
Een opstelterrein voor 
treinen in het weiland?

Castricum - Er ligt een plan bij 
het rijk om een opstelterrein voor 
treinen te realiseren in het wei-
land aan de zuidkant van het 
dorp. Donderdagavond worden 
de raadsleden bijgepraat. 
Het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu (I&M) is bezig met 
het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer waardoor er meer 

treinen gaan rijden. Dan zijn er 
ook meer opstelterreinen no-
dig voor service en klein onder-
houd. Uitgeest kwam in deze re-
gio allereerst in beeld omdat een 
opstelterrein zo dicht mogelijk 
bij het eindpunt van treindien-
sten moet komen. De ruimte bij 
het NS-station is echter ontoe-
reikend. Daarom wordt nu geke-

ken naar Castricum en eventueel 
naar Heemskerk. De beslissings-
macht ligt niet op gemeentelijk 
niveau, maar bij de staatssecre-
taris van I&M. Er is in Castricum 
gekeken naar drie locatie. Een 
ligt direct achter de Castricum-
merwerf paralel aan het spoor, 
optie twee ligt daar ook, maar 
gedraaid en verder het land in en 
de derde mogelijkheid is aan de 
andere kant van de spoorbaan 
ten zuiden van het Bonhoeffer-
college. Een opstelterrein op een 
van deze locaties is in strijd met 
het bestemmingsplan en het 
ruimtelijk beleid voor het buiten-
gebied, maar dat lijkt niet veel 
uit te maken. En als het dan toch 
niet anders kan, wil het college 
er het beste van maken. ,,Gepar-
keerde treinen leveren geen ver-
fraaiing van het landschap op. 
Zou het ministerie daarom kun-
nen bijdragen aan een langzaam 
verkeerstunnel bij knelpunt Be-
verwijkerstraatweg of aan de 
herinrichting van de stationsom-
geving?” Omwonenden zijn uit-
genodigd voor een bijeenkomst 
op 25 juni vanaf 19.00 uur bij Jo-
hanna’s Hof. Verwacht wordt dat 
de staatssecretaris in het laatste 
kwartaal van het jaar een besluit 
neemt over de locatie. 

Nieuw onderzoek naar 
locatie Toonbeeld

Castricum - Op uitnodi-
ging van wethouder Klijnstra 
heeft er op 10 juni een over-
leg plaatsgevonden met het 
Oranjebuurt-comité. Het co-
mité is een voorstander van 
herbestemming en renova-
tie van het gebouw waar-
in nu Toonbeeld nog geves-
tigd is. De gemeente Castri-
cum wil op deze locatie wo-
ningen bouwen als Toonbeeld 
naar Nieuw Geesterhafe is 
verhuisd. 

Woordvoerder Bärbel Böhling 
van het comité: ,,Het uitgangs-
punt is voor de gemeente dat het 

winstgevend moet zijn om er zo-
doende een deel van de te ma-
ken kosten voor Nieuw Geester-
hage mee te bekostigen. Wet-
houder Klijnstra heeft ingestemd  
met een nieuw onderzoek. Ook 
zal het bewonerscomité nauwer 
worden betrokken bij het pro-
ject.  Door het comité wordt dit 
als zeer positief en constructief 
ervaren.” 

Ron de Haan van De VrijeLijst 
pleit ervoor om het verschil voor 
rekening van de gemeente te la-
ten komen en bereidt een motie 
voor. Deze motie wordt op 19 ju-
ni in de raad besproken. 

KunstKoffers te zien
Castricum - Basisschoolleer-
lingen, om precies te zijn 320 
kinderen, hebben hard ge-
werkt aan  KunstKoffers. De 
leerlingen hebben de afge-
lopen weken een oudere be-
zocht om te interviewen. Het 
thema was reizen en vakan-
tie. Daarbij was de belangrijk-
ste vraag: ,,Wat is het mooiste 
plekje waar u ooit bent ge-
weest en waarom?” 

De informatie die ze kregen heb-
ben de kinderen op één kant 
van een koffer vormgegeven. 
Zij mochten allerlei technieken 
en materialen gebruiken. Vanaf 

21 juni is een groot deel van de 
KunstKoffers te zien in de etala-
ges van winkels in het centrum 
van Castricum. De route loopt 
van Ida Bakker en eindigt bij 
Boekhandel Laan. Er zijn negen 
prijzen beschikbaar gesteld door 
Wier&ga, Zeezicht en Johan-
na’s Hof. De prijsuitreiking is op 
zondag 29 juni op het Bakkers-
pleintje om 16.00 uur. De prijs? 
Een tegoedbon om pannenkoe-
ken te eten met de geïnterview-
de senior. 
Die zondag wordt het sowieso 
een gezellige boel op het Bak-
kerspleintje met doorlopende 
workshops bij Wier&ga en een 
demonstratie schildertechniek. 
De kunstschildersgroep van 
zorgcentrum De Boogaert ex-
poseert bij Wier&ga. Om 16.30 
uur begint een veiling van het 
werk van de kunstenaars van De 
Boogaert. Het geld gaat naar de 
(verf)pot van de kunstenaars-
groep. Dit evenement is geor-
ganiseerd door De KunstKoets.  
Kijk ook op www.miekerozing.nl.
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Fietsroute op Waterdag 
langs waterpunten

Castricum - Ondergrondse wa-
tersystemen, water als verdedi-
gingsmiddel, de ideale visplek, het 
kanaal van Koning Willem 1. De-
ze en nog veel meer ‘waterpun-
ten’ zijn te bezoeken tijdens Wa-
terdag op zondag 22 juni in Cas-
tricum. Een fietsroute van twintig 
kilometer voert langs elf wetens-
waardige plekken in de gemeente. 
Daar wachten vrijwilligers van di-
verse organisaties de bezoeker op 
voor een rondleiding, een verhaal, 
een potje vissen of een heus wa-
teronderzoek.
Aan de achterzijde van het Ruyter-
huis kunnen deelnemers met gid-
sen van IVN het leven in het water 
onderzoeken. Bij bezoekerscen-
trum De Hoep zijn diverse activi-
teiten. Zo kunnen bezoekers zien 
hoe een kraan wordt aangesloten. 
Om 13.00 uur start een fietsexcur-
sie naar het infiltratiegebied. Wie 
begint bij het Ruiterhuys of De 
Hoep kan ter plekke de gratis rou-
tebeschrijving meenemen. Die is 

ook te downloaden via de websi-
te van de gemeente: www.castri-
cum.nl.
De route voert onder meer langs 
vijvers voor woningbouw, een mid-
deleeuwse dijk en een vuilfuik: een 
soort reuzenpanty die het vuil uit 
het water zeeft. De tankval aan De 
Bleumerweg is in de Tweede We-
reldoorlog door de Duitsers gegra-
ven als onderdeel van de Atlanti-
kwal. De Maer- of Korendijk was 
er in al in de middeleeuwen. Het 
bekende ‘wiel’ was een gevolg van 
een dijkdoorbraak.
Waterdag is er ook in de gemeen-
ten Bergen en Heiloo. De gemeen-
ten organiseren deze dag samen 
met Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier en water-
partners als PWN, IVN en Land-
schap Noord-Holland. In Castri-
cum werken ook vrijwilligers van 
Hengelsportvereniging Castricum, 
stichting Werkgroep Oud-Castri-
cum en stichting De Hooge Wei-
de mee.

Speelplezier bij Toermalijn
Castricum - Afgelopen vrijdag 
werd een nieuw speeltoestel 
voor de kinderen van Toerma-
lijn officieel geopend. De jong-
ste, Sara de Waard, en het oud-
ste kind Thijs de Zeeuw moch-
ten door het  lint glijden en knip-
pen. Precies een jaar geleden 
werd het oude speeltoestel ver-
wijderd. Een enthousiaste groep 
van ouders en leerkrachten boog 
zich over een nieuw in te de-

len schoolplein en de financiën 
daarvoor. 
De kinderen werden betrok-
ken in de keuze voor het nieu-
we speeltoestel. Via flessenac-
ties, een sponsorloop, een bij-
drage vanuit het coöperatie-
fonds van de Rabobank en de 
school, was er zoveel geld bij el-
kaar, dat de eerste fase van het 
nieuwe schoolplein gerealiseerd 
kon worden.

FCC meisjes C kampioen
Castricum - De meisjes C-junioren van FC Castricum zijn ongesla-
gen voorjaarskampioen geworden. Eerder in de competitie werd er 
in een spannende wedstrijd gelijk gespeeld tegen dit GSV. De laat-
ste wedstrijdronde van het seizoen verloren zij onverwacht en on-
danks dat de tegenstander een team had ingezet dat versterking 
uit hogere teams had gehaald, boekten de Castricumse meisjes een 
klinkende overwinning die de titel opleverde. Foto: Jacob de Maar.

Bakkum - Op 29 juni staat er 
weer ringsteken op het pro-
gramma. Het evenement be-
gint om 13.00 uur met de los-
se- en aangespannen paar-
den, om 15.00 uur zullen de 
oldtimertrekkers een poging 
doen om de hoofdprijs in de 
wacht te slepen. 

Wie die de meeste ringen gesto-
ken heeft, ontvangt de wisselbo-
kaal. Daarnaast wordt er ook een 
prijs voor het origineelste en voor 
het schoonste geheel beschik-
baar gesteld.Ook is er weer een 
trekkertoertocht georganiseerd, 
die onder leiding van Arnold Res 
en Michiel Mooij in de ochtend. 
Dit jaar is er een nieuwe prijs be-
schikbaar gesteld door Denne-
man BV, de oppoetsprijs. Deze is 
bedoeld voor de trekkers die een 
opknapbeurt kunnen gebruiken. 

Na de ringsteekwedstrijden is 
er livemuziek: rock’n roll van de 
CC Jerome Trio bij Hotel Borst. 
Deelnemers kunnen zich opge-
ven via ringstekenbakkum@hot-
mail.com, het inschrijfformulier 
is ook te vinden op www.ringste-
kenbakkum.nl en bij Hotel Borst.

Ringsteken in 
hartje Bakkum

Vaudevillage 
Hotel Borst

Bakkum - Op donderdagavond 
19 juni staan acht optredens 
op de agenda van Vaudevillage 
in Hotel Borst. Er treden singer 
songwriters op, er is cabaret, er 
komt een zesmansformatie die 
bestaat uit muzikale docenten  
en er wordt kleinkunst voorge-
dragen door Joke Schilling.
Wie ook zijn talent aan een pu-
bliek wil tonen bij een volgen-
de editie kan zich aanmelden via 
hotelborst@casema.nl ter atten-
tie van Ellen Borst. 

Dag Van De Bij bij het 
Hof van Kijk Uit

Castricum - De Groene Bak en 
Transition Towns Castricum heb-
ben een subsidie gekregen van 
het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ 
van de Provincie Noord-Holland 
ter ondersteuning van het orga-
niseren van de Dag van de Bij op 
zondag 6 juli in het Hof van Kijk 
Uit in Castricum. Op deze dag 
willen de vrijwilligers een bijdra-
ge leveren aan het verbeteren 
van de leefomstandigheden van 
de bij en Castricummers bewust 
maken van de bijenproblema-
tiek in Nederland. Het gaat na-
melijk niet goed met de bij: door-
dat er steeds minder soorten ge-
wassen zijn en er steeds meer 

gif gebruik wordt voor bijvoor-
beeld onkruidbestrijding zijn er 
steeds minder bijen. En laten bij-
en nu juist zo belangrijk zijn: ze 
bestuiven meer dan 70 procent 
van de landbouwgewassen. Er is 
een lezing over bijen en de re-
latie met giftige bestrijdingsmid-
delen en duurzame landbouw, 
er zijn diverse workshops zoals 
het bouwen van een bijenhotel 
en er wordt informatie gegeven 
over natuurlijk tuinieren en het 
bijvriendelijk maken van de ei-
gen tuin. Ook zullen er activitei-
ten zijn voor kinderen. Binnen-
kort is de website www.dagvan-
debij.nl online.

Einde zegereeks Red Stars
Castricum - Voor het verras-
sende Red Stars Vitesse is 
zaterdag een einde gekomen 
aan een mooie zegereeks. 
Koploper Onze Gezellen was 
op De Puikman met 3-12 te 
sterk.

Dat was zonde voor de Castri-
cumse honkballers, die vier keer 
op rij wonnen. Maar geen ramp, 
aldus coach Bart Rebel. ,,We 
konden lang meekomen en had-
den kans op meer. Dat betekent 
dat we terecht in de top staan.’’

