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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Castricum - Donderdagavond 
is er met de intocht een ein-
de gekomen aan de avondvier-
daagse. Op de Geversweg wer-
den de kinderen onthaald met 
applaus en bloemen. De Cune-
ra uit Bakkum liep dit jaar voor 
de 53e keer mee. Deze school 
had voor de muzikale omlijsting 

Geversweg uit EHS?
Castricum - De Stichting Alk-
maardermeeromgeving maakt 
bezwaar tegen wijzigingen in het 
ontwerp Natuurbeheerplan 2015 
zoals door Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie is voorge-
steld. Jacques Dersjant van de 
stichting: ,,Voor het gebied langs 
de Geversweg komt de aanwij-
zing Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) te vervallen zonder 
dat iduidelijk wordt gemaakt om 
welke redenen dit gebeurt. De 
EHS heeft niet alleen betrekking 
op bestaande natuur, maar richt 
zich ook op potentiële natuur-

gezorgd zodat de laatste meters  
over  Via Gladiola swingend af-
gelegd werden. Een sambaband 
roffelde op de trommels waar-
door de vermoeide voetjes nog 
een aantal malen van de vloer 
moesten.  
Ashley Walker uit groep 8 van 
De Sokkerwei liep ook mee: ,,Het 

was heel gezellig en we heb-
ben veel gelachen. Woensdag-
heeft het geregend, we liepen 
toen in het bos. Op het strand, 
de avond ervoor, lagen heel veel 
dode kwallen. Een paar jongens 
pakten ze op en gingen er mee 
gooien, maar gelukkig niet naar 
de groep.” Bij De Kern, waar de 
twee blije kinderen op de foto 
gingen, bleven iedereen na af-
loop nog gezellig lang napraten. 
Foto Geversduin: Bas Beentjes.

Levenswerk van Piet 
Prinsen naar Hermitage
Castricum - De maquette van 
de Slag bij Waterloo van 30 
m2 die Castricummer Piet 
Prinsen maakte, is volgend 
jaar zomer te zien in de Her-
mitage in Amsterdam. Het le-
venswerk, een project dat 
ruim dertig jaar tijd in be-
slag heeft genomen, wordt 
daar enkele weken tentoon-
gesteld. 

De maquette bestaat uit 87 seg-
menten en negenduizend solda-
ten. De documentaire waar Henk 
Waal en Henk Molhoek aan 
werkten over Piet en de maquet-
te staat met deze bekendma-
king stil, want: ,,Deze kroon op 
het werk van Piet moet natuurlijk 

wel worden meegenomen in de 
film”, aldus Henk Waal. Volgend 
jaar is het tweehonderd jaar ge-
leden dat de Slag bij Waterloo 
plaatsvond. Verschillende musea 
in binnen- en buitenland beste-
den hier extra aandacht aan. 

Castricum - In 2009 had hij een 
tumor in een speekselklier, maar 
voor hem was er genezing. Daar-
voor is Koen Könst de artsen nog 
steeds dankbaar. Toen zijn va-
der ziek werd en overleed, ex-
wethouder Peter Könst, besloot 

Koen vijf keer de berg op

gebieden. En daar kan dit ge-
bied toe worden gerekend ge-
zien ook de provinciale intenties 
in het verleden. Verder is het ons 
opgevallen dat de verschillen-
kaart ook stukken duingebied 
laat zien waar veranderingen zijn 
voorgenomen, zonder uitleg. Het 
gaat om de westkant van Cam-
ping Bakkum waar een flink stuk 
duin uit de EHS wordt gehaald. 
De Papenberg, de Brabantse 
Landbouw, een perceeltje bij de 
Kerkdijk en zo nog wat snippers. 
En tot slot de parkeerplaats bij 
het strand en het strandplateau.” 

Koen mee te doen aan de Alpe 
d’HuZes. Hij fietste de berg niet 
een, twee of drie keer op, nee 
Koen ging de berg maar liefst 
vijf keer te lijf. Hij heeft meer dan 
6.000 euro bijeen gefietst voor 
de strijd tegen kanker.

Samba sluit avondvierdaagse af 

T 0251 67 62 21
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Twee teams kampioen
Limmen - Twee teams van tennisvereniging Limmen zijn kampioen 
geworden: Groen 1 bestaande uit v.l.n.r.: Lars Admiraal, Wietse Haan, 
Mats Tijsen, Guido Bollweg en Thomas van der Wijk (niet op foto). 
Groen 2 bestaat v.l.n.r.: (boven) Milan Peemen, Bram Tijsen, Mees 
Duinmeijer, (onder) Max Hageman en Bruno van Dijk.

Veel podiumplaatsen 
en persoonlijke records
Castricum - Vrijdagavond 6 ju-
ni reisde een delegatie TDR-at-
leten af naar Wageningen waar 
op het universitair sportcentrum 
de Bongerd het jaarlijkse ‘Tartle-
tos Loopgala’ plaatsvond. Voor 
TDR betekende het een succes-
volle editie aangezien zeven per-
soonlijke besttijden en vijf podi-
umplaatsen genoteerd konden 
worden.

In voorbereiding op een goede 
800 meter liep Bob van der Ham 
de 400 meter als trainingswed-
strijd. Zonder noemenswaardi-
ge concurrentie kwam de AV-
Castricum-atleet tot een tijd van 
48.96 seconden en winst op het 
onderdeel. Jeugdplan-atleet Ry-
an Clarke kwam in dezelfde se-

rie tot een persoonlijk record van 
51.14. Op de 1500 meter ging de 
winst bij zowel de vrouwen als bij 
de mannen naar TDR-atleten. In 
de eerste serie wist Harmen Kor-
fage zijn tegenstanders voor te 
blijven en in een nieuw persoon-
lijk record van 3.56.78 te winnen. 
Met zijn derde persoonlijke re-
cord dit seizoen blijkt de atleet 
in een uitstekende vorm te ver-
keren. Hierachter viel Jim Kruiver 
in 4.07.74 met een vierde plaats 
net buiten het podium. Met een 
prima haas richting een eindtijd 
van 14.30 ging op de 5000 me-
ter een drietal TDR-atleten in de 
snelste serie van start. Drie kilo-
meter lang draaiden Edwin de 
Vries, Uwiragiye Ambroise en 
Tom Koetsenruijter hun rondjes 

Pelikaan in de duinen

Castricum - Op zaterdagavond 
was Laura Duin aan het fietsen 
in de duinen toen zij een roze 
pelikaan tegenkwam. Ze maak-
te meteen een foto, want het 
gaat hier om een zeer zeldzaam 
schouwspel. De roze pelikaan 
komt in Nederland zo nu en dan 

als dwaalgast voor. Op waarne-
ming.nl is deze roze pelikaan 
ook al diverse keren waargeno-
men. Vogelkenner Peter van Re-
nen denkt dat de vogel uit België 
afkomstig is. Ook een mooie foto 
gemaakt? Mail naar info@castri-
cummer.nl.

Komt er haalbaarheidsonderzoek?
Verkennen van draagvlak 
bungalowpark is essentieel
Castricum - De gemeenteraad 
wordt gevraagd in te stemmen 
met de uitvoering van een haal-
baarheidsonderzoek naar een 
bungalowpark met zwembad op 
de Zanderij: DuynParc. Tijdens 
dit onderzoek wordt het maat-
schappelijk draagvlak verkend 
en gekeken of het plan financi-
eel en beleidsmatig wel uitvoer-
baar is. Daarna  volgt het op-
stellen van een Plan van Aan-
pak. Daarin staat onder ande-
re dat de kosten van het onder-

zoek voor de initiatiefnemers Van 
Wijnen Recreatiebouw en Landal 
GreenParks zijn. Indien de raad 
instemt met het uitvoeren van 
een onderzoek, worden zij fa-
segewijs geïnformeerd en wordt 
daarna elk advies ter besluitvor-
ming aan de raad voorgelegd. 
De coalitie staat positief tegen-
over het uitvoeren van een haal-
baarheidsonderzoek. Op 12 ju-
ni wordt het voorstel besproken, 
waarna op 26 juni eventueel be-
sluitvorming plaatsvindt. 

van 70 seconden af, waarna het 
tempo iets inzakte.  In een snel-
le, spannende eindsprint tussen 
huisgenoten de Vries en Koet-
senruijter, trok de 21-jarige De 
Vries aan het langste eind, om te 
finishen in een tijd van 14.33.74. 
Koetsenruijter volgde op korte 
afstand in 14.33.99, waarna Am-
broise de top drie completeerde 
in 14.41.51. In de volgende series 
volgden Junioren Kim Hittinger, 
Sten Stoltenborg en Jeugdplan-
atleet Niels Gersonius met aan-
zienlijke persoonlijke records. 
Debutante Hittinger liep in een 
sterke race naar een derde plaats 
in een tijd van 17.39.98. Stolten-
borg deelde zijn race goed in, 
en kwam met een mooi eind-
schot tot 15.25.16. Niels Gerso-
nius, trainend in het jeugdplan, 
completeert de pr-reeks met ook 
een flinke hap uit zijn persoonlij-
ke besttijd. Hij finisht op de 5000 
meter voor het eerste binnen de 
16 minuten; 15.59.92.

