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Onbekende bankpassen 
in brievenbus Martens

Castricum - Cor Martens uit 
Castricum ontving vier bankpas-
sen in zijn brievenbus van men-
sen die hij niet kent. Vorige week 
donderdag lag de eerste enve-
loppe met pas in zijn brievenbus 
die geadresseerd was aan We-
cycle inleverpand, met het adres 
van Cor daaronder. ,,De bankpas 
was van ABN AMRO, dus daar 
ben ik heengegaan. Daar waren 
ze heel verbaasd. Maar zaterdag 
was het weer raak, er lagen twee 
enveloppe met pas in de brie-
venbus. Op een was de postco-
de op de achterkant geschreven 
en zo kwam ik erachter dat het 
de postcode van een huisartsen-
praktijk in Nijmegen was. Ik heb 

gebeld en de pas bleek van de 
vrouw van een huisarts te zijn. 
Zij had een mail van de bank ge-
kregen met de opdracht de pas 
op te sturen voor een nieuwe. 
Daarna kreeg ik nog een vier-
de enveloppe met bankpas. Ik 
heb ze allemaal afgeleverd bij 
de bank. Ze zeiden dat ik maar 
aangifte moest doen bij de poli-
tie, maar ik vind dat de bank zelf 
maar actie moet ondernemen.”
De ABN AMRO laat weten dat 
de afdeling fraude en de politie 
ermee aan het werk zijn gegaan. 
Onduidelijk is wat de oplichter 
wilde doen met bankpassen zon-
der een pincode en waarom dit 
adres is gebruikt. .

Motie voor meer 
zonnepanelen bij 

huurhuizen

Castricum - De fracties van 
het CDA en GroenLinks vragen 
bij de voorjaarsnota aandacht 
van het college voor het plaat-
sen van zonnepanelen op daken 
van huurhuizen. Daarbij hebben 

ze al bij voorbaat de steun van 
de lokale partij De VrijeLijst. Mo-
menteel hebben huurders wel 
de mogelijkheid om hun wonin-
gen door KennemerWonen te la-
ten isoleren. Het blijkt dat bewo-

ners van huurhuizen in veel min-
dere mate overgaan tot het in-
stalleren van zonnepanelen op 
hun dak dan huiseigenaren. Dat 
heeft onder andere te maken 
met de eigendomsrelatie en de 
wijze waarop de woningbouw-
vereniging KennemerWonen 
hiermee omgaat. Tijdens een bij-
eenkomst van CALorie bleek dat 
er meer mogelijk is. De fracties 
constateerden bijvoorbeeld dat 
in Heerhugowaard het colle-
ge samen met de wooncorpora-
tie Woonwaard actief is met het 
plaatsen van zonnepanelen op 
huurwoningen. Een motie roept 
het college op om hier ook actief 
mee aan de slag te gaan.

Castricum - Maandag rond 
16.00 uur was er sprake van een 
brandje in de duinen op de hoek  
Van Oldenborghweg-Zeeweg, 

Brandje in duin dat vermoedelijk is aangestoken.  
Bij een speelplaatsje stond een 
boomstam in brand. Het vuur is 
door de brandweer gedoofd. De 
politie is op zoek naar de dader 
en getuigen. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Saltimbocca
50% korting

1 kg aSpergeS
250 gr beenham

Samen €8,99
max 2 p.p.

kalfSrollade
zwiebelgehakt

bacon €4,99
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Spaar nu voor Jumbo’s 
ode aan de trui van 

Joop Zoetemelk

biJ volle 
Spaarkaart!GratiS op=op

Poloshirt
vaderdagtaart

14.75

dat wordt 
mateloos 

genieten met 
vaderdag
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Levensreddende minuten
Regio - 112-meldkamer, regi-
onale ambulancevoorziening 
en ziekenhuis kunnen bij spoe-
dingrepen veel tijdwinst boeken 
door samen de logistiek te ver-
beteren. Die verbeteringen vari-
eren van een verkorte procedu-
re op de meldkamer tot recht-
streeks doorrijden met de am-
bulancebrancard naar de be-
handelkamer plus eerder han-
den wassen. Medisch Centrum 
Alkmaar (MCA) en Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord voe-
ren deze maatregelen nu door. 
Voor dit project is veel belang-
stelling elders in het land. Des-
kundigen van het MCA en de 
veiligheidsregio, de organisatie 
waar 112-meldkamer en ambu-
lancedienst onder vallen, heb-
ben samen gespeurd naar le-
vensreddende minuten. Dit door 
cijfers met elkaar te delen en 