Het was aan werper Bart Oort-
huizen te danken dat Red Stars 
lang kon meekomen. Red Stars 
trok een 0-2 achterstand snel 

recht en had bij een 2-4 achter-
stand grote kansen om te sco-
ren. Rebel: ,,Het tweede en derde 
honk bezet met 0 uit, daar moe-
ten punten uit komen, maar dat 
lukte niet. En ook in de zevende 
inning hadden we twee honken 
bezet met nummer 3, 4 en 5 aan 
slag, maar daar profiteerden we 
helaas niet van.’’ De gasten uit 
Haarlem scoorden in de slotfase 
de nodige punten, waardoor de 
uitslag toch redelijk hoog uitviel. 
Zeker gezien het aantal honksla-
gen van 10, tegen 9 aan Castri-
cumse kant. Red Stars zakt een 
plaatsje en staat nu derde. Za-
terdag neemt de ploeg het thuis 
op tegen de nieuwe nummer 
twee, Vennep Flyers.
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Zeilchallenge voor kinderen
Uitgeest - Op zaterdag 21 ju-
ni vindt weer de zeilchallenge 
plaats op het Uitgeest- en Alk-
maardermeer van 13.00 tot 17.00 
uur. Dit is een zeilevenement 
voor de   jeugd en staat open 
voor beginnende en gevorderde 
zeilers (cwo 1 en cwo 2). Dit jaar 
varen er optimisten, splashs, la-
sers, pico’s en diverse tweemans 

boten mee. De verenigingen die 
hier aan meedoen zijn ARZV 
Akersloot, Zaanse Onderlinge, 
WWW Wormer, ZWVU Uigeest, 
ZVV Knollendam. Dit jaar is ook 
Delta Lloyd aanwezig  met diver-
se optimisten. Het  evenement 
vindt plaatst bij de zeil-en water-
sportvereniging Uitgeest op de 
Lagendijk 41 a in Uitgeest.

Partner voor North Sea Poetry
Castricum - Hoe komen twee 
verschillende werelden samen? 
Door met elkaar in gesprek te 
gaan en te ontdekken dat je 
over bepaalde zaken hetzelfde 
denkt. Zo ging het tussen Erik 
Minnema, directeur van Rabo-
bank Noord-Kennemerland, en 
Howard Krol, initiatiefnemer van 
het poëzie-evenement North Sea 
Poetry. Onlangs sloten ze een sa-
menwerkingsovereenkomst. De 
bank sponsort het evenement 
en het evenement gaat flink op 
de poëtische trom slaan om de-
ze culturele inspanning van de 
bank wereldkundig te maken. 
Erik Minnema: ,,Wij vinden North 
Sea Poetry een origineel initia-
tief. Het is vernieuwend én laag-
drempelig. Cultuur moet dicht 
bij de mensen staan, maar te-
gelijkertijd apart zijn, zodat het 
spannend wordt. Dat zit allemaal 
in North Sea Poetry. Bovendien 
draagt zo’n evenement als dit 
bij aan een onderscheidend cul-
tuurprofiel van onze regio.”
Howard Krol is heel blij met de 
steun van de rabobank: ,,We 
hebben er uitgebreid op geklon-

ken. Dat doen dichters graag. 
Maar even serieus: we zijn voor-
al zo verguld met de Rabobank 
omdat hun support veel verder 
gaat dan alleen een financiële 
ondersteuning. We hebben met 
de mensen van de bank met-
een een creatieve uitwisseling 
over hoe je een evenement be-
ter maakt en hoe cultuur de lo-
kale economie kan stimuleren.” 
De vierde editie van North Sea 
Poetry vindt plaats op zaterdag-
avond 4 oktober in strandpavil-
joen Deining op het strand van 
Castricum. Het programma be-
vat grote namen als Jean Pier-
re Rawie uit Groningen, onge-
wone dichters als Meneer Diep-
gang (in duikerspak) en de jon-
ge dichteres Mieke van Zonne-
veld, die eerder dit jaar de pres-
tigieuze Turing Gedichtenwed-
strijd won. Meer over het pro-
gramma en reserveren: www.
northseapoetry.nl. Op de foto 
Rabobank-directeur Erik Minne-
ma (rechts) en North Sea Poe-
try-initiatiefnemer Howard Krol 
(links) tekenen sponsorcontract 
op een passende locatie.

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. 
05-06-2014: Patrick G.N. Kaan-
dorp en Karlijn R.M. Putter. 06-
06-2014: Sander Groefsema en 
Lisanne A.R.A. Hendriks. 06-06-
2014: Seҫkin Durgut en Natha-
lie de Winter. 07-06-2014: Wal-
ter Haan en Karin Stam.

Overleden
24-05-2014: Theisen, Carlos R. 
overleden te Alkmaar. 26-05-
2014: Moes, Jan overleden te 
Alkmaar. 27-05-2014: Zomer-
dijk , Hermanus J.M. gehuwd 
met Margaretha H.M., overle-
den te Limmen. 27-05-2014:  

Peijs, Klaas gehuwd met Griet-
je A. Bastiaan, overleden te 
Castricum. 27-05-2014:  Lem-
stra, Everdina weduwe van Da-
niël Ellens, overleden te Bever-
wijk. 28-05-2014: van Oosten-
brugge, Solange Q. overleden 
te Castricum. 28-05-2014: Ke-
telaars, Ronald A. gehuwd met 
Anna L.E. van Beerse, overleden 
te Castricum. 29-05-2014: Snij-
dewind, Jan overleden te Am-
sterdam. 29-05-2014: de Wit, 
Cornelis P.M. gehuwd met Ma-
ria A. Duijn, overleden te Bergen 
(NH). 29-05-2014: Hes, Cathari-
na P.  gehuwd met Dirk Guijt, 
overleden te Beverwijk. 02-06-
2014: Duin, Renate J. W. ge-
huwd met Petrus J.G. Hemmer, 
overleden te Alkmaar. 04-06-
2014: van Gorcum, Maria A.  ge-
huwd geweest met Cornelis van 
den Akker, overleden  te Castri-
cum. 02-06-2014: de Geest, Jo-
hannes A.M.H.G. gehuwd ge-
weest met Alida van Splunter, 
overleden te Akersloot. 03-06-
2014: Krom, Petronella M. over-
leden te Castricum. 07-06-2014: 
Beentjes, Geertruida overleden 
te Castricum. 07-06-2014: Brink, 
Alle overleden te Castricum  ge-
huwd met Johannes Vos, wo-
nende te Amsterdam. 08-06-
2014: Zonneveld, Nicolaas over-
leden te Castricum. 08-06-2014: 
Cobbenhagen, Johannes Hu-
bertus Joseph overleden te Cas-
tricum. 09-06-2014: Kuijs, Ge-
rardus M. gehuwd geweest met 
Anna A.M. van Duivenvoorde, 
overleden te Akersloot.

www. .nl

www. .nl

Elly de Waard wint de 
Cultuurprijs Letteren

Regio – Zondagmiddag ontving 
dichteres Elly de Waard, die op 
de grens van Egmond en Castri-
cum woont, de Cultuurprijs Let-
teren voor de regio Alkmaar. Tij-
dens een feestelijke middag in 

de Witte Kerk in Heiloo ontving 
ze de prijs uit handen van jury-
voorzitter en burgemeester van 
Graft-De Rijp Ria Oosterop. Aan 
de prijs is een geldbedrag van 
1000 euro verbonden. Met de 
prijs dingt De Waard mee naar 
de RabobankCultuurprijs 2014 
eind oktober. Ook de schrijvers 
Bert Wagendorp en Peter Zan-
tingh maakten kans op de Cul-
tuurprijs Letteren. De jury was 
lovend over het hele oeuvre van 
Elly de Waard, doordat de bun-
dels samen zo krachtig het beeld 
van een mens in de tijd laten 
zien. Natuur, liefde en het onme-
telijke tegenover het onbedui-
dende komen aan de orde in het 
werk van de dichteres. De jury 
noemde de ritmiek waarmee zij 
haar verwondering verbeeldt en 
het dienstbaar zijn aan de grond 
waarop zij leeft, kenmerkend. 
Voorafgaand aan de prijsuitrei-
king interviewde VPRO presen-
tator Wim Brands de drie geno-
mineerde schrijvers.
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Landschapsfotograaf 
in De Oude Keuken

Bakkum - Tot en met 24 augus-
tus zijn aan de wanden van De 
Oude Keuken op het landgoed 

Limmen is galerie rijker

Limmen – Op zaterdag 21 juni 
is de officiële opening van Ga-
lerie Leuring aan de Schoollaan 
5. Deze galerie met kunst, an-
tiek en Art Deco is op zondag 22 
juni voor het eerst voor publiek 
geopend van 12.00 tot 18.00 uur. 
Liefde en passie van de eigena-
ren voor kunst en antiek is de 
basis van dit initiatief. Irke-Marj-

en en Jeroen Leuring ontdekte 
dat er heel veel mooie dingen te 
koop zijn op veilingen, markten 
en beurzen. ,,Deze optie, om bui-
ten de gangbare winkels bijzon-
dere en unieke objecten te vin-
den voor een interieur, lijkt door 
veel mensen over het hoofd ge-
zien te worden”, zegt Irke-Marj-
en. ,,Of deze optie is voor veel 
mensen lastig  omdat het tijd-
rovend is en om geduld vraagt. 
Voor ons is het een hobby naast 
ons vaste werk.” Zij hebben de 
afgelopen jaren veel gekocht, in 
eerste instantie voor eigen ge-
bruik, maar inmiddels is de col-
lectie dusdanig gegroeid dat be-
sloten is om een galerie te ope-
nen. Liefst zouden ze de galerie 
ook nog combineren met exposi-
ties van kunstenaars. De collec-
tie varieert van vazen en schalen 
tot klokken en schilderijen, en 
van antiek en art deco tot heel 
modern. De galerie is elk der-
de weekend van de maand, op 
zaterdag en zondag open van 
12.00 tot 18.00 uur. Kijk vast op 
de www.galerieleuring.nl.

Een, twee, drie sprookjes 
in het Hof van Kijk Uit

Castricum - Zondag 22 ju-
ni speelt Forento de voorstell-
ling Eén sprookje, Tweesprook-
je, Drie Sprookjes  in de Hof van 
Kijkuit. Terwijl op de voorgrond 
Geitje Mek veranderde in Tafeltje 
Dek, raakte op de achtergrond 
de Koning in zijn koets te water 
in de grote vijver van de kasteel-
tuin. In het kasteel op de ach-
tergrond werd de dochter van 
de molenaar vastgehouden om 

het stro te spinnen. En tot gro-
te hilariteit van de toeschouwers 
sprong de zoon van de mole-
naar in opdracht van de Gelaars-
de Kat echt in het water van de 
vijver om te doen of hij verdronk. 
er is een voorstelling om 12.00 
en een om 15.00 uur. De voor-
stelling is geschikt voor iedereen 
vanaf zes jaar, aan bezoekers 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd om de kosten te dekken.

Uitgeest – De legendarische 
drum- en pianoshow met Swen 
Manshande van Crazy Piano’s 
komt zaterdag naar De Balken. 
Hij brengt samen met het publiek 
een show met allerlei hit van 
vroeger en nu. verzoekjes zijn 
welkom. Swen begint rond 23.00 
uur met zijn feestprogramma.

Dancing Piano’s 
in De Balken

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 21.15 uur   

zaterdag 16.00 & 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Walking on Sunshine

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

dinsdag 14.00 uur  
Starred Up

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

maandag 20.00 uur   dinsdag 14.00 uur  
Grace of Monaco

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur    woensdag 16.00 uur  

Maleficent 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 15.30 uur 
zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur       

De 100 jarige man die uit 
het raam klom en verdween

vrijdag 15.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 

Flits & het Magische Huis (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur

zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 2D

Programma 19  juni t/m 25 juni 2014

Heksen bestaan niet
Ergens tussen hemel en aar-
de komt bij volle maan een ge-
heime heksenraad bijeen. Deze 
raad bestaat uit vijf Sterrenhek-
sen die de wereld behoedt tegen 
het kwaad. Concuela, één van 
de vijf sterrenheksen, heeft ech-
ter slechte bedoelingen. De hek-
senraad verbant Concuela naar 
een spiegelgevangenis. Doordat 
de cirkel van vijf is verbroken, 
zijn hun magische krachten niet 
compleet en kunnen zij de aar-
de niet beschermen tegen Con-

cuela’s kwade plannen. Daarom 
wordt een magisch amulet ge-
activeerd om zo op zoek te gaan 
naar een nieuwe vijfde sterren-
heks. Katie, een vrolijk getalen-
teerd meisje, blijkt haar hele le-
ven al speciale gaven te bezitten, 
maar is zich daar zelf niet be-
wust van. Op haar dertiende ver-
jaardag krijgt ze een mooi amu-
let cadeau, dat haar magische 
krachten versterkt. Samen met 
haar beste vriend Roy ontdekt ze 
hoe ver haar krachten gaan.

Grace of Monaco vertelt het 
verhaal van Hollywood actrice 
Grace Kelly, gespeeld door Os-
car winnares Nicole Kidman, 

Grace of Monaco die door haar huwelijk met Prins 
Reinier de derde Prinses van 
Monaco werd. Een prachtige film 
die de glamour en de keerzijde 
daarvan toont in het leven van 
Prinses Grace. 

Duin en Bosch in Bakkum land-
schapsfoto’s te zien van de Cas-
tricumse Ingeborg Deppe. Haar 
foto’s laten een spel zien van 
licht en schaduw, lijnen en ge-
dempte kleuren.
Landschapsfotografie is de spe-
cialiteit van Ingeborg Deppe. Tij-
dens de expositie in De Oude 
keuken toont zij voornamelijk fo-
to’s uit de omgeving van Castri-
cum zoals haar series ‘Droom-
beelden van de Hollandse Kust’, 
‘Ochtendnevels’ en foto’s van 
bloemen. 