De Roset nieuwe hoofd-
shirtsponsor Vitesse’22

Castricum - Patisserie Chocola-
terie De Roset is voor de komen-
de drie jaar de nieuwe hoofd-
shirtsponsor voor de selectie 
van Vitesse’22. Eigenaars Martin 
en Carmen Langeveld zijn geen 
onbekende bij Vitesse’22. Mar-
tin heeft zijn hele jeugd bij Vi-
tesse gespeeld en is nog steeds 
actief bij de veteranen. Carmen 

moedigt zoon Luc aan die bij de 
jeugd speelt.  
Martin: “Vitesse ‘22 is een war-
me club met een rijke historie, 
een vereniging die constant in 
beweging is en bouwt aan de 
toekomst en dat sluit precies 
aan bij onze visie.” Links Martin, 
rechts voorzitter Hans Kaandorp 
van Vitesse’22.

Overwinning
Red Stars

Castricum - Red Stars Vites-
se heeft zichzelf steviger op 
de tweede plaats gezet, dank-
zij een 9-3 thuisoverwinning op 
Northern Stars. De Castricumse 
honkballers scoorden in de eer-
ste inning drie punten dankzij 
rake klappen van Joost Kuijs en 
Bart Rebel. Die voorsprong bleek 
kostbaar. Daarna zorgde Jeroen 
Groenendal voor de punten: hij 
liep in de derde inning zelf over 
de thuisplaat en sloeg er een in-
ning later twee binnen, waardoor 
de stand op 6-1 kwam. Kuijs en 
Rebel gooiden in de zesde in-

ning de wedstrijd echt in het slot 
met twee opofferingsslagen: 8-1.
Northern Stars kwam er niet 
aan te pas op het werpen van 
Kuijs, die zeven innings lang op 
de heuvel stond en daarin maar 
twee punten tegen kreeg.
Coach Alwin Esser: ,,We wa-
ren verdedigend erg sterk, maar 
Northern Stars vulde de honken 
wel steeds. Dus dan was het bij 
tussenstanden van 4-1 en 6-1 af 
en toe nog best spannend. Ge-
lukkig kwamen we er steeds 
weer uit, ook doordat we nage-
noeg foutloos speelden.’’

Zaterdag staat in eigen huis de 
topper tegen Onze Gezellen op 
het programma. Die wedstrijd 
start om 16.30 uur. 

Castricum - Afgelopen week 
werden verschillende stages ge-
lopen door mensen met een be-
perking in het kader van de lan-
delijke Prokkelweek. Prokkel 
staat voor een prikkelende ont-
moeting tussen mensen met en 
zonder beperking. Anita Draijer 
reed heel stoer mee met de rei-
nigingsauto van de gemeente en 
raakte na afloop niet uitgepraat 
over deze unieke ervaring. Ande-
ren liepen een stage bij de poli-
tie, Johanna’s Hof en bij Disco-
very. De stages werden georga-
niseerd door de Stichting Wel-
zijn Castricum in samenwerking 
met SIG.

Prokkelstage

Castricum - Geen fusie, maar 
een samenwerking door mid-
del van een personele unie. Voor 
die constructie kiezen de be-
sturen van de RK Parochies H. 
Laurentius/H. Maria uit Heems-
kerk, De Goede Herder uit Bak-
kum en Onze Lieve Vrouwe Ge-
boorte in Uitgeest. 

Na bijeenkomsten met de paro-
chianen hebben de besturen er-
voor gekozen om de drie huidige 
parochies als zelfstandige, finan-
cieel autonome rechtspersonen 
te laten voortbestaan. Ze behou-
den ook elk hun eigen naam. Er 
komt één overkoepelend bestuur 
dat eindverantwoordelijk zal zijn 
voor de gang van zaken in alle 
drie parochies. 
Aan het Bisdom Haarlem-Am-
sterdam wordt voorgesteld de 
personele unie te laten ingaan 
op 1 juli. De parochiebesturen 
zijn van mening dat hiermee vol-
doende rekening wordt gehou-
den met de wensen van de pa-
rochianen.

RK Parochies 
kiezen voor 

personele unie
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Creatieve doemiddag met 
markt voor het goede doel

Akersloot - Zaterdag 21 juni is 
van 14.00 tot 18.00 uur bij hand-
balcomplex Akersloot een fan-
cy fair waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de Stichting Sa-
men Spelen. Van 14.00 tot 16.00 
uur is Poppendokter de Wit van 
de partij voor knuffels en poppen 
die iets mankeren.  Van 14.30 tot 
15.30 uur  is er een piratenspel 
en van 16.00 tot 16.20 uur pop-
penkasttheater door vrijwilligers 
van Stichting Samen Spelen. 

Daarnaast zijn er de hele mid-
dag activiteiten zoals doelschie-
ten, schminken, vier op een rij, 

springkussen en paardjes van 
Stal Meijer. Van 14.00 tot 18.00 
uur is er een creatieve markt met 
ludieke inzamelingsacties en 
versnaperingen, er is een dieren-
fotograaf , lootjesverkoop, aard-
beien, hamburgers, ijs en mar-
sepeintaart. Op de rommelmarkt 
krijgen oudere kinderen de kans 
om spulletjes te verkopen op een 
kleed. 
Voorstellingen bekijken en mee-
doen aan de spelletjes kost vijf 
euro, dat is inclusief een limo-
nade en snoep. Dit bedrag komt 
geheel ten goede aan de stich-
ting.

Afscheid 250 jaar werk-
ervaring bij Dijk en Duin

Bakkum - Woensdag 4 juni na-
men acht medewerkers van Dijk 
en Duin afscheid. Het ging om 
avond-, weekend- en nachthoof-
den. Een aantal van hen bereik-
te de leeftijd tijd waarop zij met 
pensioen gaan. De jongere ou-
deren onder hen besloten een 
punt te zetten achter hun veel-
al al even lange loopbaan bin-
nen de gezondheidszorg vanwe-
ge een gevoel van onvrede, want 
zorg heeft niet meer de bete-
kenis die het had. Cees Kuijper. 

Froukje van Oudenaarde, Hen-
ri Melis  Marius Dijkhoff, Joska 
Heuveling van Beek, Harry Nij-
enhuis, Jeanet Cochius en Karel 
Kater zijn nu vertrokken. In vroe-
ger tijd was café Borst het toe-
vluchtsoord, de ontmoetings-
plaats voor de verpleegkundigen 
van Duin en Bosch. 
Vanzelfsprekend werd de af-
scheidsbijeenkomst hier geor-
ganiseerd Met het afscheid is 
ruim 250 jaar werkervaring ver-
trokken.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboorte
23-05-2014: July Koster, doch-
ter van Stephan A. Koster en Ti-
na Klemann. 30-05-2014: Lau-
ren Margaretha Maria, dochter 
van Jeronimus G. Krom en Mo-
nique E.M. Beers. 04-06-2014: 
Fien Nackie Dievera, dochter 
van Petrus C.W.  Louwe en Syl-
via W. Kaandorp.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
06-06-2014: Bart J.C. Herijgers 
en Pauline ter Beek.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
28-05-2014: Petronella C. Maas-
dijk en Geertruida J. Clevering. 
28-05-2014: Randolph C.N. 
Schoon en Tonneke R. Boven-
dorp. 31-05-2014: Johannes J. 
Hillen en Germaine Kanon. 02-
06-2014: Ronald A.G. Merkuur 
en Maria M. Duin. 01-06-2014: 
Marcus J. Zijp en Sylvia Link.