een nauwgezette analyse te ma-
ken van 112-melding tot zieken-
huisbehandeling. Het ziekenhuis 
en de veiligheidsregio hebben 
al substantiële tijdwinst weten 
te boeken bij patiënten met een 
hartinfarct die gedotterd moeten 
worden. Enkele maatregelen: het 
ambulanceteam brengt de pa-
tiënt niet meer naar de spoed-
eisende hulp, maar rijdt met de 
brancard direct door naar de be-
handelkamer. Daar aangekomen 
doen ambulanceverpleegkundi-
ge en  chauffeur alvast de boven-
kleding van de patiënt uit, opdat 
het behandelend team van het 
ziekenhuis alvast de handen kan 
wassen en de operatiekleding 
aan kan doen. Beide organisa-
ties analyseren nu ook andere 
spoedmeldingen, zoals beroer-
tes, complicaties bij bevallingen 
en chirurgie na ongevallen. 

Koeien langs de route
Castricum - Het was maar de 
vraag voor wie het nu het span-
nendste was; voor de Schotse 
Hooglanders in de duinen of de 
kinderen die hen passeerden tij-
dens de avondvierdaagse. Som-
mige kinderen zagen de dieren 
voor het eerst van hun leven. 
De koeien in het duingebied zijn 
er wel aan gewend dat er wan-
delaars passeren, ook aan het 
begin van de avond, maar dit 
keer kwam er wel een hele grote 
groep voorbij. Op afstand werd 
nog veel kabaal gemaakt, maar 

bij het passeren van de enor-
me beesten werd het opmerke-
lijk stil. 

De avondvierdaagse is dit jaar 
perfect verlopen dankzij de ide-
ale weersomstandigheden. 
Heemskerk had dit jaar de pech 
dat de laatste avond moest wor-
den afgelast vanwege dreigend 
onweer. Voor Beverwijk leek het 
een week later dezelfde kant op 
te gaan, maar die slechte weers-
verwachting werd op tijd bijge-
steld. Foto: Maarten Nijman.

Rondleidingen bij 
De Hooge Weide

Bakkum - Het is weer juni en 
dan zijn de natuurgebieden van 
De Hooge Weide op z¹n mooist. 
Om iedereen te laten genieten 
van de bloeiende planten, zoals 
de orchideeën, de gele ratelaar 
en de echte koekkoeksbloem, 
zijn er weer gratis excursies in 
het natuurgebied De Hooge Wei-
de in Bakkum. Voor natuurlief-
hebbers een grote kans het uit-
komen van de talloze Sint Jans-
vlinders  weer van nabij mee te 
maken en ook de resultaten van 

de aanvoer van het heldere duin-
water in de Schoonwatervallei te 
zien. 
De rondleidingen beginnen bij 
het damhek op het Karhok hal-
verwege de Achterlaan, rechtsaf 
in Bakkum. Kom te voet of op de 
fiets want parkeergelegenheid 
is beperkt. De excursies zijn op 
Zondag 21 juni, zaterdag 27 ju-
ni en zondag 28 juni, steeds om 
11.00 uur. Verdere nadere inlich-
tingen: www.stichtingdehooge-
weide.nl. 

Jeugdsporters bij 
internationaal toernooi

Castricum - Drie jonge spor-
ters uit Castricum hebben zich 
geplaatst voor deelname aan de 
International Children’s Games 
(ICG), die van 24 tot en met 29 
juni worden gehouden in Alk-
maar. Danae Kingma (zwem-
men), Nimo Benne (volleybal) 
en Lisanne Schoonebeek (atle-
tiek) nemen het voor team Regio 
Alkmaar op tegen getalenteerde 
sporters van andere bij ICG aan-
gesloten steden. 
Er worden in Alkmaar 1.300 
sporters uit de hele wereld ver-
wacht. De twaalf- tot vijftienja-
rigen komen uit in voetbal, at-
letiek, zwemmen, turnen, judo, 

tennis, golf, volleybal en beach-
volleybal. De organisatie is in 
handen van Stichting Top Events 
regio Alkmaar. Die laat in Alk-
maar Noord een Olympisch dorp 
voor de sporters bouwen en or-
ganiseert een openings- en slui-
tingsceremonie in het wielersta-
dion. 