Live-muziek in Bakkerij 
Castricum - Zoals zijn op-
tredens bij de tv-program-
ma’s DWDD en De Beste Sin-
ger Songwriter Van Nederland 
al deden vermoeden, heeft sin-
ger-songwriter Fabian zijn mix 
van blues, pop en hiphop verder 
ontwikkeld tot een fris, authen-
tiek en eigenwijs geluid. Donder-
dag speelt hij in De Bakkerij van-
af 20.00 uur. De Brits-Zimbab-
waanse singer-songwriter Ryan 
Koriya presenteert zijn nieuwe 
ep Ghostrider. Akoestische pop-
muziek die een lach brengt op 
de ziel. Toegang vier euro. Vrij-
dag 20 juni vanaf 21.00 uur Vi-
tal Element en Ramkoers. Vi-
tal Element brengt nummers vol 
passie, van optimisme tot pes-
simisme en met een dynamiek 
en sfeer die daar bij past. Ram-
koers is een driekoppige instru-
mentale formatie die zware rock 
speelt. Toegang vier euro. Zater-
dag 21 juni begint om 21.00 uur 

een rock ’n rollavond. De toe-
gang is gratis. Zondag 22 juni 
vanaf 20.00 uur: The Hickoids. Zij 
spelen van hardcore country tot 
hardcore punk. In het voorpro-
gramma staat Grandpa Death 
Experience op het podium. Toe-
gang vier euro. 

Limmen – Op zaterdag 21 ju-
ni organiseert de activiteiten-
begeleiding van woonzorgcen-
trum De Cameren in samenwer-
king met De Plaatjesdraaierij een 
muzikale middag. Alle bewoners, 
hun familie en buurtbewoners 
zijn welkom en kunnen genie-
ten van een hapje en een drank-
je terwijl de dj voor muzikaal ver-
maak zorgt. En verzoekjes zijn 
altijd welkom. Er wordt voorna-
melijk gedraaid vanaf grammo-
foonplaat, ondersteund door fo-
to’s en clips uit een ver verleden. 
En misschien wordt er wel nieuw 
talent ontdekt in de karaoke? 
Het is ook mogelijk een eigen 
meegebrachte grammofoonplaat 
te laten draaien. De muzikale bij-
eenkomst is vrij toegankelijk en 
begint om 15.00 uur.

Plaatjes draaien
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Geslaagden Clusius College Castricum
Dit jaar is ruim 92.1% van de 
eindexamenkandidaten van het 
Clusius College Castricum ge-
slaagd. Dat is bijna drie procent 
meer dan het afgelopen jaar. 38 
leerlingen 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. 

Basisberoepsgerichte leerweg
Sabine Koomen, Lex Swart, Thijs 
Goedheer, Maarten Koeman, 
Dani Leguijt, Melissa Uiterwijk, 
Larissa Admiraal, Tessa Borst, 
Mick Butter, Wessel Duin, Sel-
ma van Gisbergen, Bryan Hem-
mer, Bram Kuijs, Charlotte Lief-
ting, Dylan de Vries, Gino de 
Vries, Renske Weeda, Ramon 
Verver, Sophie van Stralen, Lisa 
Limmen, Samantha Opdam, Ro-
byn Ahn, Celeste van den Berg, 
Bianca Bibo, Demi Hoyer, An-
nick Kluft, Kevin Martens, Joelle 
Rood, Tina Rosic, Thomas Scha-

de, Jesse Zonneveld, Jossy Bak-
ker, Joost van Doorn, Manon 
Klaver, Sharona Klerk, Sammy-
Jo van Galen, Max Brinkman, 
Youri Krijgsman, Jeremy op de 
Weegh, Amy Baltus, Joey Broek-
hof, Denis Delic, Danny Heine, 
Tanja Hoek, Nerissa Holtman, Li-
andra van Ingen, Mitch Liefting, 
Sami Sawad, Cheyenne Wes-
tra, Lisanne Zevenberg, Sophie 
Meester, Raymond Coobs, Mit-
chell van Duin, Channa Krijt, 
Chantal van Oosten, Dewi van 
Rossum, Nick Schoen, Noëlla 
Swaalep.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Sanne Breijaen, Max Imming, 
Joël de Jong, Bob Sander, Lau-
ra Schoon, Sebastiaan de Vries, 
Kevin Sunderman, Lavande Ver-
haart, Gina Berthold, Ramona 
Berthold, Michelle de Boer, Kel-
ly Ritter, Esther de Vries, Jeremy 
de Bruijn, Demy Doeswijk, Ilse 
Hofl and, Tom Kunnen, Charlot-
te op den Velde, Mirjam Admi-

raal, Youssuf Ahmed Omar, Me-
lina Alojan, Bibi Beentjes, Deb-
bie Bijl, Sebastiaan Druijven-
Catsklopping, Kjelt den Enting, 
Stijn van de Fliert, Jasper Garst-
man, Jeanne Gijzen, Mel Glo-
rie, Tessa Groentjes, Laura He-
ijmans, Kim Hoolhorst, Danique 
Jager, Róbin Looijinga, Chris-
sy van der Meer, Susan Over-
dijk, Amber Rook, Larissa Ruijs-
senaars, Amber Scholten, Nina 
Tervoort, Ruby Verstraete, Janou 
van Weenen, Jan-Willem West-
strate, Danny Hopman, Tessa 
Sloof, Nena Wassenaar, Mandy 
Baltus, Julie Hopman, Max Mou-
ritz, Anne Speets, Lisa Zwart, 
Nick Bakkum, Joyce Beentjes, 
Natascha Bierling, Kay Breed, 
Donna van Bruggen, Larissa 
Bruin, Tim Bruisschaart, Sabrina 
den Dunnen, Max Goossen, So-
fi e Heemskerk, Jessica van der 
Heide, Sabine Jacobs, Cees Loh-
man, Manon Looijenga, Christi-
aan Pierdzig, Martha Teerenstra, 
Kris Tiemeijer, Tim Veugelers, 

Vlag uit op het Jac. P. 
Thijsse College

Mavo: Akersloot: Lynn Adri-
chem, Gijs Beentjes, Lotte Buur, 
Wietse Koomans, Edward Krekel, 
Bart de Laat, Mees van Stein, 
Linde Verduin, Jelle Zonneveld. 
Beverwijk: Amy Fruitema. Castri-
cum: Richard Algra, Sheila Baart, 
Eline van der Beek, Maarten Ble-
ijendaal, Merel van den Boog-
aard, Mathijs Boomsma, Hu-
go Bos, Ids Castricum, Ruben 
van Dansik, Mees Derksen, Sam 
Drost, Loek de Groot, Jonne van 
Hagen, Lotte Hollenberg, Luca 
van Hoogdalem, Joppe Huisin-
ga, Chendo Klokkers, Lizzy Koe-
man, Daisy Kooi, Sam Lammert-
se, Nienke Leeftink, Daphne Lie-
vers, Morris van Lohuizen, Daph-
ne Mulder,Yulan van Mullem, 
Daniel Noordover, Alyssha van 
der Park, Lars Peeters, Anouk 
Raap, Marit Rijkenberg, Bernd 
Rozemeijer, Eva Scheerman, Evi 
Smith, Bart Stam, Jesper Vier-
hout, Lotte Vrees, Courtney War-
merdam, Jeroen van de Water. 
Egmond Binnen: Bas Admiraal, 
Bas Bart, Bonnie Gozeling, Anna 
Havelaar, Jesse Sengers. Heiloo: 
Kim Bierman, Rachèl de Boer, 
Remco Bosman, Ozair Dahi, Ralf 
van Deventer, Thijs Dijkstra, La-

rissa Disseldorp, Raymon Du-
mont, Roos de Haan, Justin Han-
sen, Max Haverkamp, Luuk de 
Jong, Jasper van der Kroon, Bas 
Liefting, Ryan Luesken, Dillan 
Meijer, Mees Molenaar, Daph-
ne Natte, Dauwe Postma, Douwe 
Roedema, Leon Schilder, Wendy 
Sterkenburg, Kai Stroet, Sylves-
ter Tijssen, Julia Turner, Kasper 
Udo, Finn Volger, Jens de Vries, 
Sanne Zeeman. Limmen: Jent 
Bakker, Kim Boersen, Lois Bra-
kenhoff, Max Brakenhoff, Thijs 
Clever, Marc Edelenbos, Brian 
de Goede, Luke Groot, Lasse Ka-
rels, Johnny Koot, Demi van der 
Looij, Colin Molhoek, Mees Nol-
ting, Ruben van Rooijen, Ginger 
Satoer, Elina Seignette, Bren-
dan Tomasi, Demi de Wildt, Tom 
de Wildt, Aron Zandbergen, Da-
niek de Zeeuw. Uitgeest: Auke 
Geerts.
 
Havo: Akersloot: Koen Bolhuis, 
Shari Dekker, Freek van der Eng,  
Benthe van der Eng, Lieke Fatels,  
Danielle de Jonge, Vince Kers-
sens, Aline Rienstra, Rowan de 
Ruijter, Lobke Sander, Rosa-
lie Sander,  Demi Schoon, An-
ne Schoon, Sven Stolk,  My-

lan Swart, Stanley Terluin, Jarno 
Vleeming, Max van de Vliet,  Britt 
van Vliet, Fleur van Vliet. Alk-
maar: Aranka Veen. Castricum: 
Lars Aarnts, Jeroen Aris,  Mirjam 
van Arkel, Jesse Bakker, Tiffa-
ny Baltus, Duncan Beentjes, Jor-
di Beentjes, Danielle Blaas,  Tho-
mas Blaasse, Rens Blom, Sjoerd 
de Boer, Frank Bol, Sacha Bos, 
Mart Brandjes, Philie Broek-
meijer,  Roderik Brugman, Sam 
Donders, Caroline Dunselman, 
Tessa van der Eng,  Fioran Filip-
pi, Brian Fung,  Thessa Götz, An-
ne Groot, Rowan de Groot, Step-
hanie de Groot, Shivanne Idema, 
Tess Jansen,  Rick de Jong, Stan 
Juffermans, Julian Kapr, Nic-
ky Kerssens, Arne Kooiman  Ju-
dith Korf, Sheetal Kruithof, Huub 
Kuijs, Betsie Limmen, Michiel 
List,  Yoekie Luijckx, Anne-Jet 
de Nas, Esmée Nonneman, Ro-
my Nuijens, Jara van Ooijen, De-
mi Paarlberg, Elise Plijter, Frans 
Ploegaert, Mara Polak, Marie-
Sophie Res, Natascha Rietbroek,  
Annamarie de Ruijter, Lina 
Schermer, Lars van der Schoor, 
Thom Schotanus, Jelle Schota-
nus,  Liz Smith, Connor Smith, 
Hester Snijders,  Benjamin Sri-
jindarat,  Pepijn Stet, Joël Terdu,  
Wouter Tromp,  Pascalle Twisk, 
Lars Uiterwijk Winkel, Guido 
Veen, Tom Veldt,  Quirinda Vos, 
Daniël Wijers, Beeke Wijgman, 
Masaya Zeldenrust, Romy Zon-
neveld. Egmond aan den Hoef: 
Chantal van Doorn,  Astrid Dor-
hout,  Win Min Kong. Egmond 
Binnen: Hugo de Groot, Astrid 
Valkering, Dominique van der 
Zande. Heemskerk: Emily Brou-
wer. Heiloo: Tobias Apeldoorn, 
John Baaij, Sander Berkvens, 
Martijn Beun, Daan Bijman, Ster-
re Blaauw,  Rowan Bleekemo-
len, Ilse Bloemendall, Eva Böhne, 
Frank van den Brom, Bastiaan 
Brouwer,  Job te Buck, Yann van 
Dam, Yvonne van Diemen, Fen-
na Geesken, Jonas Geusebroek, 

Evelien Gras,  Lisanne de Groot,  
Mitchel Hansen,  Romy Harlaar,  
Romy Herman, Ellemijn Hofl and, 
Sander Jensch,  Karine Kaptein, 
Michael Kivits, Brian Klaassen, 
Jeffrey Klerk, Max Knegt, Alex 
Laduc, Mart Langenberg, Karin 
van Leijen, Jasmijn Lesterhuis, 
Sebas Mak, Nick Nagelhout, 
Luke Nanne, Jonas van Nifterik, 
Laura Noorman,  Bas Otto,  Jor-
dan Passtoors,  Lars Passtoors, 
Bas Peeters, Casper Perre, Frits 
Reijners, Samantha Robertson, 
Robbert de Ruiter, Amber van 
Saase, Puck Schermer, Felix Se-
verijnse, Rens Smit, Lucas Veer-
man, Stijn Vos, Elsemieke Vree-
ker, Perry Warmenhoven, Ji-
mi van Weert, Elize Wester, Thijs 
Wols, Lars van Zijl, Kielen Zuur-
bier, Joris Zwart. Limmen: Femke 
Admiraal, Jort van Beek, Nien-
ke Boon, Maud Burgering, Ward 
ten Cate, Yves Defesche, Debbie 
Dekker, Julia van Diepen, Mi-
ka Ehlhardt, Jilt Fopma, Reno de 
Graaf, Bruno Jaeger, Cas Kaan-
dorp, Renée Koopman, Manon 
Kraakman, Martijn Krook, Dit-
te de Lange, Romy Liefting, Tes-
sa Metselaar, Romy Meurs, Jel-
le Min,  Jur Min, Moyra Min, Per-
le Oosterveer, Wessel Pronker, 
Bodine de Ruijter, Daan Scher-
mer, Björn Schuurmans, Shyanta 
Vleugel, Lucien Wagemaker, In-
ger van de Wal. Uitgeest: Gideon 
Fresen, Yur Welagen.
 
