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Avondvierdaagse; dansend en 
zingend naar de eindstreep

Castricum - Ruim 1.600 deelnemers liepen in lange linten door 
het duingebied en over het strand tijdens de avondvierdaagse vo-
rige week. De meeste deelnemers liepen vier keer tien kilometer. 
Anderen deden de vijftien kilometer en de kleine kinderen legden 
vijf kilometer per avond af. Op de laatste avond werden de wande-
laars muzikaal feestelijk binnengeloodst door kapel De Kinkeluters 
en met open armen ontvangen door een menigte met bloemen. Al 
dansend en zingend werden zo de laatste meters afgelegd, op weg 
naar de medaille. Het volgende wandelevenement is de Padden-
stoelentocht voor gezinnen op 12 en 13 oktober. Op de foto Bobbi 
en Amber van de Toermalijn. 

Met uitzondering van Soomerwegh
Toch geen grote toename verkeer

Castricum - Bureau Gront-
mij heeft in opdracht van de ge-
meente vorige week een second 
opinion gegeven op twee toege-
paste verkeersmodellen die ge-
bruikt zijn bij onderzoek naar de 
te verwachten verkeersdrukte in 
Castricum in verband met het 
knelpunt spoorwegovergang Be-
verwijkerstraatweg. Want als het 
spoorboekloos treinreizen wordt 
ingevoerd, stoppen er zestien 
treinen op het station van Cas-
tricum in plaats van twaalf. De 
vraag is wat voor effect de ge-
sloten spoorbomen hebben op 
de omgeving. 
Grontmij constateert nu dat het 

eerder gebruikte verkeersmodel 
IJmond voor het onderzoek te 
oud was; dit model ging uit van 
een te hoge groei van de ver-
keersdrukte en dat leverde veel 
vragen op bij bewoners. Na het 
gereedkomen van het verkeers-
model van Milieudienst Regio 
Alkmaar (MRA) zijn de bereke-
ningen met dit model uitgevoerd. 
Daarnaast is de overweg Bever-
wijkerstraatweg op bereikbaar-
heid doorgerekend. Uit de rap-
portage blijkt dat de invloed van 
de extra treinen een gering ne-
gatief effect heeft op de bereik-
baarheid van de stationsomge-
ving. Dit komt vooral omdat het 

verkeer op de Beverwijkerstraat-
weg niet zal groeien en de dicht-
ligtijd van de spoorwegovergang 
in de toekomst niet zo lang zal 
zijn als eerder berekend.
Het MRA verkeersmodel laat 
nu een beperkte groei van het 
verkeer in Castricum zien. Er is 
geen groei van het verkeer op 
de Beverwijkerstraatweg en de-
len van de voorkeursroute door 
het dorp voorspeld. Wel groeit 
het verkeer nog op de Soomer-
wegh. Een randweg leidt tot een 
afname van verkeer in grote de-
len van het dorp, maar laat een 
forse toename van verkeer zien 
op de C.F. Smeetslaan en Laan 
van Albertshoeve. Na de zomer 
neemt de gemeenteraad een be-
sluit over de overgebleven oplos-
singsvarianten. 

Castricum - Als burgers kla-
gen bij de gemeente of een 
melding maken willen ze 
graag op de hoogte gehou-
den worden over de voort-
gang van de afhandeling. Nog 
belangrijker is dat de klacht 
binnen een redelijke termijn 
wordt afgehandeld. Dat gaat 
nogal eens mis. 

Maar liefst 28 procent wordt in 
Castricum niet binnen de wet-
telijke termijn afgehandeld. De 
burgers worden bovendien on-
voldoende geïnformeerd. Dat 
heeft de rekenkamercommissie 
geconcludeerd. De rekenkamer-
commissie doet autonoom on-
derzoek naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatig-
heid van het gevoerde beleid van 
de gemeente en de instellingen 
die zij subsidieert. 
De commissie heeft de klachten 
en meldingen in het jaar 2011 
geïnventariseerd. Ondertussen 
is er wel het een en ander ver-
beterd.

Klachten nog 
niet optimaal 
afgehandeld

Bakkum - Op zondag 30 juni or-
ganiseert Stichting Vrienden van 
Sighet een zomermarkt bij Dijk 
en Duin van 11.00 tot 17.00 uur 
met een groot aanbod spullen. 
Voor kinderen zijn er allerlei acti-
viteiten. De opbrengst  gaat naar 
een aantal projecten in Roeme-
nië, waaronder tehuizen voor  
gehandicapte kinderen.

Zomermarkt

Castricum
Heerhugowaard

zomers lekker
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Lastige jongeman aangehouden
Castricum - Zondagochtend 
rond 3.00 uur is een 17-jarige 
jongeman uit Uitgeest aange-
houden. De jongen was een ho-
recagelegenheid aan de Dorps-
straat in Castricum uitgezet en 
buiten bleef hij vervelend doen 
en riep beledigingen, onder an-
dere richting politieagenten. 
Hierop werd hij door de poli-

tie aangesproken en gewaar-
schuwd. Later begon hij ruzie te 
maken met verschillende perso-
nen, waarna hem meerdere ke-
ren is verzocht richting huis te 
gaan wegens het verstoren van 
de openbare orde. Dit wilde hij 
niet waarna hij werd aangehou-
den en meegenomen naar het 
politiebureau.

Open tuinen weekend

Regio - Groei & Bloei afdeling 
Kennemerland neemt dit jaar 
ook weer deel aan het landelijk 
open tuinen weekend, dat valt 
op zaterdag 22 en zondag 23 ju-
ni. Tuineigenaren van Alkmaar 

tot en met Beverwijk en van Eg-
mond tot en met Akersloot stel-
len hun tuin dit weekend open 
om anderen te laten delen in 
hun passie. Mooie, grote, kleine, 
gezellige, rustige of strakke tui-
nen. De tuineigenaren vertellen 
de bezoekers over het ontstaan 
van de tuin, een bijzondere plant 
of een mooie herinnering. 

Op de website midden-kenne-
merland.groei.nl is de lijst met 
adressen van de deelnemende 
tuinen en de dag van openstel-
ling te vinden.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
01-06-2013: Len Willem, zoon 
van A.A. Voebel en M. de Jong, 
geboren te Alkmaar. 08-06-2013: 
Emma Adriana, dochter van 
A.W.J. Weda en M. Rammeloo, 
geboren te Castricum. 10-06-
2013: Mendel, zoon van J.J. van 
Campo en D. Winterberg, gebo-
ren te Amsterdam.
 
Wonende te Limmen:
04-06-2013:Bill Theodorus Jaco-
bus, zoon van  A.T.J.. Terluin en 
A.M.P. Zoon, geboren te Lim-
men. 08-06-2013: Zoey Hendrika 
Michel, dochter van B.T. Hes en 
S.H. Paques, geboren te Limmen.
 
Wonende te Akersloot:
05-06-2013: Jill Christina, doch-
ter van R.G.J. Schouten en L. de 
Groot, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-06-2013: de Vries, Maarten 
S. en Fritschij, Linda, beiden wo-
nende te Akersloot. 07-06-2013: 
Beijer, Peter E. en Katoen, Eveline 
C. beiden wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
29-05-2013: van den Outenaar, 
Petrus en Selhorst, Rebecca 
J.Y., beiden wonende te Heems-
kerk. 31-05-2013: Derriks, Ba-
rend en Bongenaar, Anika, bei-
den wonende te Heerhugo-

waard. 07-06-2013: van der Me-
ij, Sander P.W. en van Tuijl, An-
na M., beiden wonende te Heer-
hugowaard. 08-06-2013: van der 
Valk, Robbert B.M., wonende te 
Akersloot en Vosse, Maria S., 
wonende te Beverwijk.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-06-2013: Burgmeijer, Jaco-
bus C., oud 75 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met C.J. 
Huismans. 11-06-2013: Chan, 
Kam P., oud 83 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met H. Fung.
Wonende te Akersloot:
06-06-2013: van Kleeff, Johan-
na B., oud 94 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met H.P. Tros.
Wonende te Bakkum:
08-06-2013: Stroomer, Johan-
nes M., oud 84 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
A.C. Verver.
Wonende te Limmen:
03-06-2013: Welboren, Jacobus 
G., oud 81 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C.T. Ligthart.           
08-06-2013: Bakker, Alida C., 
oud 85 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met C. 
Dirkson. 11-06-2013: Pepping, 
Jacobus W., oud 86 jaar, overle-
den te Limmen, gehuwd geweest 
met C. Tervoort.                            
Wonende te Middenbeemster:
03-06-2013: Verlaat, Antonius P., 
oud 70 jaar, overleden te Castri-
cum. 

Leerlingen halen 1290 euro 
op voor onderwijs in Malawi

Castricum - De groepen 4 t/m 7 
van de Visser ’t Hooftschool zijn 
de afgelopen weken actief ge-
weest met het verzamelen van 
geld voor het onderwijs in Ma-
lawi. Door de verkoop van zelf-
gemaakte wenskaarten haalden 
zij het mooie bedrag op van 1290 
euro.

De aanleiding van deze actie 
was de ervaringen van de sta-
giaires Janneke en Lisanne. Zij 
waren in de meivakantie een 
aantal weken op stage in Ma-
lawi. Beide pabo-studenten ga-
ven lessen op basisscholen in 
kleine dorpen, organiseerden 

een sportdag voor albino’s, gin-
gen op huisbezoek bij een aan-
tal leerlingen van de scholen en 
wisselden onderwijservaringen 
uit met pabo-studenten uit Ma-
lawi.

Weer terug op de Visser ’t Hooft 
school hebben deze twee stu-
denten de leerlingen verteld over 
hun ervaringen op de scholen in 
Malawi. Klassen van 90 leerlin-
gen die onder een boom les kre-
gen, maakten diepe indruk. De 
1290 euro wordt overgemaakt 
naar stichting Edukans, die zorg 
draagt voor beter onderwijs in 
Malawi.

Springplank na veertig 
jaar nog springlevend

Castricum - De deuren van de Springplank stonden afgelopen za-
terdag wagenwijd open om het veertigjarig jubileum te vieren. Naast 
de ouders van de kinderen die op dit moment naar de Springplank 
gaan, waren ook vele oud-leden met hun inmiddels oudere kinde-
ren van de partij. Voor de peuters (en oudere kinderen) was er een 
speurtocht uitgezet met allerlei activiteiten. Ook was er een kleur-
wedstrijd waarbij in drie leeftijdscategorieën een prijs kon worden 
gewonnen. De winnaars van de kleurwedstrijd zijn: Emma (1), Mi-
loe (3), Melanie (5) en Marinka (6). Voor deze meisjes ligt er op de 
Springplank een cadeautje klaar. 

De Springplank is een speelzaal voor peuters, die volledig draait op 
ouderparticipatie. Bel voor meer informatie 0251-654687. Langsko-
men op een doordeweekse ochtend tussen 8.30 - 11.30 uur op de 
Dorpsstraat 109 kan ook of kijk op www.springplank-castricum.nl.

Zomerbingo 55+ bij Roon
Castricum - Deze zomer staan 
er nog drie bingomiddagen op 
het programma bij lunchroom 
Roon in winkelcentrum Gees-
terduin. Maandagmiddag 24 juni 
is de eerste van 14.00-16.00 uur. 
Er worden vier rondes gespeeld. 
Deelnamekosten bedragen 5 eu-
ro, inclusief een kopje koffie of 

thee. De winkeliers van Geester-
duin stellen prijsjes beschikbaar. 
Vooraf opgeven bij Roon, tele-
foon 671384.
Ook is er elke vrijdag vanaf 18.00 
uur open eettafel 55+ bij Roon. 
Ook hiervoor dient men zich 
vooraf aan te melden. Voor meer 
informatie zie: www.bijroon.nl. 
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Vaudevill’age in Hotel Borst 
Bakkum - Zaterdag 22 juni is 
de tweede Vaudevill’age in Hotel 
Borst. Na de succesvolle avond 
in maart wordt dit evenement 
eenmaal per kwartaal geconti-
nueerd. Het podium staat op-
gesteld in het restaurant, zodat 
de bezoekers de artiesten goed 
kunnen zien en horen. Geluids-
man deze is avond is Jan Stob-
be, bekend van de band Bluesix.
Verschillende artiesten treden 
op, wat een afwisselend en ver-
rassend programma oplevert. 