Overleden
24-05-2014: Carlos R. Theisen, 
overleden te Alkmaar. 26-05-
2014: Jan Moes, overleden te 
Alkmaar. 27-05-2014: Hermanus 

J.M. Zomerdijk, gehuwd met 
Margaretha H.M., overleden te 
Limmen. 27-05-2014: Klaas Pe-
ijs, gehuwd met Grietje A. Basti-
aan, overleden te Castricum. 27-
05-2014: Everdina Lemstra, we-
duwe van Daniël Ellens, overle-
den te Beverwijk. 
28-05-2014|: Solange Q. van 
Oostenbrugge, overleden te 
Castricum. 28-05-2014: Ronald 
A. Ketelaars, gehuwd met An-
na L.E. van Beerse, overleden 
te Castricum. 29-05-2014: Jan 
Snijdewind, overleden te Am-
sterdam. 29-05-2014: Cornelis 
P.M. de Wit, gehuwd met Ma-
ria A. Duijn, overlden te Ber-
gen (NH). 9-05-2014: Catharina 
P. Hes, gehuwd met Dirk Guijt, 
overleden te Beverwijk. 02-06-
2014: Renate J. W. Duin, gehuwd 
met Petrus J.G. Hemmer, overle-
den te Alkmaar. 
04-06-2014: Maria A. van Gor-
cum, gehuwd geweest met Cor-
nelis van den Akker, overleden 
te Castricum. 02-06-2014 de 
Geest, Johannes A.M.H.G. ge-
huwd geweest met Alida van 
Splunter, overleden te Akersloot. 
03-06-2014  Krom, Petronella M. 
overleden te Castricum. 

Spelen met fototoestel
Castricum - René Hollenberg 
zat afgelopen vrijdag wat met 
zijn fototoestel te spelen. ,,Ik test 
graag de mogelijkheden uit”, 
zegt hij. ,,Ik wilde een foto van 
de maan maken met de zelfont-
spanner, omdat je dan geen be-

wegingsonscherpte krijgt. Toe-
stel net ingesteld, zie ik ineens 
een vliegtuig komen. Snel ge-
drukt. Hoeveel mazzel kun je 
hebben?” Ook een mooie foto 
gemaakt? Stuur op naar info@
castricummer.nl. 

Comedytrain en meer 
bij Bakkum Vertelt

Bakkum - Na het grote succes 
in de meivakantie, komt het ver-
halenfestival Bakkum Vertelt in 
juni weer terug. Op vrijdag 20 
juni begint Bakkum Vertelt. Zo 
komt op vrijdag 20 juni onder 
andere de Kunstbende optre-
den, die een muzikaal uitstap-
je maakt en een korte voorstel-
ling speelt. Op zaterdag 21 juni 
komt de Comedytrain met on-
dermeer Howard Komproe en 
Tim Fransen, die het Leids Caba-
ret Festival heeft gewonnen. Het 
weekend wordt zondag afge-
sloten met Channah van ’t Riet, 
zij werkte al eerder samen met 
Anouk en Niels Geuzebroek, en 

anderen. Het festival begint vrij-
dag 20 juni om 19.45 uur, op za-
terdag om 15.00 uur en op zon-
dag om 11.00 uur. 
De entree van het festival is gra-
tis. Voor de Comedytrain zijn wel 
kaartjes vereist: bestellen kan via 
www.bakkumvertelt.nl of via de 
receptie van camping Bakkum. 
Het festival is bedoeld voor kam-
peerders die tijdens hun verblijf 
volop van het culturele aanbod 
kunnen genieten, maar ook voor 
bezoekers van buiten de cam-
ping. Verhalen worden verteld 
door theater, tekst en muziek in 
het vernieuwde openluchtthea-
ter De Pan.

www. .nl

www. .nl
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Muzikaal talent Toonbeeld te 
horen in De Oude Keuken

Castricum - Leerlingen en do-
centen van Toonbeeld geven za-
terdag een gevarieerd middag-
concert in De Oude Keuken. 
Het is een programma vol afwis-
seling met  presentaties van het 
ensemble Teens on Tune, diver-
se leerlingen op viool, blokfl uit, 
gitaar en piano, een saxofoon-
kwartet geleid door Tobias Klein 
en leerlingen van Hubert-Jan 
Horrocks op keyboard- en piano. 
Het gelegenheidsduo Daniël en 
Savannah zingt een vertolking 
van All of me van John Legend. 
Jong en oud is van harte wel-
kom Er is muziek van 14.00 tot 
16.00 uur. De Oude Keuken is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin. Vanaf de ingang aan 

de Zeeweg is de route duidelijk 
aangegeven.

Sopit verlengt expositie
Castricum - De expositie die 
tijdens de kunstfi etsroute ve-
le honderden belangstellenden 
naar galerie en grafi sch atelier 
Sopit trok, is nogmaals te be-
zichtigen op zondag 15 juni. De 
foto’s van Frieda Verbree, tassen 
van Marieke de Vree, schilderijen 
van Lucia Bezemer, ambachtelij-
ke hoogdrukgrafi ek van Harm 

Noordhoorn, keramiek van José 
van’ t Hof en het live 3D printen 
van Erwin van Crasbeek oogsten 
veel bewondering. Sopit is te vin-
den aan de Anna Paulownastraat 
22 in Castricum. Zondag 15 ju-
ni is de expositie nog te zien van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Op de foto José van’ t Hof bij 
haar keramiek.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 21.15 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   

Walking on Sunshine
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur  

woensdag 16.00 uur   
Starred Up

donderdag 20.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 16.00 uur   

dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Grace of Monaco

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur   

Maleficent 3D
donderdag & vrijdag 15.30 uur   

zaterdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur    woensdag 20.00 uur      

Tracks
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 19.00 uur    dinsdag 20.00 uur  
De 100 jarige man die uit 

het raam klom en verdween
vrijdag 15.30 uur   zaterdag 16.00 uur
The Grand Budapest Hotel

zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Flits & het Magische Huis (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 2D
zondag 11.00 uur 

Muppets Most Wanted Laatste kans
zondag 11.00 uur 

Pim en Pom Laatste kans
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Walking on Sunshine
Op uitnodiging van haar zus 
vliegt de Britse Taylor naar de 
zonovergoten Italiaanse kust 
waar ze ooit een heerlijke va-
kantie had. Op het strand ont-
moet ze gelijk haar vrienden van 
toen, waaronder Elena die nog 
altijd gelukkig is met haar va-
kantievriendje. Zou Taylor haar 
eigen vakantieliefde Raf nog 

terugzien? Lang hoeft ze niet 
naar hem te zoeken, want zus-
lief Maddie stelt Raf aan haar 
voor als haar verloofde! In blin-
de paniek doet Taylor net of ze 
hem niet kent. Maar als de hele 
vriendenclub een week lang de 
bruiloft moet voorbereiden, ko-
men alle romantische kriebels 
natuurlijk onherroepelijk terug. 

Eric is een jonge delinquent die 
vanwege zijn gewelddadige ge-
drag wordt overgeplaatst naar 
een gevangenis voor volwasse-
nen. Daar wordt hij geconfron-
teerd met zijn eigen vader, die 

Starred Up het grootste deel van zijn leven 
in de gevangenis heeft doorge-
bracht.
Starred Up geeft een hartver-
scheurende en overtuigende blik 
op het leven achter de tralies 
vanuit het perspectief van een 
angstige maar ook kwade tiener. 