Vwo: Akersloot: Demi Both, Per-
nille Deijlen, Wouter de Leur. 
Castricum: Max van Alphen, Bas 
van Andel, Megan Bakker, Ro-
sanne Beentjes, Kamla van den 
Berg, Roxane Biersteker, Rianne 
Bouma, Stefan Breetveld, Lau-
ra ten Broek, Hester Coppoolse, 
Kim Costerman Boodt, Ralph van 
Dodewaard, Inger van Duuren, 
Samantha Goudsblom, Maud 
de Haas, Anouk Hollenberg, Ed-
ward van der Hout, Lars Ithur-
bure, Lotta Jense, Zoey de Jong, 

Femke Keuning, Guido Kok, Es-
mee Laan, Manon Laan, Luca 
Leithuijser, Fleur Louis, Simone 
Márton, Franka Meijer, Alexan-
der Molendijk, Mats de Nijs, Li-
sa Nokkert, Amanda Noordo-
ver, Rick Poel, Evelien Reijnders, 
Wonne Rodemeier, Jelle Roos, 
Fieke Ruitenbeek, Floor Schijen, 
Shanna Schoenmaker, Valesca 
Schoorl, Manon Schouten, Ire-
ne Teufer, Floris Tomassen, Da-
vid van der Veen, Emily Vink, 
Tim de Vries, Demi Wals, Roel 
van Warmerdam, Daan van der 
Werf, Sanne Wildbret, Jochem 
Wildeboer, Maarten Zwart. Eg-
mond Binnen: Roos Apeldoorn, 
Bart Belleman, Djurre Heems-
kerk, Nicky Klaver, Elise Speets. 
Heiloo: Vera Adels, Okkie Apel-
doorn, Chris Barhorst, Bas Bee-
repoot, Jasper den Boer, Milou 
Bollen, Koen van ‘t Boveneind, 
Paulien Brandsen, Gaby de By, 
Suzanne Comans, Chris Dijkman 
Dulkes, Jelte van Dokkum, Tho-
mas Gerrits, Remy de Graaf, Na-
dine de Groot, Joop de Haan, El-
ham Habibi, Teun Heidemann, 
Wout Kalf, Karlijn Koops, Erwin 
Kramers, Tim Kuipers, Kim van 
der Laken, Fenna Melgers, Ro-
chelle Mey, Sjaantje Nanne, Evy 
de Nijs, Maud Ooijevaar, Dennis 
Oostindie, Jacqueline Opdam, 
Manon Oudejans, Marik Panne-
koek, Rik Plukker, Rutger Poe-
lakker, Laura Quinten, Simone 
van Raaij, Evi Rooker, Paul van 
Schaijck, Ruby Schipper, Mireil-
le Schipper, Romy Schouten, Jai-
mily Slootman, Nina Twisk, Jel-
le van der Ven, Bram Vendel, Ju-
dith Verberne, Daimy de Vries, 
Luuk op de Weegh, Freek van 
der Werff, Fleur Wijffels, Wessel 
van der Woude, Ilse Zoon. Lim-
men: Michiel van den Berg, Isa 
van Bergen Henegouw, Ran-
dy Bruin, Hidde Ebels, Maurice 
Rijs, Daphne Schneider, Mylè-
ne Schuurmans, Allard de Vries, 
Mike Zuyderduin.  

Julia Berkman, Folkert Konijn, 
Thijs Kotterlink, Cato van der 
Kruk, Louise van der Molen, Ga-
vin Schalkwijk, Anna Stam, Bart 
Wagter, Marieke van Leeuwen, 
Sander Esteje, Babs Garsten, 
Stef Horensma, Maxim Bos, Kim 
Groot, Pluk de Kort, Luna Lou-
rens, Sil Timmermans, Sem Win-
ter, Maaike Vink, Tom van Oos-
terom, Rafa Alhaj Saleh, Awesta 
Ansari, Nikki Boutmy, Aman-
da Duin, Dylan Kortekaas, Ran-
dy Lotterman, Melle Reiff, Em-
ran Salehzadeh, Zohal Shahir, 
Manon Spaan, Jessica van der 
Veen, Kenneth Visser, Sanne van 
Wees, Noah Kruiswijk, Kirsten 
de Boer, Ellen Schoen, Tim van 
Randen, Sidney van Luijn, Yan-
nick Terdu, Wendy Bruijn, De-
wi Faas, Denise Mol, Olly Aarts, 
Joost Glandorff, Maaike Zweet.

Gemengde Leerweg
Amber Bos, Chiara Carfora, Cas 
Hoogland, Lynn Koelman, Jas-
per Vasbinder, Michelle Franc-
ke, Wouter Moerland, Mick 
Schermer, Lisanne Schut, Yo-
ni Roskam, Merve Alpar, Mela-
nie Beentjes, Wies van Beest, Li-

sanne Bos, Denise Hoek, Jas-
mine Jack, Darion Kaal, Anouk 
Kapr, Pam Kieft, Madelief Kooij, 
Estelle Loos, Mariska Mantel, 
Denise Meuldijk, Sven Paarl-
berg, Effi e Scrocca, Verena Sin-
neger, Rosan van der Voort, Bob 
Webster, Aymee Zentveld, Rosa 
Zwiers, Anthony Vahl, Ted Zwart, 
Robin Boersen, Thijs Brasser, 
Lisa Vaandrager, Jane Valke-
ring, Romy de Bruin, Geena de 
Hoop, Kimberley de Jager, Bra-
dy de Jong, Esther Ludwig, Ral-
ph Schade, Larissa Broom-
ans, Naomi van der Lee, Iris van 
Heusden, Sterre Hondema, Zoë 
de Bruine, Julia van der Velden, 
Maria Wester, Sabine Boutmy, 
Nikki Dekker, Melissa Duin, An-
ne Hilgersom, Dianne Martens, 
Alex Meuldijk, Linda Molenaar, 
Joey Regtop, Tom van Rij, Cha-
riesa Roozendaal, Jamie Roze-
ma, Youri Sondorp, Mark Stes-
sen, Amy Wernke, Marieke Zon-
jee, Niels Zonneveld, Sam Kuij-
per, Zyara Korver, Joy Borst, Do-
minique de Jong, Mylène Wage-
man, Soraya Bish, Donja Herre-
ma, Renate Koopman, Steven 
Feenstra, Amber Sijbrandij.



Feestvreugde  op Bonhoeffercollege
Mavo: Nadine Ammeraal, San-
ne Baaij, Dorus Bakker, Nigel 
Bakkum, Jasper Baltjes, Kelly 
van den Berg, Alisa Bik, Feresht-

ah Bina, Rick Boergonje, Tim uit 
den Bogaard, Arnold Boukes, 
Marilisa Broer, Bryan Bruijns, 
Robin Cairo, Luc Coffeng, Tom 

Corten, Max Emmelkamp, Stan 
van Eyk, Esther Flietstra, Wou-
ter Groot, Bas Gunter, Basel Ha-
jyahya, Luke van der Ham, Nao-

mi Harland, Maayke Hollenberg, 
Martine Hollenberg, Timo Hon-
dema, Noortje Houtenbos, Stijn 
Jonker, Kelsey Kerssens, Ben-
jamin Kloosterman, Laurens 
Knaap, Shelley van der Kolk, Jor-
rit Konijn, Lotte Kornblum, Tim 
de Kruyff, Babs Lagerweij, Xa-
vièl de Ligt, Teun Limmen, Cas 
Lommers, Esmee Lommers, Job 
Lörinc, Manon Lorist, Quint Mar-
tens, Stella Muthert, Clim Oostra, 
Steef Pastor, Erick Pepping, Ro-
mée Postma, Mats Raaphorst, 
Sonia Rahimi, Ajai Reuvekamp, 
Ian Scheffers, Rohan Smit, San-
jana Spaander, Merle Stals, Mar-
vin Stanley, Niek Stoilov, Lieke 
Swart, Eloi Tijhuis, Robin Twisk, 
Wouter Vader, Vera van der Veldt, 
Roel Wouters, Elisa van Zaane, 
Mandy Zonneveld. 
 
Havo: Lars Aafjes, Remi Aafjes, 
Doeta Aartsma, Job Admiraal, 
Lucie Amse, Daaf Andringa, Hi-
dde Baijards, Roel Bakker, Lau-
ra Bas, Lotte Beentjes, Steffan 
de Boer, Tessa de Boer, Kirsten 
Bosma, Pepijn Boterman, Bon-
nie Brakenhoff, Kaja van Brug-
gen, Joost Buursma, Sam Claus, 
Demi Dekker, Jur van Diepen, 
Melvin Dirks, Eline Droog, Rian-
ne van Egmond, Jochum Emke, 
Judith van ‘t Erve, Yvonne Fraa-
se Storm, Bianca Giemsch, Sil-
van Glorie, Emma Groen, Kees 
Groot, Ted Groot, Patrick Grossat, 
Lisanne Grul, Roos de Haan, Jef-
frey Harmse, Megan Heijke, Pau-
la Henneman, Selina Henneman, 
Jur Hoekstra, Bo Hofsté, Delano 
Holkamp, Jur Hoogeboom, Mar-
leen Huijgen, Wytske Hupkens, 
Anne Jansen, Morris Jansen, 
Kelly de Jong, Paulien de Jong, 
Nadine Jonker, Wessel Joon, An-
na Klaasse Bos, Bram Klingeler, 
Xanthe Kok, Maikel Koper, Han-
na Kops, Chris Kostic, Jasper 
Kouijzer, Nicky Krastev, Wesley 
Kriek, Koen Krol, Anne Krom, Jo-
ni Krom, Marjolein Kuijpers, Sem 

Lascaris, Zoë Lascaris, Eke van 
Leeuwen, Tjebbe van Leeuwen, 
Daan Gravin van Limburg Sti-
rum, Kim van der Lit, Lars Luij-
ckx, Jordy Martens, Malou Me-
ijer, Jasper Mellema, Marc Mes, 
Nol Minneboo, Bodil Mul, Na-
duah Nijssen, Lianne van Noort, 
Jackie Oden, Aaik Oosters, Jes-
se Roemer, Margriet de Rooij, 
Robbin Rozemeijer, Celine Rui-
ter, Johan de Ruyter, Lotte van 
Schaik, Boy Schong, Marlies 
Schoon, Laura Sieval, Bart Spar-
rius, Friso Spruit, Lotta Stam, Ce-
line Tajes, Carlijn Tibboel, Bon-
no Tonin, Stijn Twisk, Charlotte 
Ursem, Maarten Veenstra, Niek 
Verduin, Nicole van Vliet, Roos 
Vrouwe, Nancy Walsmit, Teun 
Walstra, Kyra Warners, Mai We-
gen, Lara Welkers, Loïs Welp, 
Daniëlle Winter, Arno Zonneveld, 
Maite Zonneveld. 
 
Atheneum: Luuk Bleijendaal, 
Kieke de Boer, Melvin Bouman, 
Folkert Broeders, Floris Dek-
ker, Karlijn Dekker, Dylan Dirks, 
Britt van der Drift, Tess Dudink, 
Arno Garstman, Josephine Gi-
lissen, Lisa Haije, Maxje van der 
Heijden, Romy Horeman, Remi 
Kloos, Doeschka Kos, Lotte Kra-
kers, Robin Mak, Simon van der 
Meer, Reyndert Mehrer, Eline 
Middelhoven, Boas Plinck, Arn-
oud Raap, Anne Raspoort, Elise 
Rip, Minke Roodhof, Remco Rui-
tenbeek, Inge ten Seldam, An-
neloes de Soet, Deborah Stam, 
Mariëlle Stam, Britt Straat, Mar-
griet van Toledo, Nancy Twisk, 
Simone Vreeburg, Minthe Walra-
ven, Roel Welling, Joëlle Zonjee. 
Gymnasium: Daan Beentjes, 
Kristian Blom, Pim Broersen, 
Jennifer Buur, Michelle Dekker, 
Victor Hoedemaker, Ferry Hooft, 
Ivo Jak, Kelly van Leeuwen, Nik-
ki Levering, Luuk Muthert, Mar-
jolein Reichert, Anouk Scheffer, 
Eline Sterk, Esmé Weiland, Tanja 
Westra, Laura Witteveen. 

Jur Hoekstra uit Uitgeest, geslaagd voor HAVO aan het Bonhoeffer College. Foto: Monique Teeling.

