzaam-
heden in de woning eerder 
die dag. 



Trainen voor het CSV 
schoolhandbaltoernooi
Castricum - Jaarlijks organi-
seert CSV Handbal het CSV 
schoolhandbaltoernooi. Tij-
dens dit toernooi strijden 
honderden leerlingen uit de 
groepen 3 tot en met 8 van 
de basisscholen uit Castri-
cum en omgeving om de 
handbalbeker. 

Op 19 juni is het weer zo ver. 
De start is rond 10.00 uur. Al-
vast trainen en oefenen? Dat 
kan op woensdag 15 juni van 
16.00 tot 17.30 uur op sport-
park Wouterland. Vragen? De 
organisatie is bereikbaar via 
jeugdcommissie@csvhand-
bal.nl. 

Bakkum - Na een enerve-
rende bekerfinale afgelo-
pen week in Het Ruiterhuys 
tussen verrassend finalist 
Jos Zonneveld en cupfighter 
Arno Schlosser om de Doe-
de Deen Beker van Schaak-
club Bakkum wist Schlos-
ser opnieuw beslag te leggen 
op deze laatste hoofdprijs 
van het seizoen. In de eer-
ste partij wist Schlosser een 
klein strategisch voordeel uit 
te spelen naar winst. In de 
tweede partij ging de strijd 
ook weer lang gelijk op. Zon-
neveld speelde aanvallend 
op winst om er zodoende 
nog een snelschaakbarrage 
uit het vuur te slepen, maar 
na pionwinst wist Schlos-
ser ook deze partij winnend 
af te sluiten. Door de beker-

winst werd Schlosser ook on-
geslagen dubbelschaakkam-
pioen, de maandelijkse com-
petitie waarin twee korte-
re partijen per avond worden 
gespeeld. Eindstand dubbel-
schaak competitie: 1. Arno 
Schlosser, 2. Han Kemperink; 
3. Jacob Bleijendaal. 
De komende zes weken 
wordt er geschaakt om het 
Open Zomerkampioenschap 
van Schaakclub Bakkum, 
waarbij tijdens de eerste drie 
avonden verplichte gambie-
ten worden gespeeld. Aan 
deze competitie kunnen ook 
niet-Bakkum leden meedoen 
Bel de wedstrijdleider Jacob 
Bleijendaal (06-49824974). 
Op de foto Arno Schlos-
ser (links) in actie tegen Jos 
Zonneveld.

Castricum - De PvdA maakt 
zich ernstig zorgen over de 
brandveiligheid bij senioren-
flats, seniorenappartementen 
en zelfstandig thuiswonen-
de senioren. Bewoners van 
de seniorenappartementen 
aan de Lage Weide in Lim-
men hebben al eerder hun 
zorgen geuit. Er wonen 54 
senioren, de hoogste leeftijd 
is 86 jaar. Enkelen van hen 
zijn bedlegerig en drie per-
sonen zijn dement. Meerde-
re bewoners verplaatsen zich 
heel moeilijk. Er is geen ont-
ruimingsplan, geen gehan-
dicaptenlijst en geen brand-
alarm. Er is alleen een auto-
matisch rookverdrijvingssy-
steem in het atrium. De be-
woners hebben de Vereni-
ging van Eigenaren (VvE) om 
een ontruimingsoefening ge-

vraagd  samen met brand-
weer. Maar volgens de voor-
zitter van de VvE, Kees Kroo-
ne, heeft dit geen prioriteit bij 
de brandweer. Volgens ver-
schillende onderzoeken vor-
men roken en koken in com-
binatie met fysieke en men-
tale beperkingen de grootste 
risico’s voor het ontstaan van 
brand bij ouderen.

De Veiligheidsregio meldde 
vorige week dat de uitruk-
tijden van de brandweer in 
Castricum slechts in 38 pro-
cent van de gevallen wordt 
gehaald. Dit in tegenstelling 
tot de regio waarin in 67 pro-
cent van de gevallen de uit-
ruktijd wordt gehaald. De 
PvdA heeft het college ge-
vraagd wat zij gaat doen om 
te zorgen dat de uitzonder-

lijk lage uitruktijden in Cas-
tricum binnen afzienbare 
tijd tot het verleden behoren. 
Daarnaast wil de partij dat in-
zichtelijk wordt gemaakt wel-
ke veiligheidsmaatregelen 
zijn getroffen bij de overige 
seniorenflats en seniorenap-
partementen. Volgens frac-
tievoorzitter Dave van Ooij-
en zou het nuttig zijn om in 
samenwerking met de oude-
renbonden, de besturen van 
de VvE’s, Kennemer Wonen, 
zorgaanbieders en de brand-
weer een periodiek terugke-
rende gemeentelijke Dag van 
de Brandveiligheid in te stel-
len waarbij geoefend wordt 
wat senioren en omwonen-
den kunnen doen om de 
brandveiligheid te verbete-
ren en wat zij moeten doen 
bij een ontruiming. 

Castricum - Het is alweer 
een tijdje geleden dat V3a 
deelnam aan TYF, onder lei-
ding van Richard Wiggers. 
Kas Kornblum, Siebe Dekker, 
Yannick Wishaupt en Ids Nij-
meijer gingen met Dave van 

Dansik naar Eindhoven om 
daar uit te zoeken wat nano-
technologie is en hoe daar 
onderzoek naar wordt ge-
daan. Zij zouden met hun 
eindresultaat onze inter-
ne competitie winnen, waar-

Brons voor Bonhoeffer mee zij een nominatie had-
den verdiend in de landelij-
ke competitie én een uitnodi-
ging voor het TYF Award Ga-
la in Nemo op 1 juni. Leerlin-
gen vanuit heel Nederland, 
allemaal prachtig uitgedost, 
namen deel aan verschil-
lende workshops, speedda-
tes, filmvertoningen, weten-
schapsquizzen en het spel 
der liefde. Zo ook de mannen 
van het Bonhoeffer, die met 
enige tact, de juiste glimlach 
en prachtige smokings onge-
twijfeld een kleine fanschare 
hebben opgebouwd. Aan het 
eind van de middag werden 
de prijswinnaars bekendge-
maakt. Ze werden derde in 
een nationale competitie. 

Kijk op www.tubeyourfuture.
nl voor de winnende filmpjes.

Akersloot - Afgelopen week 
heeft het coöperatiefonds 

van Rabobank Noord-Ken-
nemerland een AED over-

Rabo schenkt AED aan Rock-‘n-Rollstreet
handigd aan het bestuur van 
Stichting Rock-’n-Rollstreet. 
De stichting is verantwoor-
delijk en betrokken bij diver-
se activiteiten in Akersloot 
waarvan de kermis en het 
Rock-‘n-Roll weekend de 
grote publiekstrekkers zijn. In 
geval van nood is er nu stan-
daard een AED beschikbaar. 
Daarnaast is de AED ook be-
schikbaar bij de vele ver-
enigingsactiviteiten in De 
Vriendschap. De AED werd 
uitgereikt door Carolien Hac-
quebard van Rabobank.

Egmond- Tijdens de open 
dag op 12 juni staan de vrij-
willigers van heemtuin De 

Wielenmaker klaar met infor-
matie over de heemtuin, na-
tuurlijk tuinieren en over het 

Open dag bij De Wielenmaker inrichten en onderhouden 
van een ecologische moes-
tuin. 
Van 12.00-16.00 uur op de 
Sint Adelbertusweg 38 in Eg-
mond-Binnen.
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