Limmen Ludiek onthult ontwerp
Limmen – Anne Frank, Rem-
brandt, Johan Cruijff, Armin 
van Buuren, Vondel, Neelie 
Kroes, van Gogh, Fanny Blan-
kers Koen; ze komen allemaal 
voorbij op het ontwerp kurken-
mozaïek van Limmen Ludiek. 
Als kroon en stralend middel-
punt pronkten Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxi-
maop het tafereel. Ook her-
kenbare architectuur uit Am-
sterdam en Rotterdam, tulpen 
en stroopwafels zijn prominent 
aanwezig.

Vrijdagmiddag nam voorzit-
ter Kees de Jong van stichting 
Limmen Ludiek het woord om 
samen met burgemeester Toon 
Mans van Castricum het we-

reldrecordontwerp te onthullen. 
Op een stukje na. Onder luid 
applaus werd langzaam de kur-
ken tijdreis door het heden en 
verleden van Nederland zicht-
baar. Deze parade aan BN’ers 
verschijnt in juni 2015 als een 
gigantisch kurken mozaïek, ge-
maakt van 500.000 kurken. De 
duizelingwekkende afmeting 
van 32 meter breed bij 5 me-
ter hoog moet een nieuw we-
reldrecord in het Guinnessbook 
gaan worden in 2015. Dit spek-
takel vindt plaats tussen dins-
dag 2 en zondag 7 juni 2015.
Het laatste nog bedekte stukje 
van het mozaïek werd onthuld 
door Bouke de Boer en Dorien 
Groot van NTI NLP. Hiermee 
werd ook de hoofdsponsor voor 

Limmen Ludiek 2015 bekend-
gemaakt. Als motto is gekozen 
voor ‘Duurzaam verbinden van-
uit een kern’. Tot slot werd een 
gedicht voorgelezen van Lim-
mer dorpsdichter Klaas Win-
ter. Limmen Ludiek ligt goed op 
koers maar ze zijn er nog niet 
helemaal. Zo hebben ze nog 
steeds heel veel kurken no-
dig om de juiste kleuren voor 
het mozaïek bij elkaar te krij-
gen. In de Kurkenhof op de Jan 
Valkeringlaan 1 worden iedere 
maand sorteermiddagen en/of 
avonden gehouden waar ieder-
een welkom is. Bij Albert Heijn 
in Limmen en Slijterij Nolet in 
Castricum kunnen opgespaar-
de kurken worden ingeleverd. 
Foto: Jeroen Drenth.

Sterren op het Doek
Bakkum – Het leek een beet-
je op het tv-programma Sterren 
op het Doek toen burgemees-
ter Toon Mans een portret van 
zichzelf uit mocht kiezen bij Per-
spectief. Hij was daar aanwezig 
om de Kunstfi etsroute, die afge-
lopen weekend gehouden werd, 
te openen. In de ateliers van Per-
spectief was, naast een grote 
verscheidenheid aan kunstvor-

men, ook een hoek ingericht met 
portretten van  Mans. 
De burgemeester, die twee 
maanden geleden model had 
gezeten, mocht één van de wer-
ken uitkiezen om mee naar huis 
te nemen. Samen met zijn gezin 
werd er gewikt en gewogen en 
viel de keuze op een stilistisch 
portret gemaakt door Sandra van 
het  Hof.
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Heereweg is weer open
Bakkum - Iedereen was blij dat 
het moment daar was; de ope-
ning van de heringerichte Hee-
reweg zondagmiddag in Bak-
kum-Noord. Want de bedrijven 
die aan deze weg gevestigd zijn 

hebben wel wat overlast onder-
vonden toen de weg niet toe-
gankelijk was. Henny Huisman 
woont in de buurt en hem was 
gevraagd de officiële opening 
te verrichten. Dat deed Henny 

graag, Na een woordje en een 
grapje barstte een feest los bij 
‘t Mirakel van Bakkum. Hier was 
binnen en buiten muziek te be-
luisteren en de barbecue werd 
aangestoken. 

Aangehouden met pepperspray
Castricum - De politie heeft 
een 43-jarige vrouw uit Cas-
tricum aangehouden, nadat 
zij vernielingen had gepleegd 
en een plaatsgenote had be-
dreigd. Meerdere mensen 
waren hiervan getuige ge-
weest. 

De politie wilde hierop de vrouw 
aanhouden, maar de vrouw sloot 
zich op in haar huis en deed als-
of zij niet thuis was. Met een 
machtiging tot binnentreden kon 

de politie de woning in en kon 
de vrouw worden aangehouden. 
De 43-jarige Castricumse ver-
zette zich hevig tegen haar aan-
houding, bedreigde hierbij poli-
tiemensen en sloeg hierbij een 
politiemedewerkster in haar ge-
zicht. 
Hierop werd pepperspray inge-
zet en werd de vrouw geboeid 
overgebracht naar het politiebu-
reau, waar zij is ingesloten. Te-
gen haar zijn de nodige proces-
sen-verbaal opgemaakt.

Groot alarm, maar vijfjarige 
drenkeling speelt bij vriendje

Castricum - De brandweer 
moest zaterdag 7 juni om 12.40 
uur uitrukken voor een melding 
van een drenkeling. Bij de vijver 
langs de Hendrik Casimirstraat 
werd een vijfjarige jongetje ver-
mist. 
De brandweer startte een zoek-
actie in het water, meerdere 
spuitgasten hadden waadpak-
ken aan om in het water te zoe-
ken. Ondertussen werd door de 
politie in de buurt gezocht met 
meerdere eenheden en er werd 

een burgernetactie op touw ge-
zet. De traumahelikopter, twee 
ambulances, meerdere politie-
eenheden, de brandweer van 
Castricum en de duikers van 
brandweer Heerhugowaard wer-
den ingezet. 
Het werd zelfs middelwateron-
geval om nog meer duikers ter 
plaatse te krijgen. Toen kwam 
via de portofoon het nieuws bin-
nen dat de jongen terecht was. 
Hij bleek bij een vriendje aan het 
spelen te zijn.

Schoolhandbaltoernooi
Castricum - Op 22 juni strijden 
de scholen uit Castricum en Lim-
men tegen elkaar om de hand-
balbeker op sportpark Wouter-
land. Alle groepen van de basis-
school zijn vertegenwoordigd. 
Om alvast te oefenen, werd door 
CSV op 11 juni een training ge-
organiseerd. 
Vanaf het nieuwe seizoen in sep-

tember kan iedereen gratis twee 
maanden meetrainen en mee-
spelen in de competitie. In sa-
menwerking met de sponsor van 
het toernooi, Lokhorst Bouw en 
Ontwikkeling, is een aanbieding 
mogelijk gemaakt: wie zich tij-
dens het toernooi inschrijft als 
tweemaanden lid, krijgt een gra-
tis handbal. 

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft dé oplossing in huis 
voor binnenzonwering in com-
binatie met kunststof kozijnen: 
Speedy Pliss. Monteren zonder 
te schroeven of boren en geen 

problemen meer met gordijnrails 
of -cassettes die voor het raam 
hangen. De Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
met een fraai aluminium frame, 
dat is voorzien van een mag-

neetstrip en in elke gewenste 
RAL-kleur kan worden geleverd. 
Ook het plissédoek is in diverse 
soorten verkrijgbaar, naar keu-
ze luchtdoorlatend, verduiste-
rend, zonwerend of reflecteren. 
Bij Hummel Kozijnen is ook een 
compleet assortiment voorzet-
rolluiken verkrijgbaar, zowel met 
PVC- als aluminium lamellen 
en zowel elektrisch als handbe-
diend. Liever buitenzonwering? 
Het windvaste screen Zip X ver-
hoogt het levenscomfort doordat 
sotrende lichtinval wordt voorko-
men en het interieur wordt be-
schermd. De screens zijn wind-
vast en verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren en patronen. 
Breng een bezoek aan de show-
room of maak een afspraak voor 
een geheel vrijblijvend bezoek 
aan huis. Hummel Kozijnen is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a 
en geopend op vrijdag  van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0251 234484 / 06 10273172. Uit-
gebreide informatie is op www.
hummel- kozijnen.nl te vinden.