Winnares 2013 in Bakkum 
nummer 1 van de wereld

Bakkum - Nog 1,5 week wach-
ten en dan begint op TC Bak-
kum het Biesterbos Open, Ne-
derlands’ grootste internationa-
le tennistoernooi voor de jeugd. 
In de vorige editie wisten Ivana 
Jorovic (Servië) en Oliver Ander-
son (Australië) de titels te ver-
overen. De winnares van vorig 
jaar, Ivana Jorovic, heeft de num-
mer 1 positie op de wereldrang-
lijst bij de junioren bereikt, nadat 
zij het jeugdtoernooi van Roland 
Garros winnend afsloot. De pas 
17-jarige geworden Servische 
legt hiermee een mooie basis 
voor misschien wel een glansrij-
ke carrière.
Natuurlijk zijn er in het volwas-
sen tenniscircuit van de ATP 
(mannen) en WTA (vrouwen) 
ook oud-deelnemers van het 
Biesterbos Open, die zich meten 
met de top. Zo won Anna-Le-
na Grönefeld (Duitsland) samen 
met de Nederlander Jean-Julien 

Rojer het gemengd dubbelspel 
van Roland Garros. En de Fran-
sen Tsonga, Monfi ls en Chardy 
spelen al jaren op het hoogste 
niveau, Bij de vrouwen spelen 
Kaia Kanepi (Estland) en Sora-
na Cirstea (Roemenië) ook al ja-
ren in de top-50 van het vrou-
wentennis. Wie weet kan Ivana 
Jorovic in de toekomst kan pres-
teren op het hoogste niveau en 
misschien wel in de voetsporen 
kan treden van oud Biesterbos 
Open deelneemster Dinara Sa-
fi na, die in 2009 de nummer 1 
positie van de wereld veroverde 
bij de vrouwen. Het jongere zus-
je van Marat Safi n moest echter 
in 2011 haar carrière beëindigen 
door een slepende rugblessure. 
In de editie van volgende week 
het programma van het Bies-
terbos Open, inclusief het deel-
nemersveld, dat dit jaar weder-
om erg sterk bezet is vanuit al-
le werelddelen. Op de foto Iva-

na Jorovic wint het jeugdtoer-
nooi van Roland Garros en ver-
overt de nummer 1 positie op de 
wereldranglijst.

Duurzame Energie-
fi etstocht met CALorie

Castricum - Op zondag 29 juni 
heeft iedereen de kans om een 
inspirerende fi etstocht te ma-
ken langs duurzame energie-ini-
tiatieven in Castricum. De tocht 
duurt ongeveer twee uur en staat 
onder begeleiding van enkele 
gidsen van de energiecoöperatie 
CALorie. Zij vertellen verhalen 
en geven achtergrondinformatie. 
De tocht gaat langs particuliere 
huizen, gemeentelijke panden, 
burgerinitiatieven, verenigin-
gen en bedrijven die voorbeel-

den zijn van wat er kan op duur-
zame energie gebied. De deel-
nemers zien allerlei vormen van 
besparen, opwekken van stroom 
met zonnepanelen, zonneboi-
lers, gebruik van bodemwarm-
te, elektrisch transport en er is 
ruimte voor de vraag: Waar komt 
de windmolen? De tocht vertrekt 
om 13.00 bij het gemeentehuis. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Lokale versnaperingen zijn 
welkom. Aanmelden via duurza-
mefi etstocht@wik.nl.

Castricum - Deze zomer is de 
galerie op het Bakkerspleintje 81 
iedere zondag van 13.00 tot 17.00 
uur open. Er zijn kunstenaars 
aan het werk die uitleg geven en 
vragen beantwoorden. Komende 
zondag zijn er portrettekenaars 

Streetscape op zondag open
in de galerie en bij mooi weer op 
het pleintje. Er is een nieuwe ex-
positie te zien in de galerie met 
schilderijen van Ada Breedveld. 
In de etalages schilderijen van 
Yvon van Wordragen en portret-
beelden van Roy Greve. 
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Kuilart-tentoonstelling 
en Kunstroute Uitgeest 
Uitgeest - In het weekend van 
vrijdag 20 tot en met zondag 22 
juni houdt stichting de Nieuwe 
Kuil in het Cultureel Centrum 
aan de Hogeweg 8 in Uitgeest, 
haar traditionele tentoonstelling 
van werkstukken die door deel-
nemers aan de creatieve cursus-
sen zijn gemaakt. De openings-
tijden 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 zich laten in-
formeren over de nieuwe cur-
sussen, waarvan de meeste in 
september van start zullen gaan. 
Het nieuwe programmaboekje 
van seizoen 2014– 2015 ligt voor 
de bezoekers klaar. Tevens is er 
gelegenheid om zich voor de 
cursussen in te schrijven.  

Tijdens uw bezoek wordt u in 
de gelegenheid gesteld om uw 
waardering over de tentoonge-
stelde werkstukken kenbaar te 
maken. Na afloop van de ten-
toonstelling worden, met de toe-
gekende waarderingspunten, de 
publieksprijzen voor de expose-
rende cursisten bepaald.
Bij de tentoonstelling valt een 
rode draad waar te nemen die 
verband houdt met een jaar-
lijks tentoonstellingsthema. Voor 
2014 is gekozen voor het thema 
‘voorjaar’. 

De kunstroute van Uitgeest
Op zaterdag 21 en zondag 22 ju-
ni maakt de Kuilart-tentoonstel-
ling van stichting “de Nieuwe 
Kuil” deel uit van de Kunstrou-
te Uitgeest 2014. De route voert 
langs vijftien ateliers en tentoon-
stellingsruimten in Uitgeest. De 

kunstroute is te bezoeken van 
11.00 uur tot 17.00 uur.   
Een van de kunstroute-locaties 
betreft een kunstmarkt, die, en-
kel op zondag, in het Atrium van 
het 55+-appartementencom-
plex “de Slimp” aan de Dr. Brug-
manstraat, wordt gehouden. 
Een informatiefolder over de 
Kunstroute is aan de balie van 
onder andere het gemeentehuis 
en de bibliotheken in en om Uit-
geest verkrijgbaar. Tevens zal de 
folder gedurende de openings-
tijd van de Kunstroute, bij de 
deelnemende exposanten, en 
dus óók in het Cultureel Cen-
trum aan de Hogeweg 8 in Uit-
geest (Kuilart-tentoonstelling) 

beschikbaar zijn.

De organisatoren danken de 
sponsoren van de kunstroute 
voor hun bijdrage: het gemeen-
tebestuur van Uitgeest, Het RA-
BO Dichtbijfonds, Mastersign 
Uitgeest (drukker van de folder) 
en Wollux Nederland bv (leve-
rancier Beachflags)
Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activiteiten 
verwijst men graag naar www.
denieuwekuil.nl. Voor nadere in-
formatie over de kunstroute zie: 
www.kunstrouteuitgeest.nl, of u 
kunt telefonisch contact opne-
men met Anneke Heijne, 0251 
311776.

Kitty Meijering is een van de exposanten tijdens de kunstroute

Myrthe rent flink bedrag 
bij elkaar voor Kika
Uitgeest - Myrthe de Pree heeft 
haar sponsorteller van Kikarun 
tot flinke hoogte doen stijgen.
Op 1 juni liep zij 1 kilometer in 
Spaarnwoude en haalde daar-
mee een bedrag van 951,66 eu-
ro op waarvan 500 euro van haar 
basisschool De Binnenmeer 
in Uitgeest, overhandigd door 
meester Hans.
Myrthe: “Mijn vader deed het 
ook en ik vond het zielig voor de 
kinderen met kanker dus toen 
hebben wij er samen voor ge-

traind. Ongeveer twee keer per 
week renden wij door een park-
je. Het was heel leuk, we kre-
gen drinken, een medaille, een 
horloge en een vrijkaartje voor 
Lineushof, daar ga ik komend 
weekend naar toe.”

Doordat zij meer dan 350 euro 
ophaalde in Spaarnwoude werd 
zij meteen Goldrunner. Deze ti-
tel prijkt op een hesje dat zij van 
de organisatie kreeg. (Monique 
Teeling)

Myrthe de Pree en meester Hans van De Binnenmeer

Duurzame informatiemarkt 
in Gemeentehuis

Uitgeest - Op donderdag 19 ju-
ni vindt van 16.30 tot 19.30 uur in 
het gemeentehuis van Uitgeest 
een informatiemarkt plaats. Op 
de markt krijgt u informatie over 
diverse duurzame initiatieven 
binnen uw gemeente. Zoals over 
de woningisolatiesubsidie ‘Wij 
wonen wijzer’, de subsidie op de 
aanschaf van een e-scooter en 
informatie over de aanschaf van 
zonnepanelen. De markt is vrij 
toegankelijk voor iedereen en 
u kunt binnenlopen op elk ge-
wenst tijdstip.
Inwoners van de gemeente Uit-
geest kunnen subsidie aan-
vragen voor het laten isoleren 
van de eigen woning. De sub-
sidie kan worden ingezet voor 
vloer-, dak- en gevelisolatie en 
op HR++ glas. Het subsidiebe-
drag is gelijk aan 15% van uw in-
vestering. Tijdens de markt is in-
stallatieadviesbureau Comfort 
Wonen Castricum aanwezig om 
u te informeren over het treffen 
van isolatiemaatregelen en de 
subsidieregeling. Meer informa-
tie over de subsidie is te lezen op 
www.wijwonenwijzer.nl.
 

E-scooter
Naast isolatiesubsidie is er ook 
een subsidie beschikbaar voor 
inwoners voor de aanschaf van 
een e-scooter. Door een ou-
de tweetaktscooter in te leve-
ren, ontvangt u 750 euro subsi-
die. Tijdens de markt is bedrijf 
Greeny Bros uit Uitgeest aan-
wezig. 
Dat biedt de mogelijkheid aan 
een proefrit te maken op een 
e-scooter. Meer informatie over 
de regeling en de voorwaarden 
vindt u op www.milieudienst-
ijmond.nl.
 
Zonnepanelen
Hoewel u de aanschaf van zon-
nepanelen uiteindelijk terugver-
dient, blijft het een forse investe-
ring. Daarom staan de adviseurs 
van Route du Soleil voor u klaar. 
Route du Soleil heeft een stap-
penplan ontwikkeld. Een instal-
lateur van zonnepanelen is tij-
dens de markt aanwezig om u 
te informeren. Kijk voor meer in-
formatie over de aanschaf van 
zonnepanelen op www.routedu-
soleil.nl.

Open dag Milieuvriendelijke Tuin
Uitgeest - Na het succes van de 
open tuindag vorig jaar stelt de 
Milieuvriendelijke Tuin Uitgeest 
ook dit jaar op zondag 22 juni 
weer haar poorten open voor ie-
dereen die een kijkje wil komen 
nemen. Zoals bekend is de mi-
lieuvriendelijke tuin een collec-
tieve onderneming waarin de le-
den gezamenlijk de tuin bewer-
ken en de productie delen. Maar 
het gaat de leden niet alleen 
om het kweken van onbespoten 
groenten; de tuin is ook een so-
ciale ontmoetingsplaats en een 
plaats waar je heerlijk kunt ge-
nieten van de natuur. En dat op 
een paar minuten fietsen van 
het dorp.  Bezoekers zijn welkom 
op zondag 22 juni van 10.30 tot 
16.00 uur. Er wordt gezorgd voor 
rondleidingen, en er zijn groen-
ten, kruiden, bloemen en jams te 
koop. De tuin ligt aan de Tolweg, 
komende vanuit Uitgeest voor-
bij de kruising Assum/De Weeg, 
aan de rechterkant tegenover 
nummer 6. 
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Castricum - Op zaterdag 21 
en zondag 22 juni organiseert 
Groei&Bloei de jaarlijkse, lan-
delijke Open Tuinen Dagen. De 
Tuin van Kapitein Rommel is dit 
weekend geopend van 11.00- 
16.00 uur.
Tuinman Bertho Janssen geeft 
beide dagen rondleidingen door 
de tuin en muziekgroep Nor-
dika speelt zondag vanaf 14:00 
uur traditionele volksmuziek uit 
Scandinavië. Daarnaast is een 
expositie van Joop Bakker te 
zien en ook het werk van beeld-
houwers uit de groep rondom 
Jos Apeldoorn uit Egmond. Guus 
Wattel, Nicole spit, Ineke Mei-
er en Anja Jonker geven een de-
monstratie houtbewerken  met 

hamer en beitel. Kunstenaars 
Anja Jonker en Marije Samu-
els werken in de tuin in voor-
bereiding op de sprookjestuin. 
,,Dit jaar willen we het sprookje 
van de rode schoentjes en tafel-
tje dekje neer zetten. Ook wordt 
er gewerkt aan een installatie 
voor de kip met de gouden eie-
ren naar principe van een knik-
kerbaan”, aldus Anja. De sprook-
jestuin wordt dit jaar gehouden 
in de eerste week van de zomer-
vakantie van zondag 6 juli tot en 
met donderdag 10 juli. Het terras 
is geopend voor een drankje met 
eigen gebakken appeltaart. In de 
kas zijn planten uit eigen kweek, 
waaronder klaverzuring en leo-
notis te koop.