Het Open Podium biedt aan ie-
dereen een kans om zijn of haar 
talenten te laten zien. Dat kan in 
vele opzichten zoals dans, zang, 
cabaret, stand-up comedia, het 
voordragen van een gedicht, een 
vertelling of het bespelen van 
een akoestisch instrument.

Aanmelden hiervoor kan door 
een e-mail te sturen naar ho-
telborst@casema.nl t.a.v. Ellen 
Borst. Aanvang 20.30 uur, entree 
gratis.

‘Klim de crisis uit!’

Klimtoren en kurken 
tellen op de jaarmarkt 
Limmen -  Woensdag 26 juni is 
er weer een jaarmarkt in Lim-
men. Er zijn dit jaar nog meer 
kramen en activiteiten. Odisport 
zorgt in samenwerking met Hop-
man Makelaars voor een gigan-
tische klimtoren nabij De Bur-
gerij waar men zelf uit de cri-
sis  kunt klimmen. De acht meter 
hoge toren staat er van 14.00 tot 
21.00 uur, de openingstijden van 
de jaarmarkt. Deelname is gratis.
Tijdens de jaarmarkt zet Limmen 
Ludiek een groot wijnglas neer 
vol met kurken. Alle bezoekers 
mogen raden hoeveel kurken er 
in zitten. Uit de goede inzendin-
gen wordt een winnaar getrok-
ken die beloond wordt met een 
ludieke prijs. 
Limmen Ludiek wil In juni 2015 
met duizenden vrijwilligers het 

grootste kurkenmozaïek van de 
wereld maken. Hier hebben ze 
ruim half miljoen kurken voor 
nodig, echte kurken. De oproep 
van Limmen Ludiek om kurken 
te sparen heeft inmiddels ook al 
ver buiten de regio kurken opge-
leverd. Voor zaterdag 29 juni tus-
sen 13.00 en 17.00 uur is Limmen 
Ludiek op zoek naar een aantal 
vrijwilligers die samen met Lim-
men Ludiek de huidige voorraad 
kurken wil komen uitsorteren, 
selecteren en tellen. Aanmelden 
kan via info@limmenludiek.nl. 
Aanmelden op de jaarmarkt kan 
natuurlijk ook.
De jaarmarkt staat langs de 
Vuurbaak, Kerkweg, Düssel-
dorperweg, Vredeburglaan, Ko-
ningsdam en Stetlaantje. Op de 
ruim 150 kramen is weer van al-

Expositie en kunstroute 

Uitgeest - Stichting de Nieuwe 
Kuil, organisator van cursussen 
op het gebied van cultuur, kunst, 
creativiteit en bewegingleer, viert 
het tienjarig bestaan. 

Expositie Kuilart
Van vrijdag 21 juni tot en met 
zondag 23 juni houdt de stich-
ting, in het Cultureel Centrum 
aan de Hogeweg 8 een feeste-
lijke tentoonstelling van werk-
stukken, die door deelnemers 
aan de creatieve cursussen zijn 
gemaakt. De openingstijden zijn 
vrijdag van 19.00 uur tot 22.00 
uur en op zaterdag en zondag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Bezoekers kunnen hun waar-
dering over de tentoongestel-
de werkstukken kenbaar maken. 
Na afloop van de tentoonstel-
ling worden, met de toegeken-

de waarderingspunten,  de pu-
blieksprijzen voor de exposeren-
de cursisten bepaald. 

Kunstroute van Uitgeest 
Op zondag 23 juni maakt de 
tentoonstelling deel uit van de 
Kunstroute Uitgeest. De route 
voert langs een veertiental ate-
liers en tentoonstellingsruimten 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.  Elf 
van de veertien locaties zijn te-
vens op zaterdag te bezoeken,  
wat in de folder vermeld staat.
Deze informatiefolder aan de ba-
lie van het gemeentehuis en de 
bibliotheken in en om Uitgeest 
verkrijgbaar. Bovendien treft 
men de folder aan bij de kunste-
naars. Kijk voor nadere informa-
tie op www.kunstrouteuitgeest.nl
Op de foto een werk van Ada 
Breedveld.

les te krijgen, van de nieuwste 
kledingtrends voor groot en klein 
tot allerlei lekkernijen en van de 
mooiste sieraden tot bestuurba-
re helikopters. Er zijn dans -en 
muziekvoorstellingen, kramen 
met kunst en voor de kinderen 
zijn er weer verschillende activi-
teiten. De kinderen kunnen zich 
nog steeds gratis opgeven voor 
de vrijmarkt, die bij het Stet is. 
Voor meer informatie: www.on-
dernemendlimmen.nl. 

Kerkennacht
Castricum - De kerken van 
Castricum en Bakkum zetten 
op zaterdag 22 juni hun deuren 
open om belangstellenden  gast-
vrij te ontvangen. Het evenement 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 15.30 & 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Man of Steel - 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 13.00, 15.45 & 18.30 uur

zondag 13.00 & 15.45 uur
woensdag 15.00 uur  

Spijt!
zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur   
Los Amantes Pasajeros
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Two Mothers
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

The Hangover 3
maandag 20.00 uur   

Daglicht
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
Verschrikkelijke ikke 2 - 3D

zaterdag 13.00 uur 
Epic (NL) - 3D

Programma 20 juni t/m 26 juni 2013

Man Of Steel in 3D
Een film van Warner Bros. Pictu-
res en Legendary Pictures met 
in de hoofdrol Henry Cavill als 
Clark Kent/Superman. De overi-
ge rollen worden gespeeld door 
Oscar genomineerde Viervou-

dig Oscar-genomineerden en 
Oscar-winnaars. De tegenstan-
ders van de superheld zijn twee 
overlevenden van Krypton: De 
kwaadaardige Generaal Zod, en 
zijn slechte partner Faora. 

Jochem heeft het niet makke-
lijk op school. Hij is het mik-
punt van getreiter door het club-
je van Sanne. Klassenleraar Timo 
is veel te druk met populair doen 
voor de scholieren en doet er 
niets aan. Klasgenoot David er-
gert zich hieraan, maar durft er 
zelf ook niks van te zeggen. Dan 
organiseert meester Timo een 

Spijt! klassenfeest, waar de band van 
David kan optreden. David hoopt 
zo indruk te maken op Vera, het 
leukste meisje uit zijn klas. Als 
dat helemaal misgaat heeft Da-
vid geen oog meer voor Jochem, 
die te pakken wordt genomen 
door zijn pestkoppen. 
De volgende ochtend krijgt de 
klas van de rector te horen dat 
Jochem ‘s avonds niet is thuis-
gekomen…

start om 16.45 uur met een pro-
cessie van de St. Pancratiuskerk 
via de Dorpskerk naar de Mara-
nathakerk. Bij alle kerken vinden 
diverse activiteiten plaats en er 
zijn verschillede optredens. Er is 
kunst, er worden rondleidingen 
gehouden, er is een workshop, 

diverse presentaties van projec-
ten, een stilteviering, een voor-
dracht en toneel. ‘Een Preek van 
de Leek’ wordt  gegeven door 
burgemeester Mans. 
Kijk voor het volledige program-
ma op www.kerkennacht.nl/cas-
tricum.

Zaterdagavondconcert 
op het Bakkerspleintje
Castricum - Op zaterdag-
avond 22 juni vindt er een 
openluchtconcert plaats op 
het Bakkerspleintje. Emergo 
biedt een gevarieerd concert, 
waarbij het opleidingsorkest, 
Backum Brass en Ray’s Initi-
ative Big Band van zich laten 
horen. Het concert begint om 
19.30 uur.

Het Double E Orchestra opent 

het concert. Dirigent Paul Bij-
man heeft gekozen voor be-
kende muziek. Daarna Backum 
Brass, de brassband van Emer-
go. Deze band werd vorige week 
zaterdag weer kampioen op het 
Eurobrass Festival in Drachten. 
Dirigent Anno Appelo heeft een 
aantrekkelijk programma sa-
mengesteld bestaande uit film-
muziek en swing. Ray’s Initiative 
Big Band sluit het concert af. 
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Opruimactie strand van Stichting De Noordzee
Start landelijke zomercampagne in Bakkum

Bakkum - Op vrijdag 28 juni is 
de landelijke start van het My-
Beach-seizoen en openen maar 
liefst 24 MyBeaches aan de Ne-
derlandse kust. In Bakkum ver-
zorgen burgemeester Toon Mans 
en directeur van Stichting De 
Noordzee Eelco Leemans de of-
ficiële opening op het strand.

Tijdens het strandseizoen zijn 
er verschillende activiteiten op 
de MyBeaches om bezoekers te 
stimuleren het strand schoon te 
houden en mensen te informe-
ren over de gevolgen van afval 
op het strand en in de zee. Naar 
schatting verdwijnt er jaarlijks 
20.000 ton afval in de Noord-

Excursies 
De Hooge Weide

Nieuw boek van de man die 
teen verloor bij Elfstedentocht 

Castricum - Tinus Udding 
(1940), gepromoveerd chemi-
cus, woont met zijn vrouw in het 
Drentse dorp Uffelte. ,,Ik ben 
hier aan het drentenieren”, grapt 
Uding die jarenlang in Castricum 
heeft gewoond. ’s Zomers tui-
niert hij, in de winter schrijft de 
oud-Elfstedenschaatser. Zo ver-

scheen het boek Mijn teen voor 
een Kruisje, het relaas van zijn 
avonturen in de barre Elfsteden-
tocht van 1963 waarbij hij zijn 
teen kwijtraakte en daarmee de 
nationale kranten haalde. Daar-
na verscheen de roman Doem-
nevel. Nieuw is Dubbel Dilem-
ma, een thriller die onlangs uit-

Castricum - De subsidie voor 
schoolzwemmen in zwembad De 
Witte Brug verdwijnt. De basis-
scholen kunnen nu besluiten om 
het geld zelf op te hoesten of te 
stoppen met het aanbieden van 
schoolzwemmen. 
Volgens wethouder Meijer werd 
de subsidie verleend sinds de 
jaren ’90, omdat er toen sprake 
was van een tekort aan gymza-
len. Zwemmen werd toen als al-
ternatieve lichaamsbeweging 
aangeboden. De meeste kinde-
ren hebben echter al een zwem-
diploma voordat het school-
zwemmen van start gaat in 
groep vijf. 
Uitzondering zijn de kinderen 

Zorgen om subsidiestop schoolzwemmen
met ouders die de zwemles-
sen niet kunnen betalen. Het af-
schaffen van de subsidie levert 
de gemeente 27.300 euro op.
Stichting Steun de Reddingsbri-
gade is bezorgd over het voor-
nemen. Secretaris Menno Twisk 
zegt: ,,Onze stichting onder-
steunt niet alleen de Redding-
brigade in haar doelstelling ter 
voorkoming van verdrinkings-
ongevallen aan het Castricumse 
strand, maar ontplooit ook acti-
viteiten ter voorkoming van ver-
drinkingsongevallen in het alge-
meen. Het bericht komt als een 
donderslag bij heldere hemel. 
Jammer dat de oproep van on-
ze stichting om toch vooral niet 

Castricum - Leerlingen van 
groep 7 van de veertien Cas-
tricumse basisscholen hebben 
het afgelopen jaar les gehad in 
brandveiligheid. Burgemeester 
Mans was woensdag op de Ju-
liana van Stolbergschool om de 
laatste les bij te wonen. Met het 
lesproject wil de Castricumse 
brandweer het bewustzijn over 
brandveiligheid vergroten.