Excursie in Hooge Weide

Bakkum - De stichting De Hoo-
ge Weide, beheerder van inmid-
dels 110 ha natuurgebied om 

Castricum, heeft in februari van 
de provincie Noord-Holland  een 
officiële  erkenning gekregen in 

de vorm van een certificering; 
een begeerde status. Tevens is 
het gebied in de Castricummer 
polder tot weidevogelkernge-
bied van de provincie verklaard 
vanwege het grote broedsucces, 
vooral wat de grutto betreft, een 
bedreigde vogel. Inwoners wor-
den uitgenodigd voor een excur-
sie in het mooie natuurgebied 
in de hoek van de Zeeweg en 
de spoorbaan. De rondleidingen 
zijn gratis, men hoeft zich niet 
aan te melden, en duren ander-
half uur. De excursies zijn op za-
terdag 14 en zondag 15 juni, za-
terdag 21 en zondag 22 juni om 
11.00 uur. Het verzamelpunt is 
het damhek aan het eind van het 
Karhok, dat begint aan het eind 
van de Achterlaan in Bakkum.
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Snoeisel van taxushaag 
inleveren voor medicijn 
Castricum - Wie een taxushaag 
in de tuin heeft, kan een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen kan-
ker. Het snoeisel van deze plant 
levert grondstoffen voor genees-
middelen. Deze zomer neemt de 
gemeente Castricum deel aan 
de actie ‘Vergroot de hoop’. Doel 
van deze actie is zoveel mogelijk 
taxussnoeisel inzamelen. De stof 
baccatine in deze plant wordt 
verwerkt in geneesmiddelen te-
gen verschillende soorten kan-
ker. De gemeente zamelt al haar 
eigen taxussnoeisel in, maar ook 
de inwoners kunnen de hoop 
vergroten. Tussen 15 juni en 31 
augustus kan taxussnoeisel gra-

tis worden ingeleverd bij: Af-
valbrengdepot Castricum, de 
Groenonderkomens in Castri-
cum, Limmen en Akersloot en bij 
de hervormde kerk in Akersloot,. 
Actie ‘Vergroot de hoop’ schenkt 
per kubieke meter taxussnoei-
sel 50 euro aan een door de ge-
meente uitgekozen aan kanker 
gerelateerd goed doel. Niet al-
le snoeisel is bruikbaar. Het goe-
de snoeiselmoet jong zijn, vers 
schoon en droog. 
Op de foto v.l.n.r.: groenmede-
werker Miel van der Velde van 
de gemeente en Jessica de Kruijf 
en Jolanda Straathof van de ac-
tie ‘Vergroot de hoop’. 

Castricum sluit positief af
Castricum – De jaarrekening 
van de gemeente Castricum over 
het jaar 2013 laat een positief re-
sultaat van 2,5 miljoen euro zien. 
Daarnaast is de fi nanciële positie 
van de gemeente verbeterd. Wet-
houder Hilbrand Klijnstra: ,,Het 
gevoerde fi nanciële beleid in de 
afgelopen jaren heeft zijn vruch-
ten afgeworpen en wordt voort-
gezet om nieuwe bezuinigingen 
vanuit het Rijk het hoofd te kun-
nen bieden. Ondanks de bezui-
nigingen is geen afbreuk ge-
daan aan het huidige voorzienin-
genniveau en is de dienstverle-
ning van Castricum goed op peil 
gebleven. Bovendien zijn de in-
woners niet met extra lastenver-
zwaring geconfronteerd.” De fi -

nanciële positie van de gemeen-
te Castricum is ruim voldoende. 
Het eigen vermogen is in het af-
gelopen jaar licht toegenomen 
en het weerstandsvermogen ligt 
boven de gestelde norm. Ook 
de schuldpositie is in 2013 ver-
beterd. De goede fi nanciële po-
sitie is belangrijk om de ontwik-
kelingen waar de gemeente voor 
staat op te kunnen vangen. De 
implementatie van nieuwe taken 
op het gebied van jeugd, parti-
cipatie en zorg is hierbij de be-
langrijkste ontwikkeling. Het col-
lege stelt de raad voor om van-
uit het positieve resultaat 2013 
een bedrag van 0,5 miljoen euro 
te reserveren om een goede start 
mogelijk te maken.

Regio - Kledingbank IJmond za-
melt kleding in voor inwoners 
van de gemeenten Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen, met een bijstands-, 
een Wajong- en een Wia uit-
kering en personen die in de 
schuldhulpverlening zitten. 

De Kledingbank vraagt om net-
te, schone kleding voor alle 

Inzamelpunten Kledingbank
leeftijden maar ook om schoe-
nen, beddengoed, handdoeken, 
sportkleding enzovoorts. De kle-
ding kan onder andere worden 
gebracht naar Heemskerk, Deu-
kelven 75 of naar Uitgeest: De 
Spin 50. Als brengen niet moge-
lijk is kan de kleding na afspraak 
worden opgehaald door De Kle-
dingbank IJmond, bel dan 06–
40512420.

Kleine vliegenvanger gespot

Castricum - Vorige week is er 
nabij Kijk Uit een kleine vliegen-
vanger gespot. Wim Schermer 
maakte er een foto van. ,,Heel 
bijzonder is dat nu ook weer niet, 
maar het is wel zo dat er veel vo-
gelspotters uit Noord-Holland 
even zijn komen kijken of ze een 
glimp konden opvangen of een 

foto van het vogeltje konden ma-
ken. De kleine vliegenvanger is 
de kleinste Europese vliegen-
vanger. Het is een heel behen-
dig en beweeglijk vogeltje, dat 
qua uiterlijk een beetje aan een 
roodborstje doet denken.” Ook 
een mooie foto gemaakt? Mail 
naar info@castricummer.nl.

Voorhoofd van 9500 jaar 
oud naar Huis van Hilde

Regio - Gedeputeerde Elvira 
Sweet onthulde vrijdag een bij-
zondere archeologische vondst: 
een deel van een schedel van 
een man die 9500 geleden leefde  
in het gebied waar nu de  Noord-
zee is. Deze vondst is bijzonder 
omdat in Nederland maar zeer 

zelden menselijke resten gevon-
den worden die zo oud zijn. De 
vondst is vanaf januari 2015 te 
zien in Huis van Hilde in Castri-
cum. 
Het is het oudste stuk mense-
lijk botmateriaal in de tentoon-
stelling.

Jonge weidevogels kijken

Akersloot - Op zaterdag 14 juni 
kan men van 10.00 tot 12.00 uur 
met Theo de Wit van Landschap 
Noord-Holland het resultaat van 
het broedseizoen in de Hempol-
der bekijken. 
Nog even en alle jonge weide-
vogels kunnen vliegen. Daar-
na kunnen de weilanden wor-
den gemaaid en het hooi naar de 
boerderij. Half juni is een prach-
tig moment om te bekijken wat 

het broedseizoen voor de weide-
vogels heeft opgeleverd. En men 
kan genieten van de kleurige 
hooilanden vol kruiden. En waar-
schijnlijk bloeiende orchideeën. 
Aanmelden kan via www.gaatu-
mee.nl. Verzamelen bij de werk-
schuur de Dodde, Hemweg 1 in 
Akersloot, vlakbij het gehucht 
Klein Dorregeest, achter Motel 
Akersloot. Foto: Henk van Brug-
gen.

Castricum - Vrijdag 20 juni 
wordt van 14.00 uur tot 15.30 uur 
een schrijfcafé gehouden in de 
bibliotheek. Gedichten, associa-
ties, bestaande tekstfragmenten 
en beeldmateriaal worden als 
inspiratiebron gebruikt. Schuif 
aan de lange tafel in het leesca-
fé. Voor vragen en/of opgave: in-
fo@margreetschouwenaar.nl of 
tel:072 5332418.

Schrijfcafé

Akersloot - Op 12 juni organi-
seert de KPN Junior Schaatsclub 
in samenwerking met IJsclub 
Akersloot voor de leerlingen van 
basisschool de Brug en de Rem-
brandtschool een inline skate-
clinic. Deze clinic vindt plaats 
op het handbalveld aan de Bos-
chweg 3. Er vinden drie clinics 
plaats. De clinics worden gege-
ven door Marcel Dukino. Tijdens 
de clinic leren kinderen hoe ze 
kunnen remmen en welke be-
schermingsmaterialen nodig zijn. 
De instructeur zorgt dat alle kin-
deren op hun eigen niveau aan 
de clinic mee kunnen doen.