Kleinkoor op Kunst6Daagse
Castricum - Het Kleinkoor Cas-
tricum treedt op zondag 29 ju-
ni op tijdens de Kunst6Daagse 
Heiloo in de Strandwal. Het koor 
zingt onder andere liederen van 
Gustav Holst, Morten Lauridsen 
en Claudio Monteverdi. 
De tekst van deze liederen is 
ontleend aan gedichten van 

Thompson, Rilke en Agnelli. Het 
koor zingt om 13.30 en 14.30 uur. 
Dit optreden is een voorproef-
je van het concert dat op 16 no-
vember plaatsvindt. 
De tenoren zoeken overigens 
versterking. Kijk voor meer in-
formatie op www.kleinkoorcas-
tricum.nl.

Korenfestival op het 
Wilhelminaplein

Akersloot - Zondag  22 juni 
vindt een muziekfeest plaats in 
Akersloot. 
Vanaf 13.30 uur zingen vijf koren 
op het Wilhelminaplein. Een half 
open podium zorgt ervoor dat 
men vanaf de terrassen kan ge-
nieten van een divers genre van 

koormuziek. Het spits wordt af-
gebeten door de Meerzangertjes 
en het Aquariuskoor sluit dit fes-
tival weer af. 
Verder treden op popkoor Pop-
korn en Mixxt uit Heerhugo-
waard, Mucicstar uit Castricum. 
Gratis entree.

‘Ollie, er hangt iets uit je mond’
Castricum – Antoinette Baltus stuurde deze grappige foto in en schrijft: 
,,Mijn dochter Amy heeft deze foto gemaakt van haar veulen Ollie. Ik 
weet niet of Ollie het leuk vond, want die stak opeens zijn tong uit!” 
Ook een leuke foto gemaakt? Stuur op naar info@castricummer.nl. 

Puzzelrally bij 
Goed Contact
Castricum - Vrouwennetwerk 
Goed Contact bestaat vijf jaar. 
Net zoals het eerste deel van 
het jubileumjaar is de twee helft 
goed gevuld met activiteiten.Op 
dinsdag 24 juni organiseert het 
vrouwennetwerk een puzzelral-
ly vanaf 16.30 uur, waarbij zo-
wel leden als niet-leden wel-
kom zijn. Start en finish bij On-
dernemend Duin en Bosch, waar 
na afloop een korte rondleiding 
wordt gegeven. Vragen over de 
oprichting, het netwerk, de eve-
nementen die zijn gepasseerd 
en de nodige hapjes en drank-
jes zijn onderdeel van de route 
die de deelnemers afleggen. De 
deelnemers wordt aangeraden 
vooral goed op de website, in de 
LinkedIngroep en Twitter te kij-
ken om zoveel mogelijk vragen 
te kunnen beantwoorden. Be-
zoek de website voor inschrijven 
en meer informatie: www.goed-
contact.nl.

Buikdansworkshop Fruns
Castricum - Zaterdag 21 juni is 
er van 10.00-12.00 uur bij Fruns 
aan de Verlegde Overtoom 9 een 
buikdansworkshop met als thema 
‘technieken, passen en sluiertech-
nieken’ vanuit de muziek ‘Coktail 
um Kaltoum’ in een Libanese ver-
sie. Buikdansspecialist Nezjma/
Karin Dekker begeleidt de groep. 
Meer informatie en aanmelden 
kan door te mailen naar nezjma-
bellydance@gmail.com. 

Hubert Ibi Ilario
brengt nieuwe cd uit

Limmen - Zes jaar geleden 
bracht Hubert Ibi Ilario uit Lim-
men zijn eerste solo-cd uit ter af-
sluiting van zijn carrière als mu-
zikant. Toch heeft hij deze week, 
ter gelegenheid van zijn zeven-
tigste verjaardag, opnieuw een 
cd uitgebracht. ,,Gewoon omdat 
ik muziek nog steeds een leu-
ke hobby vind’’, aldus Ilario. ,,Ik 
vind zelf dat het een kwalitatief 
betere cd is geworden. Dit dank-
zij de bekwaamheid van Albert 
Winster, die de meeste num-
mers heeft gearrangeerd en on-
der wiens leiding de opnames en 
het mixen hebben plaatsgevon-
den. Ook is een drietal nummers 
tijdens mijn vakantie op Cura-
cao. Het heeft wel even geduurd 
maar hier zijn ze dan. De Me-
rengues, Cha cha cha, Bolero’s, 
Salsa, Calypso, Cumbia en mu-
ziek uit mijn eigen dushi (fijne) 
Corsow de Tumba, Wals en Dan-

sa.” De cd’s zijn te koop bij Al-
bert Heijn en drogisterij Aker in 
Limmen.

www. .nl

www. .nl

Een portret 
boetseren

Castricum - Bij Perspectief 
geeft kunstenaar Ton Rota in vier 
ochtenden de workshop portret 
boetseren. Deze vinden plaats 
van 7 tot en met 10 juli van 9.30 
tot 12.30 uur. Getracht wordt een 
gelijkende portretkop te vervaar-
digen naar een aanwezig mo-
del, dit jaar een jonge vrouw. Al-
le materialen en gereedschap-
pen zijn bij Perspectief aanwe-
zig. Er kan gekozen worden uit 
verschillende soorten fijne of 
grove chamotteklei die in diver-
se kleuren beschikbaar is. Infor-
matie en/of aanmelden bij Joan-
ne Vetter, 0251-655183 of via de 
website: perspectiefcastricum.nl.
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Castricum - Agenten hebben 
zondagochtend vroeg het rijbe-
wijs ingevorderd van een 24-jari-
ge man uit Castricum. De auto-
mobilist viel op omdat hij lang-
zaam en slingerend over de Soo-
merwegh reed. Hij werd om-
streeks 5 uur staande gehouden 
op de Geesterduinweg. Op het 
politiebureau werd een adem-
analysetest gedaan en daaruit 
bleek dat de bestuurder ruim drie 
keer zoveel drank op had als wet-
telijk is toegestaan. Tegen de man 
is proces-verbaal opgemaakt.

Drankrijder 
moet rijbewijs 

inleveren

Castricum- Dinsdagavond, tij-
dens de wekelijkse oefenavond, 
werd de brandweer opgeroe-
pen omdat er een rookmel-
der was afgegaan bij zorgcen-
trum De Boogaert. Bij aankomst 
bleek het loos alarm te zijn. 
Woensdag rond 9.30 uur kwam 
er weer een melding vanuit De 
Boorgaert maar deze werd inge-
trokken. Twee uur later ging de 
brandweerpieper af vanuit een 
gebouw van Dijk en Duin. Toen 
de tankautospuit uitgerukt was, 
hoorde de brandweer dat het 
loos alarm was.

Weer loos alarm 
voor brandweer

Castricum - Donderdagavond 
stond in Huelva in Spanje de 
tiende Iberoamerican meeting op 
het programma. Voor TDR stond 
Sanne Verstegen aan de start. De 
Castricumse ging meteen goed 
en volgde op de derde plaats 
achter de haas en de Kazach-
staanse Mukasheva. Na een goe-
de doorkomst trok de Kazach-
staanse hard door, maar Verste-
gen zette door en liep in de laat-
ste 100 meter over Mukasheva 
heen. Zij won de race in 2.01,43. 
Verstegen zal de komende perio-
de nog een aantal internationa-
le wedstrijden lopen, waaronder 
aanstaande dinsdag de Gouden 
Spike in Ostrava. Daarnaast is zij 
geselecteerd voor de 800 meter 
tijdens de EK teams, 21-22 juni in 
Braunschweig.

Sanne Verstegen 
wint in Huelva

Castricum - Op zondag 6 juli is 
er bij de Soos van 15.00 tot 16.00 
uur een liveoptreden van de Twij-
felbrigade met een repertoire van 
Nederlandstalige muziek en pop. 
Daarnaast draait dj Karin muziek. 
Vanaf 14.00 uur zijn mensen met 
en zonder beperking welkom in 
Discovery, Dorpsstraat 2a. Toe-
gankelijk voor rolstoelen.

Twijfelbrigade 
bij De Soos

Limmen - Traditiegetrouw vindt 
op de laatste woensdag van juni 
de Jaarmarkt in Limmen plaats. 
Vele bezoekers weten de laatste 
jaren deze gezellige en groeien-
de markt te vinden. Vanaf 14.00 
uur staan ruim 150 kramen met 
koopwaar, attracties en diver-
se ambachten klaar voor de vele 
bezoekers. Natuurlijk zijn er ook 
diverse andere dingen te zien en 
te beleven op de Jaarmarkt in 
Limmen. 
Onder het motto van ‘Beleef, Er-
vaar en Profi teer’ is er voor jong 
en oud, van groot tot klein op 
deze markt voor een ieder iets 
te vinden. De markt is gelegen 

aan de Vuurbaak, Kerkweg, Dus-
seldorperweg, Stetlaantje en Vi-
slaantje.Diverse straatartiesten, 
zoals de Mallote Matrozen zijn te 
zien en te horen. Er is een kunst-
straat, er zijn palingrokers en de 
brandweer Limmen geeft een 
demonstratie. Diverse verenigin-
gen presenteren zich of dagen 
bezoekers uit. 
Naast de aangeboden kleding, 
woonaccessoires, bijouterie, 
aardbeien, oliebollen, diverse 
andere etenswaren en vele Lim-
mer ondernemers en verenigin-
gen is er weer heel veel variatie 
te vinden op de markt. De markt 
duurt tot 21.00 uur.

TDR-atleten in actie tijdens 
Gouden Spike in Leiden

Castricum - Op zaterdag 14 
juni stonden zeventien TDR-at-
leten aan de start van de 43-ste 
Gouden Spike in Leiden. De or-
ganisatie had gezorgd voor ra-
ces over 800, 3000 en voor een 
EK-limietpoging op de 10.000 
meter. Op de 3000 meter wist 
Edwin de Vries een mooi per-
soonlijk record te lopen. De 
Vries fi nishte op een vijfde plek 
in een tijd van 8.23.30. Tom 
Koetsenruijter kwam tot een te-
leurstellende tijd van 8.44.89. 
Roy van Eekelen wist een goed 
resultaat te behalen op de 800 
meter in het voorprogram-
ma. Na twee rondes kwam de 
A-junior over de fi nish in een 
nieuw persoonlijk record van 
1.51.98. Van Eekelen laat hier-
mee weer zien dat hij in vorm 
is en goed op weg is naar een 
mooi resultaat op de 1500 me-
ter tijdens het WJK dat van 22-
27 juli wordt gehouden in Eu-
gene (USA).
In de B-race van het hoofdpro-
gramma 800 meter kwam Mark 
Nouws in een tijd van 1.52.98 
over de fi nish. Nouws, die zich 
wil plaatsen voor de EK atletiek 
op de 1500 meter in Zürich, gaf 
al eerder aan scherpte te mis-
sen. Tjerk Conijn en Neal Bou-
terse startten eveneens in de-
ze serie en kwamen tot respec-
tievelijk 1.54.00 en 1.53.27. Bob 
van der Ham en Richard Dou-

ma liepen beiden in de A-serie 
800 meter. In de eindsprint wist 
Van der Ham zijn vierde plaats 
te verdedigen. 
Douma kwam in een tijd van 
1.50.20 over de fi nish. Bij de 
dames 800 meter kon Manon 
Kruiver geen aansluiting vin-
den met de top van het veld. Ze 
fi nishte in 2.11.41. In het voor-
programma wist Lotte Krau-
se op deze afstand in een vlak-
ke race zonder haas te fi nishen 
in 2.13.84. Het slotnummer van 
de wedstrijd was de 10.000 me-
ter voor de mannen. Deze af-
stand werd ook in het voorpro-
gramma gelopen waar Uwira-
giye Ambroise de afstand wist 
te volbrengen in een tijd van 
29.56.30. Michel Butter ging 
van start in de A-race. Butter, 
net terug van een hoogtestage 
in Kenia, wilde deze 10.000 me-
ter gebruiken als testwedstrijd 
en snelheidsprikkel. De Castri-
cummer fi nishte in een tijd van 
28.42.22. 
,,Dit was een prima race, ne-
gen weken voor Zürich zijn we 
op de goede weg. Michel liep 
een sterke race, ik ben tevre-
den”, aldus de coach. Overi-
ge uitslagen: 800 meter seni-
oren: Jim Kruiver 1.56,78, 800 
meter jeugd: Femke Hooijberg 
2.16,48, Laura Boekel 2.17,66, 
Kim Traas 2.21,07, Edwin Sjer-
ps 2.04,13, Ryan Clarke 1.57,54.

Djazz 2 imprezz gaan 
dansend het seizoen uit
Castricum - Djazz 2 imprezz 
heeft zondag een eindejaars-
presentatie gegeven in sporthal 
De Bloemen. Ruim achthonderd 
mensen kwamen kijken.
De kinderen, allemaal aange-
kleed in showkleding, kwamen 
groep voor groep de vloer op. 
De kleuters begonnen en tot slot 
kwamen alle groepen de vloer 
op en werd er een spetterende 

afsluiting neergezet Volgend sei-
zoen geeft Djazz 2 imprezz weer 
een grote theatervoorstelling in 
theater De Beun in Heiloo op 
zondag 7 juni. 
Op www.djazz2imprezz.nl zijn 
foto’s (gemaakt door Inge Kuil-
man) en fi lmpjes (gemaakt door 
Ruut Westdorp) van de eindpre-
sentatie van dit seizoen te vin-
den.