Brandweer op 
basisscholen

zee. Ongeveer 70% van het af-
val zinkt naar de bodem, de rest 
spoelt aan op de stranden. Het 
afval in zee heeft grote gevol-
gen voor zeedieren, zij zien het 
aan voor voedsel of raken er-
in verstrikt. Opruim- en telac-
ties van strandafval geïnitieerd 
door Stichting De Noordzee to-

nen aan dat er per honderd me-
ter strand gemiddeld 450 stuks 
afval liggen. Een MyBeach is een 
speciale zone op het strand bij 
een strandpaviljoen, waar de be-
zoekers zelf het strand schoon-
houden. Tijdens de feestelijke 
opening organiseren de strand-
paviljoens een tel- en opruimac-
tie van strandafval en andere ac-
tiviteiten. 
Op 28 juni introduceert Stichting 
De Noordzee ook een speciale 
app: de Strandscanner. Hiermee 
kunnen strandbezoekers live 
aan de website doorgeven hoe-
veel afval waar gevonden wordt. 
Vanaf donderdag 1 augustus 
gaat een team van Stichting De 
Noordzee in 24 dagen 350 kilo-
meter Noordzeekust schoonma-
ken. Tijdens de opruimactie be-
zoekt het team alle MyBeaches. 
De wandeltocht begint in Cad-
zand en eindigt in Schiermon-
nikoog. Elke dag loopt het team 
rond de 15 kilometer. Geïnteres-
seerden kunnen zich via www.
mybeach.info voor een etappe 
inschrijven. Foto: M. van Utrecht.

Bakkum - Ze zijn er weer: de 
rondleidingen in natuurgebied 
De  Hooge Weide. De excursies 
vinden plaats op zaterdag 22 
en zondag 23 juni en op zater-
dag 29 en zondag 30 juni van-
af 11.00 uur. Deelname is gra-
tis. Verzamelen bij het damhek, 
dat men kan vinden aan het eind 
van het Karhok, het dijkje met de 
knotwilgen aan het eind van de 
Achterlaan in Bakkum-Noord. 
De volledige routebeschrijving 
is te vinden op de website van 
de stichting www.stichtingde-
hoogeweide.nl. 

op het schoolzwemmen te gaan 
bezuinigen biet heeft gehol-
pen. Wij stellen dat met het ver-
dwijnen van het schoolzwem-
men er iets fundamenteels over 
het hoofd wordt gezien. Met het 
schoolzwemmen leert praktisch 
ieder kind in beginsel te overle-
ven als hij of zij in het water valt. 
Het is spijtig om afgelopen week 
van  de manager van het zwem-
bad te moeten horen dat er dit 
jaar meer dan dertig kinderen in 
onze gemeente de school  ver-
laten hebben zonder  over eni-
ge zwemvaardigheid te beschik-
ken. Dit baart ons ernstige zor-
gen, ook voor de veiligheid voor 
de kinderen in zee.”

gekomen bij Boekscout. Het ver-
haal speelt zich onder andere af 
in Castricum. Chemicus Maar-
ten Rauwerda krijgt een baan 
bij een farmaceutisch laborato-
rium in Amsterdam. Daar doet 
hij een opzienbarende uitvin-
ding. De zaak krijgt een lugubere 
wending als blijkt dat de stof ook 
kan worden gebruikt als gifgas. 
Het verhaal verplaatst zich naar 
het Midden-Oosten. Er volgt een 
apocalyptische afrekening met 
een verrassende ontknoping. 

CKenG wil behoud 
lokale voorzieningen

Castricum - De meeste ge-
meenten komen geld tekort, 
maar uit de zojuist gepresen-
teerde  jaarrekening over 2012 
blijkt dat de gemeente Castri-
cum een positief resultaat heeft 
gerealiseerd. Een overschot van 
ruim 1,4 miljoen euro. Het colle-
ge stelt  de gemeenteraad voor 
om van het positief resultaat een 

bedrag van 1.000.000 euro vrij te 
maken voor een nieuw reserve-
pot om straks kosten betalen die 
gemoeid zijn met de decentrali-
satie van de AWBZ, de Partici-
patiewet en de Jeugdzorg door 
de Rijksoverheid. De lokale par-
tij CKenG vindt het voorstel van 
het college prematuur en niet in 
het belang van de inwoners van 

Castricum. Fractievoorzitter Roel 
Beems: ,,Het voortbestaan van 
lokale voorzieningen, zoals het 
zwembad en plaatsen waar ou-
deren en jongeren samenkomen, 
worden ernstig bedreigd door de 
economische  ontwikkelingen en 
de bezuinigingen vanuit de over-
heid. CKenG is van mening dat 
daar juist de prioriteit moet lig-
gen. Inwoners van Castricum zijn 
gebaat bij een financiële buffer 
ten behoeve van het behoud van 
lokale voorzieningen, nu de toe-
komst daarvan onzeker is.” De 
partij heeft een amendement in-

gediend, waarin uit het positief 
resultaat over 2012 een bedrag 
van 500.000 euro aan een reser-
vepot voor voorzieningen wordt 
bestemd. Het resterende bedrag 
kan naar de Algemene Reserve. 
Beems: “Wij houden liever het 
zwembad open dan dat het geld 
opgaat aan externe adviseurs en 
een duur kantoorgebouw met 
nieuw meubilair voor ambtena-
ren.” De Jaarrekening wordt sa-
men met de Voorjaarsnota en 
het amendement van CKenG op 
donderdagavond 20 juni door de 
raad behandeld. 

Techniektoernooi op de Paulus
Castricum - Vele jaren heb-
ben groepen van de Paulus-
school succesvol deelgenomen 
aan het regionale Techniektoer-
nooi in Alkmaar. Dit jaar vroeg 
leerlinge Julia Hes aan juf Pau-
lien, de techniek coördinator, of 
het toernooi ook niet op de ei-
gen school gehouden kon wor-
den. Juf Paulien vond dit een 
fantastisch idee.

Er waren drie prijzen te winnen. 
De kinderen gingen aan de slag 
met de langste kettingreactie, 

de meest originele activiteit en 
het grootste aantal verschillen-
de onderdelen. De jury bestond 
uit drie professoren, drie vaders 
van de school, en drie kinderen 
uit de groepen 6, 7, 8. De geluk-
kige prijswinnaars waren: groep 
2/3, groep 5 en groep 7. Zij kre-
gen allemaal een techniek-doe-
opdracht voor de gehele klas. 
Op de site www.paulus-tabijn.nl 
zijn onder nieuws alle ketting-
reacties te zien. Kian uit groep 7 
heeft deze gefilmd met een I-pad 
van school. 



Speciale kunststof kozijnen
Flevohuis Amsterdam is klaar 

voor toekomst
Regio - Locatie Flevohuis, on-
derdeel van Zorggroep Amster-
dam-Oost, is een modern cen-
trum voor wonen, zorg, behande-
ling en dienstverlening. Het Flevo-
huis biedt onder andere verpleeg-
huiszorg met veel zorgvoorzienin-
gen voor ouderen uit de buurt die 
zelfstandig wonen. 

De Stichting ZGAO heeft aan Se-
lect Windows/Van der Vlugt ge-
vraagd het verbindingsgebouw te 
voorzien van nieuwe kunststof ko-
zijnen. Het vervangen van de ver-
rotte vurenhouten kozijnen is ver-
sneld, doordat er geen welstands-
commissie aan te pas hoefde te 
gekomen. 
Voorwaarde daarvoor was het le-
veren van kunststof kozijnen in 
exact dezelfde kleur als de hui-
dige: antraciet. Gezien de keuze 
uit maar liefst 125 verschillende 
kleuren was dit voor Select Win-
dows/Van der Vlugt geen onover-
komelijke opgave. Uit brandvei-
ligheidsoverwegingen zijn de ko-
zijnen van de eerste ramen van 
het verbindingsgebouw boven-
dien gemaakt van 30 mm dik 
aluminium. Door het beplakken 
van de overige kunststof kozij-
nen met grijze ColorNed folie is 
het gebruik van de verschillende 
materialen niet te zien. Kozijnen-

specialist Select Windows/Van 
der Vlugt heeft op het gebied van 
kunststof kozijnen een bijzonder 
veelzijdig leveringsprogramma: 
vaste ramen, draairamen, draai- 
en kiepramen enzovoorts. Daar-
bij komt dat de kunststof kozij-
nen door toepassing van een fo-
lie met houtnerf precies op hou-
ten kozijnen lijken. 
De belangrijkste voordelen van 
kunststof zijn het onderhoudsar-
me karakter, de inbraakwerend-
heid, de isolatiewaarde én de 
lange levensduur. Uitgaande van 
de eisen uit de NEN 3569 Veilig-
heidsbeglazing in gebouwen, ter 

voorkoming van lichamelijk letsel 
bij ongevallen, koos Select Win-
dows/Van der Vlugt voor de ra-
men van het verbindingsgebouw 
voor gelaagd (eenzijdig) glas. 
Deze zorgen bovendien voor ex-
tra isolatie en werken inbraakwe-
rend. Doordat er tijdens de werk-
zaamheden schermen in de gan-
gen werden geplaatst, konden de 
werkzaamheden probleemloos 
doorgaan. Op deze manier kon-
den de bewoners de gebouwen, 
ook tijdens de verbouwing, ge-
woon bereiken.  
Meer weten? Ga naar www.van-
dervlugt.nl of bel 023-5382277.

Filosoferen in Grieks 
restaurant Ola Kala

Castricum - Castricum - Wie van een levendig filosofisch gesprek 
houdt, moet snel zijn. Er zijn namelijk nog maar een paar plaatsen 
beschikbaar voor de filosofiemiddag aanstaande zondag 23 juni in 
Grieks restaurant Ola Kala. Daar vindt dan het eerste Socratisch 
Café in Castricum plaats. Je kunt dan deelnemen aan een onder-
linge gedachtewisseling over een door de deelnemers zelf te bepa-
len betekenisvolle vraag. De bijeenkomst wordt begeleid door Ru-
dolf Kampers en Jan Ewout Ruiter van de Stichting Leren Filoso-
feren. Kosten voor deelname: tien euro. inclusief hapje en drankje. 
Reserveren kan alleen telefonisch: 0251 - 651077. Aanvang: 15.30 
uur. Adres: Dorpsstraat 42. Op de foto v.l.n.r.: Rudolf Kampers, Kos-
tas Zafeiroudis van Ola Kala en Jan Ewout Ruiter.

Foto’s van dichtbij en 
beelden van de zee

Bakkum - Onder de titel ‘Close 
up!’ exposeert Castricummer 
Klaas Weijdema in Het Oude 
Theehuys foto’s uit zijn direc-
te omgeving. Tegelijkertijd expo-
seert Wil van de Velde uit Purme-

rend beelden die geïnspireerd 
zijn door de zee. 
De tentoonstelling is te zien tot  
en met 25 augustus in Het Ou-
de Theehuys op het terrein van 
Dijk en Duin. 

Castricum - Op zaterdag 22 juni 
organiseert De Groene Bak sa-
men met Transition Town Cas-
tricum een kledingruilevene-
ment in De Bakkerij met geslo-
ten beurs. Men kan maximaal vijf 
schone, hele stukken aanbieden. 

Kleding ruilen De kleding wordt gewaardeerd  
met stippen. Voor het totaal aan 
stippen wat is ingebracht, kan 
men zelf kleding uitzoeken. Al-
le maten zijn welkom, maar geen 
kinder- of herenkleding. De kle-
ding moet aan een hangertje 
worden aangeboden. De ruil-
beurs is van 14.00 tot 17.00 uur 
op de  Dorpsstraat 30.  

Inchecken 
bij RKZ 

Beverwijk - Op vrijdag 14 ju-
ni nam Dick van Veen, voorzit-
ter Cliëntenraad van het RKZ, de 
allereerste ziekenhuispas in ont-
vangst. Sinds afgelopen maan-
dag kan iedere polikliniekbe-
zoeker een eigen ziekenhuispas 
aanmaken bij de zuilen. 
Belangrijk daarbij is wel om een 
geldig legitimatiebewijs mee te 
nemen. Dinsdag 18 juni is ook 
het aanmelden via de pas ge-
start voor een afspraak op de 
polikliniek. Voor meer informa-
tie en binnenkort ook een voor-
lichtingsfilm over het hoe en wat 
met de aanmeld- en registratie-
zuilen: www.rkz.nl.