Skateclinic

Limmen - Zaterdagochtend 14 
juni kunnen kinderen zich in-
schrijven voor Timmerdorp in 
Conquista van 11.00 tot 12.30 
uur. Het inschrijven gaat per 
groepje en wie geen groepje kan 
vinden wordt ingedeeld door de 
organisatie.

Timmerdorp

Brandweer 
in actie

Castricum - Op tweede pink-
sterdag werden de vrijwilligers 
om 6.25 uur opgeroepen om am-
bulancepersoneel te assisteren 
bij het afhijsen aan de Charlot-
te de Bourbonstraat. De hoog-
werker van brandweer Alkmaar 
kwam ook ter plaatse en heeft 
de bewoonster via het raam naar 
buiten gehesen. De bemanning 
van de tankautospuit heeft ge-
holpen met het tillen en het as-
sisteren van de hoogwerker. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Castricum - De snelste duif 
vanuit Quievrain (250 km) van 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken behaalde een ge-
middelde snelheid van 86 kilo-
meter per uur op 7 juni. Gelost 
om 8.00 uur arriveerde de drie-
jarige doffer na drie uur vliegen 
zijn hok van zijn baas John Kool.
Gerhard Tromp klokte de tweede 
duif en werd hiermee de Vites-
sekampioen over de totaal zeven 
wedvluchten. De derde duif werd 

Duif van John Kool is snelste
geklokt door Arie Hageman. Voor 
de lange afstandsvlieger stond 
er een vlucht vanuit het Franse 
stadje Salbris (600 km) op het 
programma. Deze vlucht werd 
een overwinning voor Cees de 
Wildt die ook in Noord-Holland 
een topnotering neer zette. Ge-
lost om 6.45 uur viel de prijsvlie-
ger om 13.48.14 op de klep in de 
Wilhelminastraat. Goede tweede 
werd Cor Schermer gevolgd door 
een duif van Gerhard Tromp.
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Bakkum - Er zit veel leven in de 
sloot. Dat is met eigen ogen te 
zien tijdens de Slotendag in Bak-
kum. Bij het Ruiterhuys kunnen 
liefhebbers met een schepnetje 
aan de slag en de vondsten be-
spreken met deskundigen.  IVN 
Midden Kennemerland organi-
seert  deze activiteit. Doel van 
de Slotendag is aandacht te vra-

Wat leeft er in de sloot?

Rappers maken dienst uit
Castricum - Zondag om 14.00 
uur wordt een Rap en Break-
dance-dienst gehouden in de 
Pancratiuskerk. Deze dienst is in 
samenwerking met pastoor Ka-
leab georganiseerd door jonge-
ren, die staan afgebeeld op de 

banner aan de kerktoren. Na een 
origineel bijbelverhaal laten de 
jongeren in verschillende scènes 
hun vertaling horen en zien. Dit 
gebeurt met gitaar- en pianomu-
ziek, met rijm, rap en zang en na-
tuurlijk met breakdance.

Prestatie voetbalmeisjes in 
districtsfinale schoolvoetbal

Castricum - Na winst van het 
schoolvoetbaltoernooi in Castri-
cum en de regiofinales in Heer-
hugowaard mochten de meisjes 
van groep zes van het Visser ’t 
Hooftschool op woensdag 4 ju-
ni aantreden in Uithoorn voor de 
regiofinales. 
Na twee poulewedstrijden wis-
ten zij zich te plaatsen voor de 
kruisfinales. Deze wedstrijd 

werd gewonnen met 3-1, waar-
na ze zich konden opmaken 
voor de finalewedstrijd. Daarin 
werd vijf minuten voor tijd een 
tegentreffer werd gemaakt en 
het lukte niet meer om dit recht 
te trekken.
Met een lichte teleurstelling 
werden de zilveren medailles en 
de beker in ontvangst genomen 
voor een tweede plaats.

gen voor het leven in de sloot, de 
waarde van schoon oppervlakte-
water en de investeringen van de 
overheid om het oppervlaktewa-
ter schoner te krijgen. 

Iedereen is welkom op zondag 
22 juni van  10.00-16.00 uur bij 
het Ruiterhuys, Heereweg 83 in 
Bakkum-Noord.

Dorpshart presenteert 
vernieuwde Burgerij

Limmen – Op 15 juni organi-
seert stichting Dorpshart een 
openingsfeest om de vernieuw-
de Burgerij te presenteren sa-
men met de nieuwe beheerders 
Fernand Zomerdijk en Jaap Stof-
fer. 
Op 1 mei is er wisseling geweest 
van beheerder. Dit was aanlei-
ding om een ander aan te pas-
sen. Zo kan de zaal worden ver-
kleind tot een kleine ruimte, er 
is een andere bar geplaatst en 
kleuren zijn nu eigentijds. Dit 
werd allemaal mogelijk gemaakt 
door vele vrijwilligers. Tussen 
15.00 en 19.00 uur zijn belang-
stellenden welkom.

Voetbalcity bij FC Castricum
Castricum - Het slotfeest van 
FC Castricum werd bijzonder 
goed bezocht. De jeugd werd 
uitgedaagd om in een voetbal-
stad zich van hun beste kant te 
laten zien. 
Onderdelen van deze opblaas-
bare stad waren onder andere 
boarding-, pannavoetbal, levend 
tafelvoetbal, een voetbalkooi en 

gericht schieten. De warming-up 
was in handen van van Marjan 
Dijkstra.
Zij opende het feest op het 
hoofdveld met de mini’s, F en E 
pupillen. In polonaise gingen de 
kinderen vervolgens over het ter-
rein naar hun eigen voetbalstad. 
De middag was voor de D en C 
jeugd. Foto: Jacob de Maar.

Ernie Gerrits exposeert in 
Strandvondstenmuseum

Castricum - Van 16 juni tot 11 
september exposeert jutter Ernie 
Gerrits in het Strandvondsten-
museum. Zij werkt als decor-
schilder bij De Nederlandse 

Een ijsje van de IJsclub
Limmen - De Limmer IJsclub 
heeft vrijdagavond ijs uitgedeeld 
aan de lopers van de avondvier-
daagse op de Visweg. Op dins-
dagavond kwamen de deelne-
mers al langs de Kartbaan, waar 
de IJsclub skeelertraining voor 

de jeugd geeft. Daarnaast wordt 
er aan de conditie gewerkt door 
fiets- en looptrainingen. Jeugdige 
sporters die zich willen aanmel-
den voor deze trainingen kun-
nen een mail sturen naar jeugd-
schaatsen@limmerijsclub.nl.

In de halve 
schaakfinale
Castricum - Een sterk Cas-
tricums schaakviertal is erin 
geslaagd om de halve finale 
te bereiken in de bekerstrijd 
om de N.H.S.B.trofee. 

Op zaterdag 14 juni treffen de 
vier geplaatste teams elkaar in 
een zaal van hotel Borst in Bak-
kum. Naast Castricum zijn Het 
Spaarne uit Haarlem, Kromme-
nieen M.S.C. uit Den Helder van 
de partij. 
’s Morgens wordt er geloot door 
wedstrijdleider Kees Lute welke 
teams tegen elkaar uit komen 
en ’s middags spelen de win-
naars van de halve finales om 
de beker, terwijl de verliezers 
zullen strijden om de plaatsen 
drie en vier.

Schelpenkar 
in optocht

Castricum - Na ruim 1,5 jaar 
voorbereiding is ‘Apeldoorn 
viert 200 jaar Koninkrijk’ van 
start gegaan. Het hoogtepunt 
is het Grand Defilé op zater-
dag 14 juni. 

Het defilé bestaat uit 160 on-
derdelen waarin facetten uit 200 
jaar Koninkrijk zichtbaar wor-
den gemaakt in een optocht van 
ruim 5 km, die in ongeveer 1,5 
uur voorbijtrekt, langs de tribu-
nes,  waarop ook HKH Prinses 
Beatrix en HKH Prinses Margriet 
en de heer Pieter van Vollenho-
ven plaatsnemen De schelpen-
kar van het Strandvondstenmu-
seum maakt ook deel uit van de 
optocht. Jan Tuin uit Heems-
kerk neemt met zijn paard Mila-
no aan de tocht deel. Begin- en 
eindpunt is Paleis Het Loo, dat 
meteen het decor is van de live-
uitzending van de NOS. Het de-
filé start om 13.00 uur.