Tweede van Noord-Holland
Castricum - Een sterk viertal uit 
Castricum is erin geslaagd om 
tweede te worden in de strijd om 
de Noord-Hollandse schaakbe-
ker. Na een prima overwinning 
(3-1) op het Helderse M.S.C. in 
de halve fi nale, werd de fi na-
le nipt verloren van de schakers 
van Krommenie (2,5-1,5), die 
op deze manier voor de tweede 
maal in successie de beker won-
nen.
Tegen Krommenie kwam Robert 
van der Wal, met de witte  stuk-
ken, na een voor hem voordeli-
ge opening, een pion voor. Maar 
door een onoplettendheid in het 
eindspel raakte hij het kleinood 
kwijt, waarna tot remise werd 
besloten. De analyse na afl oop 
leverde geen duidelijke winst 
op voor hem. Heleen van Arkel 
speelde een ingewikkelde par-
tij. Wit leek in het voordeel, maar 
Heleen compliceerde de stelling 

en wist, met zwart, met een mooi 
familieschaak de winst op te ei-
sen.
Eric van der Klooster kwam goed 
uit de opening met de zwar-
te kleuren, maar liet zich in het 
middenspel aftroeven, met pi-
onverlies als resultaat. Hij ver-
dedigde zich met verve, maar 
kon niet voorkomen dat hij werd 
verslagen. De partij van San-
der Mossing Holsteijn leek lan-
ge tijd op een puntendeling af te 
gaan, maar zijn opponent dacht 
daar anders over. Voor Sander 
was remise genoeg voor het be-
halen van de beker. Het eindspel 
werd door zwart subliem ge-
speeld, waardoor voor de twee-
de achtereenvolgende keer de 
beker werd behaald. Op de fo-
to v.l.n.r.: Heleen van Arkel-de 
Greef, Sander Mossing Holsteijn, 
Robert van der Wal en Eric van 
der Klooster.

Tweede van Noord-Holland

Volop variatie 
op de Jaarmarkt 

in Limmen
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Kees dagje hulpagent
Castricum - Met dank aan 
Stichting Welzijn Castricum, 
heeft Kees Groentjes afgelopen 
vrijdag, in het kader van de Prok-
kelweek, enkele uren met poli-
tieagent Bas Wijnen mee kun-
nen draaien. ,, Kees bleek een 
uitstekend hulpagent. Hij zwaai-
de vriendelijk naar de kinde-
ren en genoot van alles wat om 

hem heen gebeurde. Met dank 
aan ondernemers uit Castricum, 
van wie Kees allerlei oranje voet-
balattributen kreeg, heeft Kees 
daarna nog een leuke voetba-
lavond gehad samen met zijn 
vrienden. Het was een mooie 
dag. Kees ziet er ondertussen 
naar uit om nog eens mee te va-
ren met de politieboot.”

Speler van 
het Jaar

Castricum - Thierry Weber is 
gekozen als Speler van het Jaar 
bij FC Castricum. Het afgelo-
pen seizoen ontwikkelde We-
ber zich stormachtig en groeide 
hij uit tot een vaste waarde bin-
nen de selectie van coach Ron 
van der Velde. ZOok buiten de 
wedstrijden om is Thierry een 
sieraad voor FC Castricum. 

Nieuw bestuur voor D66
Castricum - Tijdens de afgelo-
pen Algemene Afdelingsverga-
dering zijn drie nieuwe leden be-
noemd voor het bestuur van D66 
Castricum. 
Frans van Essen is de nieuwe 
voorzitter, Norbert Mul de nieu-
we penningmeester en Sander 
Gündogan de nieuwe secretaris. 
Inmiddels zijn zij samen met de 
al zittende bestuursleden Joke 
van der Waal (algemeen be-

stuurslid) en Piet Geerke (com-
municatie) aan de slag om D66 
Castricum vooruit te helpen. Te-
vens werd tijdens diezelfde ver-
gadering afscheid genomen van 
Harold Ebels en Suzanne Knauf. 
Beiden hebben zich drie jaar in-
gezet om de afdeling te brengen 
waar het nu is. 
Ook werd na bijna tien jaar af-
scheid genomen van de pen-
ningmeester.

Jeugdvakantiecocktail
Castricum - Op maandag 23 ju-
ni van 19.30 tot 21.00 uur gaat 
de inschrijving van start voor de 
Jeugdvakantiecocktail bij Stich-
ting Welzijn Castricum in Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de inschrijfavond kun-
nen aanmeldstrookjes voor de 
activiteiten ingeleverd  en afge-
rekend worden. De strookjes zijn 
te vinden in de cocktailflyers, 
verkrijgbaar bij de Stichting Wel-
zijn Castricum en te downloa-
den middels: www.welzijncastri-
cum.nl. De Jeugdvakantiecock-
tailflyers worden in de komende 
week verspreid. De activiteiten 
kosten drie of vier euro per deel-
nemer. Voor de film en de speel-
goedmarkt gelden lagere prijzen. 
Kinderen kunnen zich onbeperkt 
opgeven voor de activiteiten. 

Vanaf dinsdag 24 juni kan tele-
fonisch ingeschreven worden bij 
de Stichting Welzijn Castricum 
door te bellen met 0251 656562 
van maandag tot en met don-
derdag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Aan de balie is aanmelden mo-
gelijk van 9.00 tot 10.00 uur op 
werkdagen. Deze zomer maken 
maar liefst 33 verrassende activi-
teiten deel uit van het zomerva-
kantieprogramma voor kinderen 
in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar. De Jeugdvakantie-
cocktail wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met twintig enthou-
siaste organisaties en verenigin-
gen uit de verschillende kernen. 
Het volledige programma van de 
Jeugdvakantiecocktail met data, 
tijdstippen en toelichting is in te 
zien op www.welzijncastricum.nl. 

Open Tuindag 
Bickershof

Castricum - Aan de Noorddor-
perweg ligt tuinpark Bickers-
hof. Bickershof is één van de 
twee tuinparken van de ruim vijf-
tig jaar oude vereniging Tot Ie-

ders Genoegen. Op zondag 29 
juni van 11.00 uur tot 17.00 uur 
organiseert de vereniging weer 
een Open Tuindag. De 136 tui-
nen  van Bickershof geven een 
mooi beeld van de gevarieerd-
heid die een hobbytuin kan bie-
den. Een aantal leden stelt de 
tuin voor publiek open. Er is bo-
vendien een expositie.

Ook 50-plussers zijn welkom
Voor info: Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

VERSPREIDNET
SERIEUZE

BEZORGERS
EN VAKANTIEBEZORGERS 

GEVRAAGD

OP ZOEK NAAR EEN PART-TIME BAAN EN GROTENDEELS 
ZELF DE WERKTIJDEN BEPALEN?

Voor onder andere de Uitgeester Courant zijn wij op zoek naar 

UITBREIDING VAN ONS VERKOOPTEAM 
Het gaat om een zelfstandige baan met veel vrijheid. Het bezoeken van 

klanten maakt daar onderdeel van uit. De overige werkzaamheden 
kunnen vanuit huis of het kantoor worden gedaan. Telefonische verkoop 

hoort bij de werkzaamheden. Ook 50-plussers zijn welkom.

Gevraagd wordt:
Commerciële en sociale vaardigheden 

Het bezit van een eigen auto 

Inwoners van Uitgeest genieten de voorkeur

Stuur een sollicitatiebrief naar:
Frits Raadsheer, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden 

of mail naar f.raadsheer@kennemerlandpers.nl
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Cursisten La dolce lingua 
op taalreis in Florence

Castricum - Vorig weekeinde 
zijn 26 cursisten van Italiaan-
se taalschool La dolce lingua in 
Castricum teruggekomen van 
een studiereis van een week in 
Florence. Iedere ochtend volg-
den zij les bij Italiaanse docen-
ten van taalschool Centro itali-
ano Firenze. ‘s Middags waren 
de studenti vrij of was er een 
kookcursus, een visita guida-
ta door het museum gli Uffizi 
of een wandeling door de stad 
met een gids. Allemaal in het 
Italiaans.
De meeste deelnemers logeer-
den bij Italiaanse families waar 
zij ‘s avonds konden mee-eten. 
Dat bleek een groot succes. De 
Italiaanse gezinnen waren zeer 
te spreken over de Nederland-
se cursisten die probeerden zo-
veel mogelijk in het Italiaans te 
praten en met wie ze leuke ge-
sprekken konden voeren. Het 
enthousiasme onder de cursis-
ten was groot: „Je kunt nu echt 
in de praktijk brengen wat je de 
afgelopen jaren op cursus hebt 
geleerd” en „Wat is het heer-
lijk om op deze manier elke dag 

met het Italiaans in de weer te 
zijn”, waren veelgehoorde op-
merkingen. Het begin van een 
jaarlijkse traditie lijkt hiermee 
geboren. Anne Telkers van La 
dolce lingua is nu al plannen 
aan het maken voor een nieu-
we talenreis komend voorjaar, 
aan het einde van het cursus-
jaar. Ook zij is blij verrast door 
het succes van deze eerste 
week: ,,Ik vond het bijna ont-
roerend om de enorme toewij-
ding te zien bij mijn cursisten. 
Ze deden zo ontzettend hun 
best om zich in het Italiaans uit 
te drukken en waren zo gretig 
om te leren. 
Ook de Italiaanse docenten ge-
noten daarvan. Daarnaast had-
den ze ook veel plezier met z’n 
allen. We zijn, denk ik, allemaal 
een bijzondere ervaring rijker.” 
Op www.ladolcelingua.nl staan 
meer foto’s van deze reis. 
Op de foto: De bijna complete 
groep studenten na de rondlei-
ding door de Corridoio Vasaria-
no voor het beeld van Apollo in 
de Boboli-tuinen. Foto: Adelai-
de Giullori.

Zeeuwen in actie voor ALS
Castricum - Dinsdag 10 ju-
ni hebben vijf Zeeuwen een be-
zoek gebracht aan Castricum met 
als doel ondersteuning te vragen 
voor hun fietsproject. De deelne-
mers zamelen geld in voor ALS, 
een ingrijpende ziekte waarbij de 
spieren één voor één uitvallen, tot 
uiteindelijk ook de ademhalings-
spieren worden aangetast. Henk 
de Jonge vertelt dat de groep die 
dag aan diverse winkels en on-
dernemers een bezoek gebracht 
hebben. ,,We zijn onder de indruk 
geraakt van het medeleven in dit 
dorp”, vertelt hij. ,,Zo hebben we 
op het Clusius College gespro-
ken met adjunct directeur beheer 
J. Aalbers die ons een prachtig 
voorstel heeft gedaan. Hij zal aan 
het begin van het nieuwe school-
jaar starten met een project om 
de kinderen bekend te maken 
met de ziekte ALS en een ac-

tie organiseren om geld in te za-
melen. Wij zijn de hem daar erg 
dankbaar voor. Verder mochten 
wij bij de supermarkt Deen een 
ton plaatsen bij de lege flessen-
inname. We willen ook onze dank 
uitspreken aan die ondernemers 
die ons door middel van sponso-
ring hebben gesteund. Het zijn er 
te veel om allen met naam te noe-
men, maar weet wel dat wij jul-
lie in ons hart meedragen. En dan 
Thomas van Kleef van verblijfs-
accommodatie ZeeVeld, waar wij 
met twintig fietsers op 2 okto-
ber een gratis overnachting aan-
geboden kregen. Intussen zijn er 
in Castricum heel veel nieuwe 
contacten gelegd waaruit hope-
lijk nog meer hulp voor de ALS-
stichting kan voortvloeien. Het is 
misschien mogelijk een steun-
punt voor ALS op te richten, wat 
ook Thomas van Kleef ambieert.”

Het verkeer tijdens de 
Avondvierdaagse

De eerste week van juni hebben veel vrolijk zingende en gezellig klet-
sende schoolkinderen van de Castricumse basisscholen de Avondvier-
daagse gelopen. Veel scholen vertrekken vanaf het schoolplein of een 
andere ontmoetingsplaats in het dorp en lopen dan gezamenlijk een 
gedeelte door de bebouwde kom om bij het bos te komen. Leden van 
de Wandelbond regelen vrijwillig het verkeer op cruciale plaatsen. Ge-
lukkig zijn er veel automobilisten, die het nut van de veiligheid voor al die 
kinderen en hun begeleiders inzien. Jammer genoeg komen er ook elk 
jaar situaties voor, waarbij er bij de automobilisten minder begrip bestaat 
en er toch doorgereden wordt, waardoor er onveilige situaties ontstaan. 
Zo ook dit jaar weer. Elke avond reden er tóch automobilisten langzaam 
door een groep heen of tegen een groep in. En één avond was er zelfs 
een bestuurder, die heel agressief werd tegen de vrijwilligers. Onvoor-
stelbaar dat sommige weggebruikers zo weinig tolerant zijn en niet den-
ken aan een ander. Wij hopen écht dat héél Castricum volgend jaar juni 
voor een kindveilig resultaat gaat tijdens de volgende Avondvierdaagse!
Naam bekend bij de redactie.