De International Children’s 
Games werd in 1968 voor de 
eerste keer georganiseerd, naar 
idee van gymdocent Metod Kle-
menc uit Slovenie. Zijn doel was 
respect te bevorderen en jonge 
topsporters met elkaar te verbin-
den. 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Pijnlijk
Als ik na lange tijd op het voor-
malig Dijk en Duinterrein wan-
del, verrast mij de aanblik van de 
drooggelegde eendenvijver te-
genover het hertenkamp. Op het 
achtergebleven eiland broeden 
nog twee ganzen temidden van 
een bouwplaats omsloten door 
hekken. Hun soortgenoten heb-
ben via de mens een tijdelijk ver-
huisbericht achtergelaten. De 

kwetsbare mens is al eerder blij-
vend verhuisd. Het lawaai lijkt 
ogenschijnlijk ver weg, maar kan 
niet anders dan oorverdovend 
zijn. Hoe stijlvol de plannen, het 
vormt een pijnlijke aanblik... En  
een illustratie van het eeuwenou-
de verschijnsel dat er plaats moet 
worden gemaakt voor de mense-
lijke bouwdrang.
Margreet van Zwet, Bakkum.

Castricum - Dorpsdichter Bob 
van Leeuwen ontvangt al dich-
tend de lange afstandwande-
laars van de Champion vier-
daagse van Alkmaar in Castri-
cum. Dat doet hij vrijdag als zo’n 
vierhonderd lange afstandwan-
delaars van de bekende wan-
delmarathon voor de derde keer 
Castricum aandoen. Opnieuw is 

Dichter ontvangt wandelaars
bij het Strandvondstenmuseum 
een stempelplaats ingericht en 
worden de wandelaars verwel-
komd met koffie met appeltaart. 

Op 4 en 5 juli, als de Stichting Uit 
de Kunst bij de Papenberg acti-
viteiten organiseert, maakt Het 
Strandvondstenmuseum daar 
ook deel van uit. 
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Kleine expositie in 
Huize Koningsbosch

Bakkum - Ter gelegenheid van 
de recente opening van Huize 
Koningsbosch in Bakkum, heeft 
de Werkgroep Oud-Castricum in 
de grote zaal van het hotel/res-
taurant een kleine expositie in-
gericht. 
Aan de hand van foto¹s wordt op 
een aantal borden de geschie-
denis in beeld gebracht van het 

karakteristieke pand dat op 26 
maart 1932 als jeugdherberg in 
gebruik werd genomen en op 15 
april 2012 formeel werd geslo-
ten als Stayokay Bakkum. Tus-
sen 10.30 en 18.00 uur is ieder-
een dagelijks welkom aan de 
Heereweg 84 om de expositie te 
bezichtigen, die tot circa half au-
gustus blijft staan.

Excelsior op jaarmarkt
Limmen - Woensdag 24 juni zal 
Muziekvereniging Excelsior van 
zich laten horen tijdens de jaar-
markt in de tuin van De Vrede-
burg. 
Alle orkesten treden deze avond 
op. Het opleidingsorkest speelt 

samen met de harmonie. Dit ge-
legenheidsorkest staat onder 
leiding van Liesbeth Zonneveld. 
Ook de Jeugdslagwerkgroep 
speelt enkele onder leiding van 
Floris van Tol. 
Aanvang 19.00 uur. 

Vier dagen boetseren
Bakkum - Kunstenaar Ton Rota 
geeft deze zomer bij Perspectief 
een modelboetseer-vierdaag-
se. Van maandag 29 juni tot en 
met donderdag 2 juli begeleidt 
hij van 9.30 tot 12.30 uur de cur-

sisten bij het boetseren van een 
beeld naar een aanwezig model. 
Voor beginners en gevorderden. 
Informatie en aanmelden bij Jo-
anne Vetter: 06-16714706 of via 
www.perspectiefcastricum.nl.

Het Oude Raadhuis 
decor voor eindmusical
Castricum - De musical van 
groep 8 is een traditioneel en 
bijzonder moment om de basis-
school af te ronden.  Op iedere 
school wordt het zang-, dans- 
en acteertalent vol overgave in-
gezet. Maar op de Paulusschool 
werd dit jaar ook schrijftalent 
gevraagd. 
De kinderen schreven zelf hun 
acts, kozen de muziek en schre-
ven de nummers. ,,Het resul-
taat was verrassend”, zegt leraar 
Aram Louman. ,,De eindmusical 
van de Paulusschool draait om 
het beste hotel aan de Neder-

landse kust. En daar mag best 
wat extra aandacht voor komen, 
dachten de kinderen. En dus 
maakten ze een korte film om 
de musical aan te kondigen. En 
waar kun je zo’n film beter opne-
men dan in een echt hotel? Hotel 
Het Oude Raadhuis, in een mooi 
oud pand aan de Dorpsstraat, 
deed direct mee. 
Ondanks de drukke voorjaarspe-
riode mochten de kinderen op-
names maken en waren zij voor 
een moment zelf de eigenaar, 
kok, schoonmakers en gasten 
van het hotel.”