De Alkmaarse Wandelvier- 
daagse komt door Castricum
Castricum - De Stichting Sport-
evenementen Le Champion 
komt met de nieuwe wandelaf-
stand van 40 km door Castricum 
op vrijdag 21 juni. De stempel-
plaats voor de 20 km en eerste 
hulppost verrijst bij het Strand-
vondstenmuseum. Het Strand-
vondstenmuseum, wat een on-
derdeel van het achterliggende 
bloembollenbedrijf met pluktuin 
is, stelt de wandelaars in staat 
om via de Notweg (zandpad) tus-
sen de bollenvelden en pluktuin 
door naar het museum te wande-
len. Het museum is trots een rol-
letje gespeeld te hebben bij het 
binnenhalen van dit evenement 
voor de gemeente. De verwach-
ting is dat er de eerste keer 400 

tot 500 deelnemers zijn. De orga-
nisatie hoopt het evenement jaar-
lijks terug te laten keren waarbij 
het deelnemersaantal voor deze 
zwaarste afstand zal groeien.
De wandelroute loopt via de Pol-
derdijk langs de Papenberg en de 
Zanderij richting strand. Bij het 
Strandvondstenmuseum worden 
de deelnemers op een vrolijke 
en feestelijke wijze onthaald. Het 
Strandvondstenmuseum heeft in-
middels contact gezocht met ver-
enigingen en andere bekenden 
van het museum, die ‘iets’ op an-
dere plekken langs de route op 
deze vrijdag willen organiseren. 
Belangstellenden kunnen reage-
ren en contact opnemen met het 
museum tel. 06-22923226.

Castricum - Op camping Gevers-
duin, in het PapierLab is zondag 
23 juni van 11.00 tot 17.00 uur een 
workshop papyrus maken, vol-
gens de Egyptische methode met 
groenten uit de omgeving. 
Aanmelden bij Marieke de Hoop 
per e-mail: info@papiermakerij-
dehoop.nl of tel. 0624601045. 

Castricum - Het is windstil in 
Noord Holland en dus ook in 
Castricum. Gedeputeerde Staten 
van de provincie staat namelijk 
nu geen windmolens toe. CA-
Lorie maakt van deze windstil-
te gebruik om na te denken over 
windmolens van en voor Castri-
cummers. Waar moeten die ko-
men? Binnen de gemeentegren-
zen, op zee, in Oost-Groningen? 
De meningen liepen uiteen, op 
woensdag 12 juni tijdens een 
eerste debatavond over dit on-
derwerp. ‘Kunnen we inzetten 
op andere bronnen, zoals zon, 
of wachten op kleine windmo-
lens?’ Allemaal vragen die CA-
Lorie de komende tijd aan de or-
de zal stellen.

Papyrus maken

Windstil?

Veteranendag
Castricum – Op 28 juni orga-
niseert de gemeente Castricum 
lokale Veteranendag. 

De bijeenkomst vindt plaats van 

16.00 tot 19.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis, aan 
het Raadshuisplein 1.  Voor de-
ze datum is bewust gekozen om-
dat de landelijke manifestatie op 
zaterdag 29 juni plaatsvindt. Het 
programma luidt als volgt: 16.00 

uur: Ontvangst in de raadzaal, 
16.10 uur: Openingswoord door 
burgemeester Mans, 16.25 uur: 
Cambodja-lezing door reserve-
kapitein der Mariniers Frits van 
den Heuvel van Varik, 17.30 uur: 
‘Blauwe hap’. 

Wandel2daagse
Castricum - Woonzorgcentrum 
De Boogaert hield weer een 
wandel2daagse voor de bewo-
ners. Dit jaar deden er 25 deel-
nemers mee, twaalf wandelaars 
en dertien rolstoelwandelaars. 

De binnenkomst met live ac-
cordeonmuziek, supporters en 
de bloem voor elke deelnemer 
maakte de wandel2daagse tot 
een feest. 
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DOS knalt het dansjaar uit
Castricum - Met het optreden 
The Battle dat op 16 juni in de 
Bloemen werd gehouden knalde 
de jazzdance-afdeling van DOS 
het dansseizoen uit. Alle groe-
pen hadden een groepsoptreden 
met soms hele flitsende en soms 
hele prachtige en ontroerende 
dansen. Nieuw was dat er ook 
bij diverse optredens twee groe-
pen samen dansten en er zelfs 
op het einde een optreden was 

met twee selecties van DOS en 
een dansgroep uit Heiloo. Tus-
sen twee dansblokken in werd 
in vijf categorieën the Battle ge-
streden. Vanaf 6 jaar tot 16 plus 
mochten meiden aan een jury ei-
gen choreografieën laten zien. 
Er werd ook een kleine kwink-
slag gegeven naar de show van 
volgend jaar: Alice in Wonder-
land en de stadsschouwburg 
Velsen.

Akersloot - Maandag 24 ju-
ni wordt weer gewandeld door 
Amak en iedereen die daar zin 
in heeft kan meewandelen. De 
wandeling, de derde midzomer-
avondwandeling van de WSV de 
Laatste Loodjes in Assendelft, 
is 15 km lang. Het vertrek is om 
17.45 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg 
in Akersloot.

Amak wandelt

Akersloot – Het nieuwe bridge-
seizoen van brigdeclub Akersloot 
begint op dinsdag 3 september 
en loopt tot en met april. Nieu-
we leden zijn welkom. Bridge-
club Akersloot biedt haar leden 
de mogelijkheid om elke week 
of een keer per twee weken te 
bridgen. Er wordt elke dinsdag 
om 19.45 uur gespeeld in café ’t 
Achterom, waar volgens de re-
gels gespeeld wordt, maar waar 
de gezelligheid voorop staat. 
Voor meer informatie: Gerard 
Berghuis, tel. 0251-313750 of e-
mail: gerardberghuis@tele2.nl.

Bridgeclub zoekt 
nieuwe leden

Castricum - De vlucht van 15 
juni was voor de postduiven van 
de Gouden Wieken vanuit het 
Franse Nanteuil nabij Parijs, on-
geveer 400 kilometer vanaf Cas-
tricum. Na het optrekken van 
de nevel in het zuiden van het 
land werden de 123 Castricum-
se postduiven om 10.00 uur ge-
lost. Dit gebeurde bij helder zicht 
en bij een harde zuidwestelijke 
wind. Alles wees er op dat het 

Snelle vlucht vanuit Nanteuil

Lisanne Schoonebeek 
ijzersterk bij meerkamp
Castricum - Tijdens de atletiek-
zeskamp in Dronten heeft Lisan-
ne Schoonebeek van AV Lycur-
gus afgelopen weekend de beste 
seizoensprestatie geleverd. Met 
3650 punten nestelde zij zich 
ook bij de beste acht Nederland-
se atletes allertijden in deze leef-
tijdscategorie (12-13 jaar). Bo-
vendien betekenden haar ver-
springafstand (5.18 m) en 60 
meter hordenprestatie (9.62 s) 
een clubrecord. Met de horden-
tijd komt ze ook in de nationale 
allertijdenlijst terecht. Daarnaast 
boekte ze een pr van 12.58 m bij 
het kogelstoten. De Castricum-

se bleef de concurrentie in deze 
wedstrijd 500 punten voor. 

Afzwemmers in mei
Castricum - In mei hebben 68 
kandidaten afgezwommen voor 
hun zwemdiploma in zwembad 
‘de Witte Brug’. 
Woensdag 1 mei heeft Rosalie 
Landman en op woensdag 8 mei  
Luc Deekman voor Jip 4-diplo-
ma afgezwommen. En tijdens de 
les op 14 mei hebben Janne Dik, 
Bodine Eijgenberger, Ilse Rijs, 
Thijs Termes, Janna Tollenaar en 
Lynn  Vermeulen voor Jip1 afge-
zwommen en tegelijkertijd heb-
ben Elize Eijgenberger het Jip 
2-diploma en Fien Stoutenbeek  
het Jip 4-diploma in ontvangst 
genomen.
Woensdag 8 mei hebben 25 kan-
didaten voor het B-diploma af-
gezwommen. Zoë Bakker, Jip 
Beukers, Susan Bijman, Zus 
Doornenbal, Pien van de Graaf, 
Tirza de Graaf, Teun de Groot, 
Jort van Hooff, Isabel Huisman, 
Isa de Jong, Joop Jonker, Tycho 
Koene, Sil Koenekoop, Fay van ’t 
Loo, Quinty Meijer, Xander Mon-
teban, Julie Scholten, Hanne Si-
mons, Mark Somogyi, Jutta Sou-
wer, Daan Stroet, Bella Thomas-
sen, Jeb de Vries, Nout van Wijn-
gaarden Lindhout en Manon 
Winder hebben aan een groot 
publiek laten zien dat ze meer 
kunnen en sterker zijn geworden 

door het oefenen na het A-diplo-
ma en nu zwemvaardiger zijn.
Woensdag 15 mei is het zwem-
ABC compleet geworden voor: 
Lex van Duin, Tim van Egmond, 
Jeffrey Korver, Niels Limburg 
Zwaneveld, Indi Stoop, Remie 
Visuvasam, Ronie Visuvasam 
en Jouke Windig. Met zijn ach-
ten hadden zij een heel zwem-
bad voor zich alleen en konden 
ze heel goed al hun vaardighe-
den in het water laten zien, want 
door de eisen voor het C-diplo-
ma kun je veel verschillende op-
drachten uitvoeren in het water!
Op 29 mei bestond de groep af-
zwemmers voor het A-diploma 
uit 25 jonge kandidaten. Zij heb-
ben het hele traject goed door-
lopen en voor het eerste zwem-
diploma slaagden: Lieke Bal-
tus, Isabelle van Breukelen, Cas 
Brouwer, Fem Brouwer, Eray 
Cem Demirel, Quely Figelet, Luca 
Hierck, Tosca Hoogewerf, Dania 
Klaver, Kaylee Pastoor, Fien van 
der Peet, Jan Ploetz, Maartje 
Res, Maury Schoorl, Sepp Schul-
te, Mihray Seley, Sascha Stengs, 
Tim Straver, Maayke Tromp, Mai-
kel van der Velde, Lois van der 
Westen, Venn van der Westen, 
Lieke de Winter, Juul de Zeeuw 
en Bilgear Zulipikaer.

Ronde van Limmen; 
fietsen en skeeleren
Limmen - Op zaterdag 22 ju-
ni wordt de traditionele Ronde 
van Limmen gereden. Het pro-
gramma bestaat uit drie ver-
schillende koersen. Om 17.00 uur 
schiet rondemiss Xamira Pronk 
de junioren/sportklasse en mas-
ters weg. Om 18.30 uur gaan de 
cracks van start in de gentle-
menkoers en om 19.30 uur gaan 
de elite-amateurs op weg. Zon-
dag 23 juni kan er geskeelerd 
worden over een afstand van 20 
of 35 kilometer.
Om 18.30 uur komt er een groep 
wielrenners aan de start die in 
de jaren ‘70 en ‘80 furore maak-
te: De Kroone-Lieftingploeg. On-
der andere Pim Kraakman, Peter 
en Nico Hollenberg, Aldert Pep-
ping, Arie Zoon, Chris van Vlaan-
deren, Cees Denneman, Gerard 
de Nijs en Hans Teeling laten 

het publiek zien wat koersen is. 
Daarvoor zijn dan al om 17.00 uur 
de junioren, sportklasse en mas-
ters van start gegaan. Grote fa-
voriet is hier Jeroen Lute. De ge-
boren Limmenaar en oud-win-
naar van de elite-amateurs heeft 
een stapje terug gedaan, omdat 
hij vanwege tijdgebrek niet meer 
volledig kan trainen. 
Om 19.30 uur starten de aller-
beste amateurs van Noord-Hol-
land. In deze koers wordt veel 
verwacht van de plaatselijke fa-
voriet Bram Bruschke. Op zon-
dag 23 juni kan er tussen 9.15 
uur en 10.15 uur gestart worden 
aan een skeelertoertocht over 
35 of 20 km. Start en finish van 
deze tochten is De Burgerij. In-
schrijfkosten bedragen vijf eu-
ro. Kijk ook op www.rondevan-
limmen.nl. 

wel eens een zeer snelle vlucht 
zou worden. 
De duiven maakten het waar, ze 
haalden een snelheid van 102 
km per uur. Anton Tromp zag zijn 
jaarling doffer na 3 uur en 54 mi-
nuten op de constateerantenne 
landen. Vlak achter hem klokte 
Cees de Wildt de tweede duif en 
even later zag Sander de Graaf 
zijn favoriete doffer op de klep 
landen.