Mandemakers 
weer te sterk
Akersloot - Wim Mandema-
kers heeft donderdagavond 
alle zeilen moeten bijzetten 
om de winst te pakken in de 
wekelijkse rit om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbike cup. 

Al vrij vlot wist Mandemakers 
zich licht af te scheiden van het 
deelnemende veld. Milosj van 
Renesse trachtte de schade te 
beperken door de achtervolging 
voor zijn rekening te nemen. Een 
tweede plaats werd zijn deel. 
Henk Louwe eindige als derde. 
met thuisrijder Peter Langevoort 
en Chris Kemp streden om een 
vierde en vijfde plek. Langevoort 
slaagde erin Kemp tot de orde te 
roepen .

Opera en Het Nationale Ballet 
en scharrelt sinds haar negen-
de langs de kust tussen Wijk aan 
Zee en Castricum op zoek naar 
de ultieme schat. En dat is wat 
haar betreft niet een ring met di-
amanten, maar een mammoet-
bot. Het heeft nog niet zo mo-
gen zijn maar ook aangespoel-
de bruinvisonderdelen, kefurbot, 
schelpen, poppenbenen, echofo-
to’s en pokdalig wrakhout  kun-
nen rekenen op haar warme be-
langstelling. Of zij nu langs Ne-
derlandse of buitenlandse kus-
ten loopt, het jutten is een be-
langrijk ritueel geworden in haar 
leven.  Van wat zij vindt, maakt zij 
bijzondere combinaties.
Door de NTR zijn opnamen ge-
maakt van Ernie in het Strand-
vondstenmuseum en op het 
strand. In het programma 10 x 
beter met Harm Edens wordt de-
ze zomer aandacht besteed aan 
het juttersthema en Ernie in het 
Strandvondstenmuseum.
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Bekende Nederlanders blikken vooruit

“Brazilië zal ten onder gaan aan het 
enorme verwachtingspatroon”
Nederland kleurt deze zomer weer oranje. Maar zijn onze leeuwen van Oranje eigenlijk wel in staat om de gehaaide Spanjaarden en Chilenen een lesje te leren? 
Of is het toch weer Louis die met een meesterzet onze nationale trots zal laten groeien? We vroegen het drie bekende Nederlanders; voetbalkenners van statuur. 
Trainer en oud-international Peter Bosz (Vitesse), analist en commentator Arno Vermeulen (NOS) en journalist en auteur Thijs Slegers (Voetbal International). 

PETER BOSZ:
Spanje - Nederland  2-0
Australië - Nederland  0-2
Nederland - Chili  1-2

“Spanje en Chili zijn mijns inziens gewoon beter dan 
Nederland. Andersom denk ik dat Nederland sterker 
is dan Australië. Als het loopt zoals ik verwacht 
eindigt Nederland helaas op de derde plaats in de 
poule, en eindigt het WK in een teleurstelling. We 
hebben helaas te zwaar geloot.”

THIJS SLEGERS:
Spanje - Nederland  2-2
Australië - Nederland  0-1
Nederland - Chili  0-0

“Oranje plaatst zich met vijf punten als nummer twee 
voor de tweede ronde van het WK. Chili verliest namelijk 
van Spanje en wint van Australië en eindigt daarom 
met vier punten als derde in de poule. Spanje pakt 
de eerste plaats dankzij twee overwinningen op Chili 
en Australië. Ik geef eerlijk toe dat deze voorspelling 
voornamelijk gebaseerd is op hoop. Spanje en Chili zijn 
topploegen. Geluk is onontbeerlijk, dat besef ik zeer 
goed. Helaas komt Oranje niet verder dan de tweede 
ronde omdat Nederland niet goed genoeg blijkt te zijn 
om Brazilië te verslaan.”

ARNO VERMEULEN:
Spanje - Nederland  0-1
Australië - Nederland  1-2
Nederland - Chili  2-2

“Nederland gaat verrassend goed spelen in de 
poulefase van het WK. Zo winnen de mannen van 
Van Gaal de eerste wedstrijd verrassend van favoriet 
Spanje. Maar na een gelijkspel tegen Chili raakt 
de klad er een beetje in. We worden dan ook in de 
kwartfi nale uitgeschakeld door een topfavoriet als 
Argentinië of Duitsland. Die keuze laat ik nu nog 
even in het midden.”

VOORSPELLING POULEFASE NEDERLAND

VOORSPELLING VAN DE STER EN DE VERRASSING VAN HET WK

VOORSPELLING WERELDKAMPIOEN

Foto: Peter Bosz: Vitesse

“Lionel Messi wordt de ster van het toernooi. De 
verrassing gaat Patrick van Aanholt worden.”

“De ster wordt Neymar en de Belg Hazard breekt 
defi nitief door.”

“Het WK 2014 zal de geschiedenis ingaan als het 
WK van Lionel Messi. Daarnaast verwacht ik dat 
onze Memphis Depay de wereld gaat verrassen en 
defi nitief doorbreekt op dit toernooi.” 

“Brazilië. Zij hebben het thuisvoordeel en hebben het 
grootste potentieel aan goede spelers. Over heel de 
wereld lopen er fantastische Braziliaanse voetballers 
rond. Wanneer dat gaat samenspelen, zijn ze niet 
meer te houden.”

“Brazilië. Inderdaad wegen het thuisvoordeel en de 
prima selectie zwaar. Bovendien beschikken ze in 
Scolari over een slimme, ervaren coach. Hij weet hoe 
Brazilië moet spelen op een wereldkampioenschap: 
mooi als het kan, en hard als het moet. Bovendien 
hebben ze met Neymar een absolute wereldspeler 
in hun midden.”

“Argentinië. Ik denk dat Lionel Messi defi nitief uit de 
schaduw van Diego Armando Maradona zal treden. 
Als groot fan van de voetballer (!) Maradona doet 
het me pijn om dit te voorspellen. Maar Messi gaat 
Argentinië in zijn eentje naar een historische WK-
zege leiden. Mijn vermoeden is dat Spanje net over 
de top heen is en dat Duitsland nog net wat tekort 
komt om in Zuid-Amerika te overleven. Het is toch 
anders voetballen daar. Brazilië zal uiteindelijk ten 
onder gaan aan het enorme verwachtingspatroon.”

Door Willem Kieviet





1. Suárez
Inderdaad, hij is niet ’s werelds beste 
voetballer. Toch zou Luis Alberto 
Suárez wel eens dé vedette in Brazilië 
kunnen worden. De hoofdreden? Hij 
is in absolute wereldvorm, en spelers 
die aan het eind van een seizoen in 
topvorm zijn, spelen doorgaans ook 
een goed EK- of WK-toernooi. Bij 
de Engelse kampioen Liverpool liep 
Suárez afgelopen seizoen bijna 1-op-
1 (waarmee hij alltime recordhouder 
werd van de Reds) en aan het einde 
van de competitie werd hij bovendien 
verkozen tot Speler van het Jaar in 
Engeland. En dan ben je iemand. Voeg 
daarbij het gegeven dat het WK zich 
vlak bij Uruguay afspeelt, en het is 
verklaarbaar dat de man die zich zo 
uitstekend in zijn tegenstanders kan 
vastbijten onze verwachte speler van 
het toernooi is. 