Castricum - Na de dubbel-
vlucht van het vorig weekend 
werd er nu een Midfondvlucht 
gehouden. Afdeling Noord Hol-
land had op het programma een 
wedvlucht vanuit Nanteuil staan, 
een plaatsje nabij Parijs op een 
afstand van ruim 400 km. Om-
dat de verwachting was dat er 
een stevige kopwind zou staan 
en mogelijk regen, besloot het 
afdelingsbestuur naar een dich-
terbij gelegen lossingsplaats te 
gaan.
Dit werd dus Morlincourt op een 
afstand van 352 kilometer. Mid-
fondvluchten zijn de midden-
langeafstandsvluchten of ook 
wel genoemd de halve fond; af-
standen van 300 tot 500 km. De 
prijzen waren er bij De Gouden 
Wieken binnen twintig minu-
ten uit. Om 9.30 uur werden de 
duiven gelost en de eerste duif 
werd geklokt door Cees de Wildt 
om 14.46.23 uur. Deze duif vloog 
met een gemiddelde snelheid 
van 66 km per uur naar huis. 
Tweede werd een duif van Ger-
hard Tromp en derde een van 
Arie Hageman.

Wedvlucht 
Morlincourt

Akersloot – Amak en Le Cham-
pion houden op zondag 29 ju-
ni een estafette- en trimloop. De 
estafetteloop staat open voor 
iedereen. Voor de snelste teams 
per categorie zijn er prijzen be-
schikbaar. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Zij leg-
gen na elkaar een parcours af 
van 5,4 km. Na aankomst van 
de vierde loper, loopt het hele 
team nog een extra ronde van 
3,5 km. De finishtijd van de der-
de loper geldt vervolgens als de 
totaaltijd van het team. De start 
vindt plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels, om 10.30 uur. 
Via www.amak.nu kan er van 
te voren ingeschreven worden. 
Ook wordt er een individue-
le loop gehouden. Lopers kun-
nen maximaal zes keer een ron-
de van 3,5 km lopen. Starttijd is 
10.35 uur.

Estafette- en 
trimloop 

Castricum - Ieder jaar brengt 
de gemeente Castricum een 
eerbetoon uit aan de veteranen 
uit de dorpskernen. Ditmaal 
worden zij op vrijdag 27 juni 
in het gemeentehuis ontvan-
gen door burgemeester Mans. 
Naast een gastlezing over me-
dische hulpverlening in oor-
logsgebied, is er een tentoon-
stelling van oude militaire voer-
tuigen en volgt een gezamenlijk 
diner. Veteranen die ingeschre-
ven staan bij het Veteranenint-
situut ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging.

Veteranen 
komen bijeen

Geesterduin in WK-sfeer
Castricum - Zaterdag 21 ju-
ni staat winkelcentrum Geester-
duin in het teken van het WK. ‘s 
Ochtends loopt Geesie, de WK-
mascotte van Geesterduin, rond 
om oranje zonnekleppen uit te 
delen. Maak de leukste ‘selfie’ 
met deze zonneklep en win één 
van de cadeaubonnen. 
Om 13.00 uur wordt het winke-
lend publiek verrast met een ori-
ginele Sambaband. Daarnaast 
kan iedereen nog steeds mee-
doen met het raden van de vlag-
gen. Bij Bakker Bart is het moge-
lijk zelf een elftal samen te stel-
len tussen diverse producten 
voor elf euro. Snackbar Gees-
terduin biedt zijn oranje kroket-

ten aan en Kaas en zo heeft WK 
knabbelpakket en WK kaaspak-
ket in de aanbieding.  Bij de Ro-
set liggen de Robben en van Per-
sie tompoucen klaar en als klap-
per de Louis van Gaal schiet uit 
zijn slofslof. 
Bloemenkiosk Belinda brengt 
de bloemen in oranje sferen, bij 
Blue World is het de hele dag 
mogelijk havaianas slippers uit 
Brazilië te laten pimpen en deelt 
het team vanaf 15.00 vanaf cai-
pirinha’s uit; een Braziliaan-
se cocktail. Ook maakt het pu-
bliek bij meerdere winkeliers nog 
steeds kans op een origineel WK 
verassingspakket. Proef zaterdag 
de WK-sfeer in Geesterduin!

Plannen rond stationsgebied
Castricum - Door de komst van 
het Huis van Hilde is er ruim-
te ontstaan bij de provincie voor 
de verdere ontwikkeling van het 
gebied ten westen van het sta-
tion. D66 Castricum is verheugd 
dat er nu een bestemmingsplan 
is voor dit gebied. Het bestem-
mingsplan maakt het project de 
Duynkant mogelijk. Het project 
voorziet in de ontwikkeling van 
een aantal vrijstaande woningen 
en twee-onder-één-kappers, 
een achttal appartementen en 
1.100 m2 bedrijfsruimte, waar-

van maximaal 300 m2 voor ho-
recadoeleinden kan worden be-
nut. ,,Binnen de fractie van D66 
zijn de meningen wel verdeeld of 
dit nu een mooi plan is of niet. 
Voor D66 geldt vooral dat ont-
wikkeling aan deze zijde van het 
station zorgt voor meer samen-
hang en relatie tussen de beide 
zijden van het station. Zeker met 
een pleintje en een beperkte ho-
reca-invulling. Dat sluit goed aan 
bij de ambities van D66, die ook 
zijn vastgelegd in het coalitie-ak-
koord. 



Vitesse’22 C-jeugd naar Duitsland
Castricum - De volledige C-
jeugd van Vitesse’22 is tijdens het 
pinksterweekend naar Duitsland 
geweest. In de omgeving van 

Dortmund, bij de amateurvereni-
ging SV Rosellen 1930, werden 
de jeugdspelers van Vitesse’22 
op gastvrije wijze onthaald. De C-

jeugd deden mee aan een voet-
baltoernooi hebben een rondlei-
ding gehad door het imposante 
stadion van Borussia Dortmund. 

Wereldrecord voor Clusius 
Castricum - Op vrijdag 6 juni 
behaalden 3.242 middelbare 
scholieren het wereldrecord-
poging reanimeren en defi-
brilleren in het Gelre Dome in 
Arnhem. Zestig leerlingen en 
vijf docenten van het Clusius 
College Castricum deden hier 
aan mee. 

De leerlingen gingen voor het 
Guinnes World Record reanime-
ren en defibrilleren. Deze titel 
kregen zij wanneer zij met meer 
dan 2.109 deelnemers dertig mi-
nuten tegelijkertijd reanimeren 
en defibrilleren. 
Een officiële scheidsrechter hield 
de wereldrecordpoging nauwlet-
tend in de gaten. Uiteindelijk tel-
de hij 3.242 deelnemers die te-
gelijkertijd de juiste handelingen 
uitvoerden.

VKIJ Progressiebokaal 
is voor Jelle Schaap

Castricum - Afgelopen zater-
dag vond het afsluitingsfeest 
plaats van alle wedstrijdschaat-
ser van de Vereniging Kennemer 
IJsbaan (VKIJ).  De prijzen gin-
gen dit jaar naar Jelle Schaap 
en Paulien Verhaar. Pupil Jel-
le Schaap won de Progressie-
bokaal binnen de VKIJ door zijn 
persoonlijke records omgere-
kend naar de vijfhonderd meter 
met maar liefst 43,06 seconden 
te verbeteren. Deze persoonlijke 
records schaatste Jelle in zestien 
wedstrijden waarbij hij een totale 
afstand van 11,10 kilometer vol-
bracht.
Junior Paulien Verhaar won dit 
jaar de PR Topper Bokaal bin-
nen de VKIJ. Met in totaal 22 ge-
schaatste persoonlijke records  
heeft zij een flinke sprong ge-
maakt afgelopen seizoen. De-
ze persoonlijke records werden 
gevestigd binnen een totaal van 
maar liefst 56 gereden wedstrij-
den. Hierin volbracht Paulien een 
totale afstand van 43,30 kilome-
ter.
Binnen de VKIJ werden twee li-
mietcertificaten gehaald en wer-
den 38 clubrecords verbeterd 
binnen alle categorieën.  Naast 
al deze mooie records binnen de 
club werden er ook twee mooie 
baanrecords behaald op de ijs-
baan in Alkmaar. Thom de Vries 

behaalde deze baanrecords op 
de 1500 meter en de 3000 me-
ter. Hiervoor kreeg Thom van-
uit de ijsbaan in Alkmaar al een 
certificaat. De progressie die 
Thom ook heeft behaald heeft 
geresulteerd in een uitnodiging 
voor de C-selectie van de baan 
in Alkmaar. Ook Paulien Verhaar 
schaatst bij de C-selectie van 
Alkmaar.

Spectaculair...
Limmen – Natuurfotograaf Peter van Renen wist een nestkast te 
vinden waar torenvalken broeden. Hij trof vader en moeder toren-
valk aan met zes jonkies en maakte een serie spectaculaire foto’s. 
,,Het gaat hen goed, want door de zachte winter zijn er veldmuizen 
in overvloed. Het mannetje jaagt en het vrouwtje houdt de wacht 
en voert de kleintjes. Elk half uur komt manlief weer met een muis 
aangevlogen. Dat moet ook wel met zes jonge torenvalken. 
Eten doen ze binnen, maar poepen doen de jonge torenvalken 
buiten de deur.”

Opening Sports at Sea 
op het strand

Castricum aan Zee - Sports at 
Sea opent zaterdag 21 juni haar 
deuren op het strand van Cas-
tricum. Het pand dat 200 meter 
zuidelijk van de opgang staat, 
wordt al weken druk bezocht. 
Ook neemt het ledenaantal met 
de dag toe.
Ondanks dat de opening aan-
staande zaterdag plaatsvindt, 
hebben de huidige leden de af-
gelopen weken al kunnen genie-
ten van het nieuwe watersport-
complex. Vanaf 1 juni is het pand 
toegankelijk voor iedereen die 
een clublidmaatschap heeft af-
gesloten. Nu de verbouwing bij-
na is afgerond, kunnen de leden 
optimaal gebruik maken van het 
pand en diverse faciliteiten waar 
menig strandsporter jaloers op 
is. Eén van de futuristische maar 

praktische gadgets voor cluble-
den die bij S@S te vinden zijn, 
is de gele clubarmband. Hier-
in zit een waterdichte chip ver-
werkt, die toegang geeft tot het 
complex.
Tijdens de open dag zaterdag 21 
juni zijn er van 12.00 tot 16.00 
uur verschillende sportactivitei-
ten op het strand, waaraan ie-
dereen kan meedoen. Clinics en 
demo’s van golf-, wind- en kite-
surfen, stand up paddlen, kajak-
ken, surfskiën, rugby, beach-vol-
leybal en zeevissen. Alle activi-
teiten worden aangeboden door 
de bij Sports at Sea aangesloten 
verenigingen. Het pand is deze 
dag voor iedereen toegankelijk 
en er is de mogelijkheid om in te 
schrijven voor een clublidmaat-
schap en seizoenslockers. 

Het Clusius College Castricum 
met vertrok met zestig derde-
klas leerlingen van de Gemeng-
de leerweg naar Arnhem. Zeven 
docenten gingen als begelei-
der mee waarvan er vijf docen-
ten opgeleid zijn tot reanimatie-
instructeur. Deze docenten heb-
ben ook  meegedaan om dit we-
reldrecord te vestigen. 

De deelnemers werden eerst 
vermaakt met een quiz en met 
optredens van bekende Ne-
derlanders. In groepjes van zes 
werd er vervolgens een warming 
up gedaan onder leiding van Yu-
ri van Gelderen en aansluitend 
werd geoefend op poppen. 
Daarna begon het echte werk, 
dertig minuten reanimeren en 
defibrilleren. Uiteindelijk bleek 
het record ruimschoots behaald.

Akersloot - De politie heeft 
in de nacht van zaterdag op 
zondag een 54-jarige man uit 
Heiloo aangehouden op ver-
denking van autodiefstal. De 
auto werd zaterdagmiddag 
rond 14.00 uur vanaf een par-
keerplaats aan de Geester-
weg in Akersloot gestolen.

De dader had de autosleutels uit 
de tas van de eigenaar gehaald. 
Door diverse politie-eenheden 
werd vervolgens naar het voer-
tuig uitgekeken waarna de auto 
rond middernacht werd aange-
troffen op de A4. 

Op de Anderlechtlaan in Amster-
dam kon de bestuurder worden 
aangehouden. De man is inge-
sloten voor verhoor.

Brutale dief

Limmen - Zondag 22 juni wordt 
de jaarlijkse botendag gehouden 
van de watersportvereniging. 
Om 13.00 uur is het vertrek van-
uit het haventje. 
Watersport maakt hongerig. 
Met zoveel mogelijk leden gaat 
de vloot zondag naar het land-
je voor een barbecue. Wie ook 
lid wil worden neemt contact op 
met R . Commandeur na 18. 00 
uur op tel. 072 8887480 of ws-
vlimmen@quicknet.nl.

Botendag
in aantocht

Castricum - Op de parkeer-
plaats van camping Geversduin 
is zondag brandstof gestolen uit 
geparkeerde auto’s. Minimaal 
twaalf eigenaren zijn gedupeerd. 
De daders hebben de benzine-
doppen van de auto’s vernield 
en hierna de brandstof afgetapt. 
De politie heeft nog niet alle ei-
genaren van de voertuigen kun-
nen achterhalen. 

Benzine afgetapt 
bij de camping 
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