Castricum - Daan Hamaker is 
op de Slotavond van FC Castri-
cum gekozen als Speler van het 
Jaar. Het eerste van FC Castri-
cum heeft collectief keihard ge-
knokt om in de eerste klasse te 
blijven. Helaas is dat niet gelukt. 
In dit gevecht ging Daan Hama-
ker voorop. Hij liet zien dat FC 
Castricum in ieder geval in fysiek 
opzicht niet de mindere was van 
de andere eersteklassers.
Binnen en buiten het veld mani-
festeerde Daan zich in zijn rol als 
vervanger van aanvoerder Louis 
Jansen. Op de momenten dat het 
nodig was, viel hij op door zijn 
positief kritische opstelling. Foto: 
Han de Swart). 

Daan Hamaker 
Speler van het Jaar 

Nieuwe judokampioenen
Castricum - Afgelopen zondag 
stonden de judoka’s van Judo-
club Groefsema alweer vroeg op 
de judomat. Dit keer stond het 
Toradoshi toernooi in Beverwijk, 
dat alweer voor de zevende keer 
werd georganiseerd, op het pro-
gramma.

Dat bracht de judoka’s geen 
windeieren. Want zowel Ka-
ne van Raalte als Bram Brantjes 
wisten allebei kampioen te wor-

den. Bram won alles overtuigend 
met Ippon, een vol punt. Kane 
wist zijn tegenstander eveneens 
in de finale met een spectaculai-
re beenworp welteverstaan, plat 
op zijn rug te werpen, Ippon. 
In de prijzen vielen ook Hidde 
Heckers, Luuk Zijp en Patrick 
Visser. Zilver was er voor Hidde 
en Luuk. Patrick wist een bron-
zen medaille te winnen. Net bui-
ten de prijzen: David Bakker, 
Wieland Broersen en Bas Visser. 

Castricum - Op zondag 23 ju-
ni gaat activiteitenclub Stap-
maatjes (voor gezellige men-
sen tussen 30 en 55 jaar) fietsen. 
De route van 15 kilometer voert 
langs de open tuinen van Uit-
geest en Castricum. Voor meer 
informatie: www.stapmaatjes.nl.

Fietsen met 
Stapmaatjes
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Jazz met hiphop, jazzrock 
rock en Dixyfun in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 21 juni 
jazzmuziek met hiphop-invloe-
den van Joya Mooi en Dennis 
Maks in De Bakkerij. 
Zaterdag 22 juni treden lokale 
helden Philkensebben en Mino-
matic op. Minomatic speelt  jazz-
rock. Philkensebben is een twee-
mansformatie uit Heiloo. De in-
vloeden van de band zijn vooral 
Radiohead, Sonic Youth en Bro-

ken Social Scene. Aanvang 21.00 
uur. Zondag 23 juni wordt de se-
rie optredens op de zondagmid-
dag in De Bakkerij afgesloten 
met  een optreden van de Castri-
cumse Dixiefun Jazzband (foto). 
Ze spelen muziek uit het begin 
van de vorige eeuw en andere 
vrolijke muziek in de New Orle-
ans-stijl. Aanvang 15.30 uur. De 
entree is gratis.

Drukte van jewelste 
gezinsdag Geesterduin

Castricum - Het was een druk-
te van jewelste zaterdag in en 
om winkelcentrum Geesterduin. 
Kinderen werden getrakteerd op 
lekkers, zoals een suikerspin, en 
konden aan allerlei feestelijke 
activiteiten deelnemen. Het leek 
wel een beetje kermis. Onder-

Klein meisje wordt geschminkt. 

Behalve schminken en een groot 
springkussen was er een treintje, 
een draaimolen en een ballon-
nenkunstenaar.

tussen werd er volop gebruikge-
maakt van de waardebonnen die 
vorige week in deze krant te vin-
den waren. 

Klanten kregen hoge kortin-
gen op hun cadeau voor Vader-
dag en andere producten. Dat 
is nog een leuk winkelen. En er 
moest natuurlijk ook eten in huis 
komen voor het weekend. Bij 
sommige winkels stonden klan-
ten zelfs buiten op hun beurt te 
wachten!  

Heiloo - Niet iedereen is en-
thousiast over de plannen een 
regionaal zwembad te realiseren 
tussen Castricum en Heiloo. Dat 
bleek tijdens de behandeling van 
het onderwerp tijdens een com-
missievergadering vorige week 
in Heiloo. 
De VVD noemde het zelfs een 
flutvoorstel, omdat de partij niet 
gelooft in de 189.000 bezoekers 
die het bad zou gaan trekken, 
zoals in het onderzoeksrapport 
wordt gemeld. 
Anderen wezen op de kosten 
die een dergelijk zwembad met 
zich meebrengt in een tijd van 
grote bezuinigingen. Castricum 
is nog steeds positief. De ge-
meente wil een gezamenlijk ver-
volgonderzoek met uitzondering 
van  PvdA, GDB, Groenlinks en 
VrijeLijst. 

,,Flutvoorstel”

Jamin komt terug naar 
winkelcentrum Geesterduin!
Castricum - Goed nieuws voor 
liefhebbers van snoep, chocola-
de, drop, koek en ijs en die daar 
niet al teveel voor willen betalen: 

Jamin komt terug naar winkel-
centrum Geesterduin. 
Op vrijdag 28 juni wordt de win-
kel geopend. 

GroenLinks: ‘Subsidie voor Stichting Welzijn moet blijven’

D66 wil aanbesteding welzijnwerk
Castricum - Op 16 mei is in een 
raadscarrousel het discussie-
stuk ‘Marktwerking in welzijns-
werk’ behandeld. Het welzijns-
werk wordt nu uitgevoerd met 
subsidies van de gemeente Cas-
tricum. D66 vindt dat de aanbe-
steding van het welzijnswerk niet 
beperkt moet worden tot uitslui-
tend de Stichting Welzijnswerk 
Castricum. 
Mariska El Ouni, fractievoorzit-
ter van D66 zegt: ,,Onze frac-
tie is er voor dat meerdere aan-
bieders een kans krijgen taken 
uit te voeren. Daarom heeft de 
D66-fractie samen met de VVD 
en CKenG een motie ingediend 
voor openbare aanbesteding van 
het welzijnswerk.”

Door decentralisatie van zorg en 
welzijn door het rijk verandert 
er nog al wat voor gemeenten. 
,,Het is verstandig om niet het 
totale welzijnswerk in één keer 
aan te besteden”, zegt El Ouni. 
,,Wij denken dat door aanbeste-
ding van het welzijnswerk extra 
kansen en mogelijkheden wor-
den geboden voor het welzijns-
werk nieuwe stijl en kan er be-
ter worden ingespeeld op wat er 
in de toekomst op ons afkomt.” 
De D66-fractie stelt voor om te 
beginnen met de aanbesteding 
van het jeugd- en jongeren-
werk. ,,Deze aanbesteding moet 
niet op zichzelf staan, maar moet 
wat ons betreft gekoppeld wor-
den aan de nieuwe ontwikkelin-
gen op het gebied van bijvoor-
beeld de Jeugdzorg, de Partici-

patiewet en de AWBZ als straks 
het rijk taken overhevelt.”
Wat D66 betreft moet de ge-
meenteraad van Castricum voor 
het eind van 2013 een besluit 
over de aanbesteding hebben 
genomen. ,,Dan is er duidelijk-
heid nu en in de nabije toekomst 
voor alle betrokken partijen en 
organisaties en kan er zorgvul-
dig worden omgegaan met be-
staande verplichtingen”, besluit 
El Ouni.

GroenLinks denk er anders over.  
Deze partij wil dat het gemeen-
tebestuur goed nadenkt over de 
motie wat betreft het schrappen 
van de subsidie voor Stichting 
Welzijn Castricum. 
,,Stichting Welzijn is toegewijd en 
levert goede extra zorg voor ou-
deren, zieken, hulpbehoevenden 
en minder draagkrachtige men-
sen”, aldus Janine Cornel-Draij-
er, fractievoorzitter van Groen-
Links Castricum. “Zeker in deze 
tijden, terwijl het rijk kort op de 
potjes voor de zorg en zegt dat 
gemeentebesturen zelf uit moe-
ten zoeken hoe zij de zorg in hun 
regio regelen, is het belangrijk 
dat Stichting Welzijn blijft be-
staan.”
Door de bezuinigen van het rijk 
op de zorg komt het nu voor dat 
thuiszorgmedewerkers bij hulp-
behoevenden maar vijf minuten 
de tijd hebben om de mensen 
te verzorgen en/of het huishou-
den te doen .“Dat is dan lopen-
de bandwerk, waardoor de zorg 
van een stuk mindere kwaliteit 

wordt. Het is toch exemplarisch 
en vreselijk als er voor beide par-
tijen niet eens meer tijd is voor 
een praatje? De signalerings-
functie valt dan ook weg. Gaat 
het wel goed met de cliënt?”

Stichting Welzijn is met haar ex-
tra hulp daarom juist op dit mo-
ment van zorgbezuinigingen van 
onschatbare waarde, vindt Cor-
nel-Draijer. “Welzijn is een spe-
ciale stichting die vakwerk levert. 
Ze organiseert speciale bijkom-
sten voor ouderen, zoals spelle-
tjesochtenden, sportactiviteiten 
en gezamenlijke diners bij lo-
kale restaurants. Ze zorgt hier-
mee dat mensen langer zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. Daar-
naast, en dat is misschien wel 
het belangrijkste, hebben ze een 
goede vrijwilligerspool met een 
grote groep mensen die bekend 
is in Castricum. Die hebben per-
soonlijk contact met ouderen en 
helpen hen bij boodschappen, 
vervoer, administratie en veel 
meer dingen. Als dat wegvalt 
zijn hulpbehoevenden aangewe-
zen op die vijf schamele minu-
ten met een thuiszorgmedewer-
ker. Wij denken dat aanbeste-
ding uiteindelijk meer geld kost 
dan oplevert, want de passie van 
Stichting Welzijn is niet te koop. 
En wat is het plan B als men-
sen door het wegvallen van de-
ze warme, extra zorg in de pro-
blemen komen? Dan ben je op 
de lange termijn minder goed af. 
Financieel, maar zeker ook soci-
aal!”

Naar twintig kernen ?
Nu het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied op tafel ligt is het boven-
staande, naar twintig kernen, een veronderstelling die niet meer tot de 
onmogelijkheden behoort. Wat is het geval ? In de bijbehorende regels 
wordt bepaald dat de agrariërs tot 1,5 ha en incidenteel zelfs tot 2 ha 
aan bouwvlak kunnen krijgen.(1 ha = 10.000 m2) Dit als gevolg van 
provinciale richtlijnen en in het belang van een goede bedrijfsvoering. 

Echter, in het bestemmingsplan is ook een zogenaamde ruimte-voor- 
ruimte regeling opgenomen waarbij is bepaald dat bij een eventuele 
bedrijfsbeëindiging er voor iedere duizend m2 te slopen opstallen één 
woonhuis mag worden teruggebouwd. Dit betekent dat er, rekening 
houdende met een niet volledig bebouwde oppervlakte, in de toekomst 
woning-enclaves van maximaal vijftien woningen kunnen gaan ontstaan 
met alle bijbehorende voorzieningen. 

Tijdens de behandeling in de carrousel bleek het college uiterst streng 
te staan tegenover incidentele aanvragen om in het buitengebied woon-
huizen te mogen bouwen  Omdat GroenLinks de openheid van het bui-
tengebied wil behouden ondersteunen wij die invalshoek. 

Wij begrijpen echter niets van het feit dat het college ons amendement 
om het aantal  via de ruimte- voor- ruimteregeling terug te bouwen 
woningen te beperken tot maximaal twee stuks per bedrijfsbeëindiging 
niet omarmt. Met uitzondering van het GDB kregen wij hiervoor ook van 
de andere partijen geen steun. Dus: terwijl nu de voordeur gesloten blijft 
voor woningbouw wordt de achterdeur zodanig wijd opengezet dat er in 
de toekomst een veelheid aan kernen in het buitengebied kan ontstaan. 

Rob Glass, GroenLinks. 

Castricum - Vanwege zijn enor-
me verdiensten is Fred Slagman 
benoemd als erelid van FC Cas-
tricum. Jarenlang beheerde Fred 
de ledenadministratie. De afge-
lopen jaren was hij ook leider 
van het tweede elftal, waarin zijn 
zoon Etienne speelde. 