2. Pirlo
20 maart, Florence, achtste fi nales 
Europa League. Fiorentina-Juventus. 
De heenwedstrijd in Turijn was in 1-1 
geëindigd, waardoor Juventus moest 
scoren in Florence. Dat gebeurde 
echter 71 minuten lang niet, zodat 
Fiorentina hoop bleef koesteren op 
een kwartfi naleplaats. Toen kreeg Juve 
een vrije trap, op een plek recht voor 
de goal, even buiten de zestien. Wie 
anders dan Andrea Pirlo, de Leonardo 
Da Vinci onder de voetballers, 
schaarde zich achter de bal. Hij moest 
en deed. Pirlo krabde eens aan zijn 
hipsterbaard, nam een aanloopje en 
trapte de bal vervolgens vol, goed en 
hard in de bovenhoek. Business as 
usual. De 35-jarige middenvelder van 
Juventus en Italië lijkt geen uiterste 
houdbaarheidsdatum te hebben, 
sterker nog, lijkt elk seizoen béter te 
worden. Loopt weinig, staat altijd op 
de juiste plek, zorgt steevast voor de 
beste voortzetting en zijn trap, ach 

zijn trap... Fluweel, loepzuiver, briljant, 
geniaal: verzin de clichés maar, ze 
doen geen van alle echt recht aan wat 
er gebeurt als Pirlo schiet. Gaat nog 
eenmaal schitteren, dit WK.

3. Messi
Hij is misschien wel de beste aller 
tijden. Hij schiet bij Barcelona werkelijk 
elk denkbaar record volledig aan 
fl arden. De Argentijnse wervelwind 
wordt in Brazilië omringd door 
stormram Higuaín, tornado Lavezzi, 
en de verkoelend lichte briesjes Di 
María en Agüero. Allemaal toppers. 
Daardoor is het té makkelijk om Lionel 
Messi dan ook maar als speler van 
het toernooi te voorspellen. Eigenlijk 
kan het alleen maar tegenvallen. En in 
het verleden viel het spel van Messi 
in het Argentijnse elftal ook nogal 
eens tegen. Maar goed, we denken de 
grootmeester stiekem wel op nummer 
1, we vinden hem dat ook, maar we 
zetten hem op 3. Geen idee waarom.

Foto: Lionel Messi: VI Images

4. Ronaldo
Voorheen bekend als de irritant-
androgyne buitenspeler van 
twaalf scharen, dertien schwalbes. 
Tegenwoordig ultra-effectief. Nam 
Portugal in de kwalifi catiefase bij de 
hand en leidde de Zuid-Europeanen 
naar het WK dankzij een hattrick in 
de play-offs tegen Zlatans Zweden. 
Scoort er sowieso lustig op los. In 
elk van de afgelopen vier seizoenen 
maakte Christiano Ronaldo niet minder 
dan 50 offi ciële doelpunten. De immer 
goedgeknipte meester van de korte 
kapbewegingen is in een continue 
strijd verwikkeld met Messi om de 
titel Beste ter Wereld. Mooi voer voor 
kroegdiscussies…

5. Robben
De recentste seizoenen zijn 
hoogstwaarschijnlijk de beste in 
het rijke voetballeven van Oranjes 
aanvaller Arjen Robben. In 2013 
was hij – eindelijk – beslissend in de 
Champions League-fi nale voor Bayern 
München tegen Borussia Dortmund. 
Dankzij Robbens assist en een treffer 
van hem in de slotfase wonnen de 
Zuid-Duitsers met 2-1 en was Robben 
defi nitief verlost van zijn net-niet-

De verwachte sterren
In 2010 werd de Uruguayaan Forlán de ster van het WK, in 2012 werd de 
Spanjaard Iniesta dat van het EK. In 2014 ontbreken wereldsterren als Zlatan 
en Berbatov en is het meespelen van Falcao uiterst onzeker. Dit wil echter 
niet zeggen dat het voorspellen van de speler van het toernooi daarmee 
makkelijker wordt. Toch doen we hieronder een lekker vrijblijvende gooi...

Foto: Luis Suarez: VI Images

Foto: Robin van Persie: VI Images

imago. Want dat kleefde wel aan hem. 
Hij was een leuke dribbelaar, maar hij 
maakte toch wel erg veel schwalbes en 
gaf op de beslissende momenten niet 
thuis (denk aan het 2010-trauma, toen 
Robben in de WK-fi nale oog in oog met 
Casillas stond en de wereldbeker naar 
Nederland kon schieten). Inmiddels 
speelt hij volwassen en scherp, is hij 
een doorgaande bedreiging voor elke 
vijandelijke defensie en kan hij dodelijk 
zijn. Plus: steekt in grote vorm.

6. Vidal
Eigenzinnige verdedigende 
middenvelder van Chili en Juventus. 
Moderne krachtpatser. Staat op 23 juni 
oog in oog met Sneijder of wie Van Gaal 
ook maar aanvallend op het middenveld 
posteert. Geen fi jn vooruitzicht voor 
onze nummer 10. Arturo Vidal kan 
namelijk alles wat een middenvelder 
anno 2014 moet kunnen: verdedigen, 
aanvallen, passen, tackelen, lopen en 
scoren. Speelt menigeen dronken. 
Nadeel is wel dat Vidal dit seizoen enige 
tijd met knieklachten heeft gekampt. Als 
die voor 100 procent opgelost zijn, kan 
hij tot grote hoogten stijgen in Brazilië.

7. Van Persie
Marco van Basten was in de aanloop 
naar het EK’88 lang geblesseerd. Robin 
van Persie was dat in de maanden 
voor het WK’14. En nu maar hopen dat 
de parallel zich doortrekt. Want een 
uitgeruste maar fi tte Van Persie kan 
van doorslaggevende waarde zijn voor 
het Nederlands Elftal. Sterker nog, de 
hoop van heel de natie is eigenlijk op 
hem en Robben gevestigd, als de enige 
echte wereldtoppers die we in onze 
selectie hebben. Dat Robin maar snel 
de vorm mag hervinden waarmee hij 
vorig seizoen eigenvoetig Manchester 
United tot landskampioen kroonde 
en zichzelf topscorer maakte van de 
Premier League. 

8. Modri�
Voor de fi jnproever, Luka Modri�. De 
29-jarige Kroaat wordt regelmatig 
met Cruijff vergeleken en dat is 
niet alleen vanwege hun fragiele 
fysieke verschijning. Beide zijn vooral 
ongekroond koning van het balletje 
buitenkant voet. De passes die Modri� 
op die manier verstuurt, zijn niet 
alleen om de vingers bij af te likken, 
maar ook dodelijk effectief. Hele 

verdedigingen worden opengereten 
door de maatwerksteekpasses van de 
middenvelder van Real Madrid. Jammer 
dat Kroatië een belabberd elftal heeft, 
maar desondanks zal in de poulefase 
genoeg te bewonderen zijn van de 
beste nummer 10 van de Balkan.

9. Iniesta
Over the hill, uitgerangeerd, einde 
oefening. De Spaanse middenvelder 
Andrés Iniesta heeft dit seizoen 
van alles naar zijn hoofd geslingerd 
gekregen. De (tijdelijke?) neergang 
van zijn club Barcelona lijkt inderdaad 
vat te hebben op het spel van Iniesta. 
Hij is minder dwingend en swingend 
dan de voorgaande seizoenen. In de 
verfrissende omgeving van het Spaanse 
elftal wordt echter weer veel verwacht 
van de man die Spanje in 2010 naar de 
wereldtitel leidde en in 2012 naar de 
Europese titel. In 2012 werd hij zelfs 
gekroond tot speler van het toernooi. 
Adel verplicht, dus zal Iniesta er staan. 
Als hij daarmee maar wacht tot ná 13 
juni.

Foto: Andres Iniesta: VI Images

10. Neymar
Een beetje gehypet issie wel, de 
Braziliaan Neymar. Hij zou bij Barcelona 
een droomkoppel gaan vormen met 
Lionel Messi. Neymars kapsels baren 
voorlopig echter meer opzien dan ’s 
mans kunsten. Neemt niet weg dat 
Neymar natuurlijk geen koekenbakker 
is, en hij maakt prominent onderdeel 
uit van de Braziliaanse Seleção, 
topfavoriet voor het winnen van de 
wereldtitel in eigen land. Neymar was 
ronduit imponerend in het toernooi 
om de Confederations Cup in 2013, 
het opwarmertje voor het WK 2014. 
Hij scoorde toen viermaal in vijf 
wedstrijden, waaronder in de gewonnen 
fi nale tegen Spanje. Daar schuilt toch 
een belofte in voor komende zomer.

De verwachte sterren
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