Slagman erelid 
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Geslaagden 
Clusius College 

Castricum
Castricum - Dit jaar zijn de exa-
meneisen weer wat zwaarder ge-
worden. Er worden landelijk ho-
gere eisen gesteld aan de leer-
lingen, maar toch is nog steeds 
ruim 88,6% van de eindexamen-
kandidaten van het Clusius Colle-
ge Castricum geslaagd. Dat is een 
goed resultaat.
60 leerlingen van de Gemengde 
Leerweg hebben het afgelopen 
jaar een extra vak gevolgd. In dat 
extra vak hebben zij ook examen 
gedaan. Daardoor hebben ze nu 
een Theoretische Leerweg (TL)-
diploma ontvangen.
Er zijn helaas ook leerlingen die 
een herexamen moeten doen, zij 
moeten de komende dagen nog 
hard leren. Maar de kans dat zij 
dan ook slagen is groot.
 
Basisberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Joël Arends, Sarah den 
Hartog, Sidney Terluin, Daan Vro-
lijk.
Assendelft: Demi Bruijn, Daan de 
Bruin.
Beverwijk: Bonno Brieffi es, Robin 
Cleeren, Emmelie Dekker, Beau-
dien Duijkersloot, Iris Kuyl, Shirley 
Leussink, Raquel Parra Müller, Ri-
chard de Vriend, Fleur Wieringa, 
Lisa Wieringa.
Bovenkarspel: Manuela Balder.
Castricum: Cyanne den Enting, 
Mauro Glim, Marla Jansen, Frank 
de Jong, Martijn van Klaveren, 
Milly Megens, Niels Ott, Patricia 
Sadeghi, Amber Scholten, Osian 
Sodenkamp.
Egmond-Binnen: Sidney Conijn.
Heemskerk: Rosalin Aardenburg, 
Mylotte Boshoven, Sèra van Brug-
gen, Donna van Bruggen, Ro-
chelle Bruin, Max Goossen, Kel-
ly Jacobs, Dennis Jonker, Ma-
non Looijenga, Leila Ressa, Kay-
lee van Sikkerlerus, Martha Tee-
renstra, Marieta Vreeker, Glenn 
van der Werf.
Heiloo: Kathy Agasi, Julia Berk-
man, Cato van der Kruk, Jet Stam.
IJmuiden: Beaudil van Renswou-
de.

Koog aan de Zaan: Jasper van Al-
phen.
Krommenie: Martijn Sturk.
Limmen: Evin Djamil, Wouter van 
der Eng, Dennis Zwart.
Spaarndam: Angela Visser.
Uitgeest: Kim Kolder, Jeroen Krik-
ke, Rachel van Oevelen, Niels de 
Ruiter, Monique Schröder, Bo 
Sprengers, Steef Tromp, Jessica 
van der Veen, Rowen Werkhoven, 
Gerrit Zevenberg.
Velserbroek: Charella Romkes.
Westzaan: Esmee Hekker.
Wormer: Martijn de Wit.
Wormerveer: Gijs Rozemeijer.
Zaandam: Thirsa Booman, Ni-
na de Groof, Jeffrey Jonker, Eline 
Melching, Lauren Sowerby.
Zaandijk: Dave Koopman.
 
Kaderberoepsgerichte leerweg:
Akersloot: Bart den Dunnen, Mal-
vika Eriks, Wouter Feller, Domini-
que Goossens, Daisy Olgers.
Alkmaar: Amber Jak.
Assendelft: Matthijs Al, Mau-
ri Heijn, Merel Kabel, Sagi Khan, 
Jennifer Koreman.
Beverwijk: Lindsay Beentjes, Elise 
Dekker, Manon Duursma, Mandy 
Klooster, Quinty Konijn, Casey la-
grand.
Castricum: Fleur Beentjes, Wies 
van Beest, Jardy Bianchi, Sam 
Drost, Frank Flietstra, Tom Hoog-
enbosch, Chantal Jager, Mike La-
gerweij, Demi Lute, Bob Meijne, 
Laudi Niesten, Romée Stuifber-
gen, Fanny Tates, Daan van Werd.
Egmond-Binnen: Thijs Sentveld.
Haarlem: Chantal Klootwijk.
Heemskerk: Minouche van der 
Aar, Manilio Asuni, Marit Bijm-
holdt, Mélanie Fatels, Cheyenne 
Fictoor, Matthijs Kleef, Daan van 
Lieshout, Selma Mahdaoui, Da-
niël van Mourik, Yessica Paap, Iva 
Rosic, Mick Tromp, Britt Verkaik, 
Danique Versluis, Eline Visser, In-
ge Wentink.
Heiloo: Cheyenne Huisman, Mart-
ha Timmerman, Ferry Wolse.
IJmuiden: Annabel Mennes, Daan 
Rozemeijer, Mandy Vogel.
Krommenie: Emma van Iperen.

Limmen: Rico Kleef.
Schagen: Rosanna Andringa.
Uitgeest: Duncan Antonisse, Ash-
ley Bartels, Nol Beentjes, Joris 
Burger, Thessy van der Graft, Sem 
Ignatius, Dennis Lute, Gary Mar-
tens, Linda Molenaar, Tim Ok-
kers, Danique Otte, Dylan Pop-
ken, Yvette Stam, Pjotr Twaalfho-
ven, Britt Welboren.
Velsen-Noord: Robin te Boek-
horst.
Westknollendam: Rodney Nolta.
Westzaan: Tirza de Boorder.
Wijk aan Zee: Marije van den 
Heuvel.
Wormerveer: Nikky de Winter.
Zaandam: Joyce van Bezooijen, 
Desiree Schleeper.
 
Gemengde Leerweg:
Akersloot: Sanne den Dunnen, Bi-
bianne Jonker, Mike Veldt, Daisy 
Zwart.
Assendelft: Babet Brinks, Loes 
Feenstra, Tessa Stuut.
Beverwijk: Romy Bosman, Merel 
Daniël, Joyce Melse, Britt du Pau, 
Annabelle Pirovano, Pien Visser, 
Pernilla Vonk.
Castricum: Anouk van Beek, Ka-
rel Bos, Mats Diepenhorst, Bas 
van der Ham, Cheyenne Hes, Sel-
ma van Leeuwen, Romke van der 
Lem, Chantal Los, Naomi Scher-
mer, Cindy Strijbis, Sannien Twisk, 
Melanie de Vries, Bente van Zelst, 
Dylan Zonneveld.
Egmond aan den Hoef: Marie-
ke Orij.
Egmond-Binnen: Tjeu Tervoort.
Heemskerk: Celine Beentjes, Lin-
da van Beugen, Wendy Bibo, 
Zorana Blok, Susette Kerssens, 
Vinnie de Laat, Mandely Lauer, 
Bibi van der Meij, Lisa de Ruijter, 
Luna Sanchez y Olid, Ashley Snij-
ders, Tessa Tiemstra, Celine de 
Vries, Nadine Zomerdijk.
Heiloo: Tessa Duin, Esmee Güler, 
Charlotte Hopman, Inge Kouwen, 
Amy Leering, Lindy Pieters, Bram 
van Steenis, Demi Zwerver.
Koog aan de Zaan: Yanniek Buijs.
Krommenie: Jet Bouwmeester, 
Martijn Gigengack, Wesley Huis-
man, Manon Korf.
Limmen: Marijke Castricum, Kay-
lee Voos.
Santpoort-Noord: Luit Koedijk.
Uitgeest: Liza de Boer, Rosie Boer, 
Melina Bouwman, Roos Brondijk, 
Romy Erkelens, Julia Groen, An-
nabel Hazendonk, Romy Hollen-
berg, Anouk Kamans, Huub Kok, 

Feestvreugde 
op het 

Bonhoeffercollege
Castricum - Veel blijdschap 
op het Bonhoeffercollege nu de 
examenuitslagen van het eer-
ste tijdvak binnen zijn. Nog even 
duimen voor enkele herkansers, 
die nog een keer de examenzaal 
in moeten. Maar men gaat ervan 
uit dat binnenkort ook voor hen 
de vlag uit kan!

Mavo
Romy Alders, Harris Alhaj Saleh, 
Yousha Beentjes, Ward Betjes, 
Annebauk de Boer, Marijn Boon-
stra, Melanie Bouhof, Jaap Bran-
des, Cas de Buijzer, Robin Chi-
alastri, Lars Cnossen, Tim Dek-
ker, Denise Dengerink, Mar-
cel Dijkstra, Lisa Drenth, Huub 
Duinmeijer, Tomas Duyn, Maaike 
Eeltink, Tjird van Eijken, Mathijs 
Fictoor, Floor Glorie, Melanie 
Gul, Rick Hageman, Lester Half, 
Bob Hegeman, Daan van Hooff, 
Sharona Hoorn, Irene ter Horst, 
Lindy Huiberts, Max van der Hul-
le, Nick Jansen, Mats de Jong, 
Gijs Keesman, Dean Klijbroek, 
Mila Kloos, Maarten Konijn, Da-
niëlle Kortekaas, Maaike de Laat, 
Marlu van der Linden, Mees Me-
ijer, Joeri Metselaar, Lisa Mid-
del, Lars Mientjes, Jari de Moor, 
Babette Mulder, Harm Nieboer, 
Lois Niekel, Lars Pruim, Maaike 
Remijnse, Nathan Reuvekamp, 
Hans de Ridder, Frenk van Rijn, 
Ismay de Ruiter, Lotte Smit, Paul 
Smit, Tamara Soek, Ruben Tang, 
Femke Teeling, Mike Tellekamp 
Booland, Djerano Thijn, Step-
hen Tigchelaar, Irene Tromp, Ju-
lie Twisk, Richard Valkering, Teun 
Vreeburg, Sophie Watertor, Lars 
van der Werff, Michelle West-
dorp, Lisanne van Westerop, Ka-
iya Wijte, Daphne Winder, Anni-
ka Woud, Hidde Zijp.
 
Havo
Roos van Arenthals, Lean van 
Baarle, Pascal Bakkum, Dani-
elle van Balen, Eve van Ber-
kum, Erwin Biere, Michael Bie-
sot, Louise Blom, Corné Borst, 
Marit Bosma, Amber Breet-
veld, Hidde Brinkman, Iris Brink-
man, Julie ten Broek, Jenni-
fer Bruin, Stef Bruins, Rosan-
ne Burghardt, Natasja den But-
ter, Bob Claus, Erwin van Cras-
beek, Nivard Créton, Julius Dru-
bers, Jordy Duijn, Isabella Flier-
man, Savannah Gaarthuis, Li-
sanne Goeman, Shari de Graaf, 
Laura Groen, Jeanine Groot, 
Luuk de Groot, Monique Groot, 
Maaike Haasbroek,Vincent Ha-
zeleger, Martijn Hof, Erik Jak, 
Dana Jansen, Isabel Janssen, 
Maurits Jansz, Mika Jongejan 
Escar, Wietske Joon, Sara Kaan-

dorp, Silvie Kaandorp, Danique 
Kamphuis, Lisa Kamphuis, Ja-
mie Kater, Melissa Keijsper, Me-
rel Klaarmond, Sietske Kooiman, 
Rowan Kool, Demi Kortekaas, 
Ivanka Kramer, Noah Krijger, 
Steffi  de Kroon, Arnoud Kupe-
rus, Esther de Leeuw, Rianne van 
Linden, Michiel Lubbes, Jasmin 
Luijckx, Lian Maalman, Stefano 
Manese, Eva Mark, Sten van der 
Meer, Matty Meijer, Sander Mij-
nen, Bennet Mous, Aram Nap, 
Mieke van Ommeren, Franc-Jan 
de Pie, Roman Rahimi, Sanne 
van Randeraat, Lot Reekers, Pas-
cal Remmers, Job Res, Lonneke 
Riegen, Ardo Rirash, Stan Rom-
bach, Rienke van Rooijen, Laura 
Rozemeijer, Leanne Rozemeijer, 
Mick Ruinard, Jochem Schaap, 
Frederique Schots, Cheyenne 
Schouws, Eva Smit, Jorn Snäll, 
Lieke Snijder, Vivian Šromofský, 
Alyssa van Steenis, Foske Storm, 
Sandra Toby, Sanne Vanacker, 
Twan Verduin, Bodhi Verhoogt, 
Lieke Vreeburg, Jet de Vries, Syl-
via Vrijburg, Anne op de Weegh, 
Esli van Westerop, Richard Wij-
ker, Natascha Zwalua.
 
Atheneum
Thies Baijards, Dennis Beem-
sterboer, Jorn Besteman, Mar-
got Bleeker, Nicky Bruin, Rick 
Buur, Timo Dijkstra, Annemijn 
van Driel, Nikki de Goede, Anouk 
Groen, Tim Hesselmans, Jens 
Idema, Savannah Ikelaar, Ma-
thilde de Jeu, Manon de Jong, 
Tessa Jongejans, Maurice King-
ma, Bodine Kuin, Victor Lap, Iris 
de Leeuw, Anthea van Leeuwen, 
Tessa Liefting, Jet Luijten, Jonas 
Maartens, Frank Meijer, Suzanne 
Mencke, Esmee van der Meu-
len, Lobke Min, Marcel Min, Mi-
lan de Moor, Marjan Ploegaert, 
Floris Raasveld, Irene Roemer, 
Ilja Schelvis, Emily Schnog, Wil-
lem-Jan Singer, Giannina Smit, 
Rick Snijder, Marijn Sno, Robin 
Staa, Andrea Tijhuis, Mai Han 
Truong, Joep Tummers, Marijke 
Turner, Nina Vaerewijck, Thijmen 
van der Veen, Beer de Visser, Jel-
le Visser, Sharon Walsmit, Nien-
ke Wassenaar, Maaike van Wes-
terop, Bram Wiggers, Kenny de 
Wildt, Mees Zonneveld.
 
Gymnasium
Liselotte van Balen, Sterre Blok, 
Jos Boetzkes, Carlijn van Esch, 
Dionne Geerdes, Anna van Gel-
der, Rebecca Jong, Iris Kem-
pers, Lentine Klaassen, Rosanne 
Kok, Leonie van der Kolk, Bren-
da Kroeze, Dagmar Punter, Aye-
sha Romeijn, Matthijs Roobeek, 
Sybren Welling. 

Melissa Koning, Jolin Pruim, Nick 
Regtop, Femke de Vries, Jamie de 
Vries, Priscilla de Wildt, Kelly Zon-
neveld.
Velsen-Noord: Vera Geldermans.
Velserbroek: Aaron Bakker.

Westknollendam: Anja Andrea.
Wormer: Rosalie Dijkstra, Jordy 
van Unen.
Zaandam: Nick Geestman, Yu-
ri Renes, Mike Spoelstra, Wesley 
Swart, Sarissa Wiersum.

V.l.n.r. Bas Kooi (havo), Julian van der Linden (havo), Beer de Visser (vwo) en Sander Visser (havo).



Geslaagden 
Jac. P. Thijsse 

College
Mavo:
Akersloot: Tim Gast, Mike Olgers, 
Nicky Klemann, Roel Tijssen, Roy 
de BruijnWoonplaats: Alkmaar: 
Silvia Duivenvoorde, Mara Sce-
panovic.
Castricum: Youri Steur, Bram 
Kornblum, Kevin Zoontjes, Ren-
ze Sluijs, Ryan Nooij, Raymond 
de Jong, Kevin Heideman, Bo-
ris Veenstra, Sepp Beentjes, Roel 
de Nijs, Wouter Groenland, Tie-
me Beentjes, Lotte Wierenga, Erin 
Been, Samir van Gisbergen, Miro 
Wahab, Floor van den Eeckhout, 
Chris Louter, Jeroen Poel, Huub 
Scheerman, Sven van der Werff, 
Anne Fleur van Ikelen,  Marije 
Bruinsma, Amy Marcker, Michael 
Obioha.
Egmond-Binnen: Kaylee de 
Waard, Sanne Groen, Mats de 
Groote.
Haarlem: Bastiaan Brouwer.
Heiloo: Jesse Boerlage, Max Jon-

gerius, Jasper Zandbergen, Da-
niël Vergnes, Jelmer Tuijn, Sam 
Groot, Rick Buter, Megan Haaze-
lager, Fabi Dons, Britt Schol-
te, David Jadoul, Nicole Beren-
broek, Teun Bergsma, Boas Wij-
ker, Leroy Manshande, Kai Strob-
be,  Ruben Vogel, Mick van der 
Wal, Max Dekker, Claudia de Nijs, 
Thijs Geerars, Rik Kroef, Isis Buis, 
Cynthia Mohedano Murillo,
Sjors van der Steen, Femke Ooms, 
Chris Hudson, Beau Czeyki, Roos 
Ooijevaar, Taco Morsch,
Melissa Bruin.
Limmen: Chiel Winter, Job Bos, 
Barbara Neelen, Marcella Nee-
len, Kris van der Steen, Vincent 
Terluin, Jesse Arendse, Mats Ad-
miraal, Sanne Bochem, Boy Din-
gerdis, Thijs Groot, Rox Houten-
bos, Mandy de Jong, Stan Don-
ker, Cennet Kumas,  Jim Lief-
ting, Yerson Wester, Mitchel van 
der Valk, Steven Boon, Stijn Hol-

lander.
Santpoort-Noord: Lynn van Vel-
zen.
Uitgeest: Susan Noordermeer. 
Havo:
Akersloot: Loïs Stam, Michiel Kla-
ver, Tom Adrichem, Tessa van 
Ooijen, Ben Klunder, Mary Swart, 
Sammy de Rijke, Niels Buur, Levi 
Nieuwveen, Sem Leijen, Rens van 
der Eng, Sanne Klinkhamer, Ceci-
lia Nolden.
Castricum: Wessel Roemer, Nina 
Moggré, Ilse Glorie, Bas Kooi, Au-
ke Pauzenga, Dimitri van Ewijk, 
Saskia Liefting, Tom Molenaar, 
Maartje Bus, Floortje Kehl, Demi 
Klaver, Amelia Napitupulu, Mic-
key Tax, Desmond de Waard, Ela-
rio Zweet, Jelle Oosterbaan, Wou-
ter Bos, Stijn Kaandorp, Eva Por-
tegies, Bob Scheerman, Martijn 
van Olst, Sebas Schmidt, Mark 
Breetveld, Iwan Beentjes, Rosa 
Knebel, Sander Visser, Kimber-
ly Dekens, Thijs de Groot, Mats 
Duijn, Perry Ducro, Sharon Baltus, 
Jule Mulder, Floris Bakker, Joost 
Treffers, Jeroen Wittendorp, Juli-
an van der Linden, Timo Veraart, 
Kasper van de Klundert, Demi 
van der Himst, Maurick Eeltink, 
Dian Beentjes, Joep van Zanten, 
Eline Costerman Boodt, Amanda 
Dijkhuizen, Gabriël Maissan, An-
drès Stolk, Zeno Thijs, Eva Kos, 
Jonne Krom, Talitha Arrindell, Ivo 
van Donselaar, Sacha Kop, Rai-
sa Loos, Bonno Heijke, Sanne Ja-
kobs, Angela Kuijs, Martin Hoge-
ma, Lotti Koolbergen, Jerryt Boer-
sen, Roos Tabak, Julia Kuijs, Lisa 
de Jong, Lars Baltus, Maud Kre-
mers, Beau Lute, Sterre Opdam, 
Demi Visser, Wouter Blaasse, Ro-
man Giling, Thomas Heling, Lars 
Kloosterman, Devlin Papôt, Nico-
le Stet, Eline van der Voort, Roy 
Scheerman, Jordy de Jong, Bart 
Hoogenbosch.
Egmond-Binnen: Suzan Admi-

raal, Jorus Bart, Elisa Janssen, 
Debbie Tervoort, Daisy Zwart, 
Nick de Jongh, Johan Beukers.
Heiloo: Ian Nieuwland, Sophia 
Schwagermann, Lianne Barn-
hoorn, Anke Koenders, Evi Boe-
kel, Gaby van Schaijck, Tos van 
Diepen, John Burger, Bas de 
Vries, Max de Groot, Stan Scholte, 
Mark Verhorst, Evelien Wanders, 
Sjoerd Smit, Ljalja Andronova, 
Laura de Witte, Loc Nguyen, Stef 
Braam, Silvester Bertels, Wou-
ter Lamme, Mathijs Ruiter, Jesse 
Jim van Geldorp, Dave Griessler, 
Thijs Kampstra, Remco Lange-
dijk, Tim Noorlander, Tom Sibma, 
Guus de Backker, Lisan Kok, Lot-
te Abbas, Jessica Scholten, Ben-
te Eelman, Bianca Karels, Noor-
tje Dijkstra, Joris Sunnotel, Men-
no Bakker, Susan Duivenvoor-
den, Stefan Smit, Eva de Koning, 
Wietske Postma, Kai Sindhunata, 
Floor de Haan, Leonie Natte, Thi-
mo Dekker, Bas Visser, Suzanne 
Kok, Eva Nolting, Dianta van Wijk, 
Sterre de Haan, Bibi Volger
Limmen: Jip de Kort, Debbie 
Neelen, Luke Pouw, Arthur Dek-
ker, Kay Pronk, Niels Zwertbroek, 
Emma van de Geer, Sander Veter, 
Isabelle Veter, Iris Verschuur, Ani-
ta Nijman, Roos Scholten, Roxan-
ne Kerssens, Femke Baltus, Lie-
ke Droog, Karel Voorwalt, Sean 
Knol, Joost Bakker, Sjoerd Been-
tjes, Noud Nolting, Jeroen de 
Kwaadsteniet, Sietske Risseeuw, 
Ruby Borst.
Uitgeest: Lars van der Graft.
Wormer: Tim Luimes.

Vwo: 
Akersloot: Lieke Mossinkoff,  Jas-
per Klomp, Niek van der Eng,  
Remco Grootjen, Eva Struijf,  
Robin Deijlen, Manou Ruijter,  So-
raya Tak, Vera Donia.
Castricum: Martijn Veen, Jordy 
van Dansik, AnneClaire Koop-

mans, Wouter van Nijendaal, Ta-
mara Todorovic, Mathilde Ro-
zing, Eline Hageman, Kayran Mo-
log,  Madhuri Kruithof, Philip El-
ders, Thom Nierop, Niels Gerso-
nius, Karin de Nijs, Thomas Balk, 
Wouter den Duijn, Nieky Moham-
madnia, Eva Schoonderwoerd, 
Yara van Bruggen, Nielse Stobbe, 
Sophie Louise Koopmans, Melis-
sa Schoenmaker,  Stijn de Ruijter, 
Jochem Beemster, Vincent van 
Empelen, Jessie Baltus, Eva van 
der Leest, Mirte Edens, Bas Brou-
wer, Chantal Raap, Timo van den 
Bogaard,  AnneRenée Wahab, 
Dominique Twisk, Laura Lam-
mertse, Merel Jansen.
Egmond aan de Hoef: Denise 
Groot, Laura Theijsmeijer, Isabel-
le Dorhout, Zenzi Ciliacus, Suzan-
ne Robertson.
Egmond-Binnen: Jesse Eradus,  
Arlene Baart, Tim Baltus, Marit 
Lute, Jörn Oud.
Heemskerk: Iris Langendijk,  Amy 
Meijne.
Heiloo: Frank van Ingen, Alissa 
Panis, Carine Hajema, Anouk van 
Gijsen, Elise Nolting, Karen Guit,
Menthe Bergmans, Bas Oude-
jans, David Meijer, Anouk ter Lin-
de, Tom Gudde, Rob Koedijk,
Dennis Spaan, Bodhi Le Belle,  
Fleur Elsman, Barry Kraakman,  
Andrew Leek, Nadine Blankert, 
Inge Gimbel, Niels Harlaar, Steef 
Kaandorp, Astrid ten Bosch,  You-
ri Wolse, Victor Laan, Eric Mintjes, 
Quinten Zuurbier, Arnoud Mei-
nes, Lisa Morsch, Birgit Steven-
son, Robin van De Nesse,  Clai-
re van der Riet, Max Ruigewaard, 
Charlotte Knegt, Aviva Bing.

Limmen: Nadine Liefting, Bob 
Burgering, Michelle Schut, Eva 
van Bergen Henegouw, Rick Kap-
tein, Aileen Boersen, Sanella Gar-
diner, Franke de Haan, Amy Kers-
sens, Lisa Madder, Thijs Talsma.

Bij Belinda’s Bloemenkiosk stonden fl eurige boeketten klaar voor al-
le geslaagden.

Groen schoolplein primeur
Castricum - Basisschool Au-
gustinus heeft een groen 
schoolplein. Afgelopen week-
end is de laatste hand gelegd 
aan de eerste fase van het 
groene project. 

,,Het begon allemaal afgelo-
pen maart met het verwijde-
ren van het noodlokaal op het 
plein dat al jaren leeg stond’, ver-
telt Chrisla Castricum. ,,Er ont-
stond een grote ruimte met vol-
op mogelijkheden voor het groe-

ne plein. Ouders en leerlingen 
hebben op deze plek samen met 
meester Spil de stoeptegels ver-
wijderd en van deze tegels een 
grote ronde bank voor de fl uis-
ter/luisterhoek gemaakt en twee 
plantenbakken.” 
En er is een koningslinde door 
de leerlingen geplant vanwege 
de troonopvolging. 
Chrisla: ,,In de meivakantie is de 
grond verder afgegraven, schel-
penpaden aangelegd, klauter-
paaltjes en banken geplaatst, 

aarde aangebracht in de bak-
ken en er is een groene heuvel 
gemaakt met daarop een klim-
boom. Met hulp van deze ouders 
werden bomen in een hand-
omdraai geplant, de struiken in 
de borders aangebracht en zijn 
de plantenbakken voorzien van 
bloeiende planten. Afgelopen 
week is er door groep 8 een wil-
gentenen tunnel gemaakt en 
hebben de ouders een wilgente-
nen scherm gevlochten rondom 
de fl uister/luister cirkel.” 

Presentatie Flexcellent
Castricum - Woensdagavond 
12 juni waren leerlingen uit de 
derde klas van het Bonhoeffer-
college, Kennemer College en 
het Jac.P. Thijsse bij elkaar om 
verslag te doen van het fl excel-
lentproject. In de kopruimte van 
het Bonhoeffercollege presen-
teerden ze aan hun familie en 
docenten de resultaten van hun 
onderzoek of hun studie. 
Het fl excellentproject biedt leer-
lingen die bovengemiddeld sco-
ren de ruimte om iets te leren 
of te onderzoeken wat ze inte-
ressant vinden. De afgelopen 
maanden mochten ze vijf lesuren 
per week inruilen voor hun pro-
ject. Veel leerlingen deden dat 
met z’n tweeën maar er waren 
ook individuele studies. 
Anniek Bakker had in haar een-
tje het vak fotografi e uitgediept. 
Zij liet tijdens haar presenta-
tie bijzondere foto’s op plexiglas 
zien en ook had ze een boek met 
foto’s en bijbehorende informa-
tie laten drukken. Behalve tijd 
hadden de leerlingen namelijk 
ook een klein budget gekregen 
voor mogelijke kosten. Het duo 
Jikke Wagendorp en Chanou 

Akkermans had met het geld 
een zelfgemaakt tijdschrift laten 
drukken. Zij presenteerden dit 
product in een vermakelijk fi lm-
pje en ontvingen na afl oop de 
prijs voor beste ‘fl excellentpro-
duct’. Martijn Comans en Daan 
Oudejans presenteerden hun ei-
gen website waarop docenten 
een samenvatting of een proef-
toets kunnen delen met leerlin-
gen. 
Naast bovengenoemde presen-
taties waren er ook twee muzi-
kale bijdragen te horen van leer-
lingen die zich verdiept had-
den in pianomuziek. Nathalie 
Schilder en Rosanne Aarden-
burg speelden een stuk voor 
vier handen en Jolien Kamhuis 
verbaasde de toehoorders om-
dat zij zich de kunst van het pi-
anospelen zelfs op eigen houtje 
had aangeleerd. Rosalie Knaap 
had een hele roman geschreven 
over slavernij en oorlog. Tijdens 
haar presentatie vertelde ze dat 
haar cijfers gedurende het pro-
ject alleen maar waren geste-
gen. Een opmerkelijk resultaat 
dat ook waar te nemen is bij an-
dere deelnemers.
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Succes Milosj van Renesse
Limmen -  Milosj van Renesse 
heeft donderdagavond de weke-
lijkse rit, ditmaal de eerste in een 
reeks van tien om de KPB (Kids 
and Parents Bikeschool) cup, op 
het mountainbikeparcours aan 
de Pagenlaan gewonnen. Bas 
van der Velden en latere winnaar 
Milosj van Renesse trokken al in 
de eerste ronde het initiatief naar 
zich toe en toen bleek al gauw 
dat de rest van de groep niets 
meer in de melk te brokkelen 
had. In de tweede omloop luk-
te het Van der Velden eenmalig, 
door een stuurfoutje van Van Re-
nesse, de leiding over te nemen. 
Na dit weeffoutje rechtgebreid te 

hebben door weer aan te sluiten 
en vervolgens nog eens flink aan 
te zetten was Van Renesse weg 
en had Van der Velden het na-
kijken. Gestaag werd het gaatje 
groter en kon Milosj van Renes-
se onbedreigd naar de hoogste 
plek van het podium rijden. Dan-
ny Bizot, de laatste weken steeds 
prominenter aanwezig, wist old-
timers als onder andere Henk 
Louwe en Henk Jan Verdonk de 
gehele koers achter zich te hou-
den en een mooie derde plek op 
te eisen. Henk Jan Verdonk lukte 
het pas in de finale Henk Louwe 
te verschalken en terug te zetten 
naar een vijfde plek.

Dance-battle-show Tios
Limmen – Vrijdag 14 juni had-
den de streetdance- en break-
dance-groepen van Tios een 
zeer geslaagde dansshow in de 
Burgerij. De dansshow werd ge-
start met gezamenlijke dansen 
van de streetdance groepen, 
waarbij verschillende dansvor-
men naar voren kwamen. Daar-
na werd er een mini-dance-bat-
tle gehouden, waarbij de break-

dance individueel streden en de 
streetdancers in kleine groe-
pen. Na de pauze gaven de oud-
ste breakdance een zeer indruk-
wekkende verpletterende batte, 
waarbij letterlijk alles uit de kast 
werd gehaald. De uiteindelijke 
winnaars bij de breakdance wa-
ren Suzanne en Bente en bij de 
streetdancers waren dit Michel-
le, Indy, Ilse en Lot.

Cliff Ellsworth loopt twee pr’s
Akersloot - De 20-jarige at-
leet Cliff Ellsworth uit Akersloot 
heeft binnen twee weken zijn re-
cord op de 400 meter horden en 
op de 400 meter vlak weten te 
verbeteren. Zijn record werd op 
400 meter horden verbeterd met 
maar liefst een seconde. De tijd 
van 52.39 betekende de winst op 
de competitie in de eredivisie at-
letiek. Ook betekent deze tijd een 
derde plek op de nationale rang-
lijst van dit jaar. Naast de 400 
horden moest Cliff op de com-
petitie ook nog een 4x100 meter 

Biesterbos Open zonder Nederlands talent
Bakkum - Het Biesterbos Open 
2013, van 7 tot en met 14 juli,  
op TC Bakkum krijgt een nieu-
we winnaar. De Franse winnaars 
van 2012, Fiona Ferro en Johan 
Sebastien Tatlot, boeken flinke 
progressie en staan op dit mo-
ment respectievelijk 25e en 9e 
op de ITF-wereldranglijst. Zij zul-
len hun opwachting maken op 
Wimbledon. De beste Neder-
landse geklasseerde speelster is 

Inger van Dijkman met een 232e 
plaats. Er hebben zich in totaal 
42 verschillende nationaliteiten 
aangemeld voor het toernooi. . 
Waar er in de afgelopen jaren al-
tijd wel een Nederlander direct 
toegelaten was tot het hoofd-
toernooi, is dat dit jaar een an-
der verhaal: geen enkele top-200 
aanmelding, waardoor kwalifi-
caties noodzakelijk zijn. Via wild 
cards kunnen echter een paar 

De commissie. Bovenste rij v.l.n.r.: Erick Bakker, Yvo van der Horst, Laura Brouwer, Ruud Lokenberg, Mar-
co Gielink. Onderste rij v.l.n.r.: Hans Gielink, Hans Boske, Anouk Lute, Kim van der Horst, Britt Overmars, 
Kim Popping, Kayleigh Vonk en Jan Tunteler. Op de foto ontbreken Ruud Vis en Jan van der Beek. Foto-
graaf: Wim Peperkamp. 

Nederlanders hopen op een ver-
rassing in het hoofdtoernooi. De 
regionale inbreng moet zich via 
wildcards aandienen. Vermoe-
delijk krijgt een aantal talenten 
van TC Bakkum de kans om via 
de kwalificaties zich te meten 
met internationale tennissers. 
Het toernooi wordt op maandag-
avond geopend met een clinic 
gegeven door de selectie van TC 
Bakkum aan volwassenen. 

lopen en een 4x400 die respec-
tievelijk een vijfde en een twee-
de plek opleverden. Een week na 
de competitie heeft Cliff tijdens 
de gouden spikebokaal zijn per-
soonlijke record op de 400 me-
ter vlak weten te verbeteren naar 
een tijd van 48.95. Volgens de at-
leet is deze tijd pas het begin van 
een veel snellere tijd die volgens 
hem mogelijk is. Cliff Ellsworth 
werkt toe naar het EK onder 23 
in Tampere waar hij hoopt uit te 
mogen komen voor het nationale 
4x400 meter team.

Red Stars vergooit sterke wedstrijd
Castricum –,,Het was een on-
verwachte kans op een knap-
pe overwinning. Dat we met zo’n 
nederlaag naar huis gingen, was 
vooral zuur vanwege de manier 
waarop.”
Coach Jasper van Schoor baal-
de behoorlijk na de wedstrijd van 
Red Stars Vitesse tegen Urba-
nus, die met 17-6 verloren ging. 
Hij had zondag de beschikking 
over een gehavend honkbal-
team, door de afwezigheid van 
Niek Kuijs, Daan Kuijs, Jeroen 
Groenendal en de nog steeds 
geblesseerde Bart Oorthuizen.
Martijn Cammeraat en Coen 
Niesten waren de invallers. Met 
hen hielden de Castricummers 

geconcentreerd stand tegen de 
nummer 3. Sterker nog, dankzij 
een solohomerun van Bart Rebel 
kon Red Stars lange tijd teren op 
een 0-1 voorsprong.
In de vierde inning kreeg de 
ploeg uit Hoorn enigszins vat op 
werper Joost Kuijs. Twee home-
runs betekenden een 3-1 tus-
senstand, maar Red Stars ging 
niet bij de pakken neer zit-
ten. Een rally door Martijn Zon-
dervan, Alwin Esser, Rebel, Van 
Schoor en Joost Kuijs zorgde 
voor 3-5. Een inning later stal 
Zondervan de thuisplaat, wat 4-6 
betekende.
Daarna was het echter over en 
uit voor de Castricummers. Met 

twee uit maakten zij maar liefst 
vijf veldfouten, vijf kansen om 
de inning af te sluiten. De mees-
ten waren vangfouten, als gevolg 
van de laagstaande zon. Urba-
nus profiteerde met negen pun-
ten: 13-6. Een inning later rond-
de Urbanus af met vier punten: 
17-6.
Van Schoor: ,,Ik heb een fantas-
tische wedstrijd van ons gezien, 
met heel veel scherpte en mooie 
veldacties. Heel zuur dat we het 
op zo’n manier moeten weggooi-
en.”
Komende zaterdag speelt Red 
Stars een derby op De Puikman. 
Double Stars uit Heiloo is te gast, 
de wedstrijd start om 14.00 uur.

Knallende afsluiting jubileumjaar
Castricum - Het jubileumjaar van FC Castricum is afgesloten met het 
sixtoernooi, barbecue en slotfeest. Het toernooi werd in de recreanten-
poule gewonnen door team Eigen Doelpunt en in de voetballerspou-
le door team Black and White. Na afloop werd genoten van de barbe-
cue, voor het vierde jaar op rij georganiseerd door Miranda en El van 
slagerij Van der Meer. ’s Avonds gingen de voetjes van de vloer om op 
de muziek van de Cover Party band het seizoen knallend af te sluiten. 
(Foto: Han de Swart)
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