Bakkum - Op de zomerexposi-
tie van De Oude Keuken zijn de-
ze keer natuur- en landschaps-
foto’s te zien van oud-biologie-
docent Peter Zwitser. De magni-
fieke foto’s zijn in forse formaten 
afgedrukt op doek wat een im-
ponerende indruk oplevert.
Deze Castricumse fotograaf 
heeft al van zijn vroege jeugd 
grote belangstelling voor alles 
wat leeft en voor de natuur in 
het algemeen. Zowel tijdens zijn 
werk als docent aan het Jac. P. 
Thijsse College te Castricum als 
in de periode daarna waren rei-
zen en fotograferen belangrijke 
tijdsbestedingen. In de beginja-
ren van zijn natuurfotografen-
bestaan fotografeerde Zwitser 
voornamelijk vogels. De laatste 
twintig jaar verlegde hij zijn be-
langstelling meer en meer naar 
het landschap met daarin na-
tuurlijk ook plaats voor dieren in 
al hun verschijningsvormen. 
In Nederland is de fotograaf da-
gelijks in de duinen- zijn achter-
tuin- te vinden. Een kleine, maar 
fijne selectie van de duizenden 

foto’s die Peter Zwitser van die-
ren en landschappen maakte, is 
te zien in De Oude Keuken. Het 
zijn voornamelijk foto’s die in het 
Noord-Hollandse duingebied 
gemaakt zijn. 
De expositie van de foto’s van 
Peter Zwitser is te zien tot en met 
23 augustus in De Oude Keuken 
op het landgoed Duin en Bosch, 
van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Regio - Musicalgroep The Cast 
is op zoek naar mannen die kun-
nen zingen en acteren of dat wil-
len leren. Zij worden gevraagd 
zich aan te melden voor de au-
dities. 
Na de zomervakantie begint het 
seizoen met musicalworkshops 
door professionals voor de hele 
groep. Dit is een ideaal instap-
moment voor nieuwe leden. Zij 
kunnen hun zang-, dans- en ac-
teertalent laten zien, vergroten 
en kennismaken met iedereen.

Musicalgroep The Cast is opge-
richt in 1990. De ambities liggen 
hoog voor deze gedreven groep. 
Met ondersteuning van een pro-
fessioneel artistiek team wordt 
hard gewerkt om een mooie 
voorstelling neer te zetten. 
Enthousiaste mannelijke musi-
caltalenten vanaf zestien jaar 
zijn welkom. Inschrijven voor de 
auditie kan via info@thecast.nl 
en kijk op www.thecast.nl voor 
meer informatie. 
Musicalgroep The Cast speelt 
sinds 1990 bekende musicals 
zoals The Wiz , Aida, Beauty and 
the Beast, Zorro–De Musical en 
Cabaret, alsmede eigen produc-
ties. 

The Cast zoekt 
nieuwe mannen

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Age of Adeline
vrijdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur 

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
The King’s Gardens

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00, 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 
Jurassic World 3D

dinsdag 20.00 uur
Jurassic World 2D

vrijdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Far from the Madding Crowd
vrijdag 16.00 uur  

zaterdag 18.45 uur
Rendez-Vous
vrijdag 18.45 uur 

maandag 20.00 uur
Ventoux

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur
Spangas in actie

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 14.00 uur

Apenstreken - 3D
zondag 11.00 uur   

Apenstreken - 2D
zaterdag 13.30 uur   

De Boskampi’s

Programma 18 juni t/m 24 juni 2015

The Age of Adeline
Wat als je voor altijd jong en 
mooi blijft? Het overkomt de jon-
ge moeder Adaline na een mys-
terieus auto-ongeluk in de jaren  
‘30. Terwijl de wereld om haar 
heen doorgaat en haar doch-
ter bejaard wordt, wordt Adaline 

zelf geen dag ouder. Wanneer ze 
valt voor de charismatische Ellis 
en een weekend bij zijn ouders 
doorbrengt, dreigt haar geheim 
uit te komen. Adaline neemt een 
beslissing die haar leven voor al-
tijd zal veranderen.

The King’s Gardens speelt zich af 
in het jaar 1684. De Franse Zon-
nekoning Lodewijk XIV vraagt 
de befaamde tuinarchitect An-
dré Le Nôtre om de tuinen van 
Versailles te ontwerpen. Le Nô-
tre neemt de nog onbekende ho-
venier Sabine De Barra in dienst 
voor de creatie van een prachti-

The King’s Gardens
ge fontein die één van de blik-
vangers van de tuinen moet wor-
den. Het is een grote gok, maar 
Le Nôtre volgt zijn intuïtie. On-
danks dat De Barra als vrouw 
van het platteland door de heer-
sende etiquette een achterstand 
heeft aan het hof, vecht ze zich 
een weg naar boven. 
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Open dagen in de 
Biologische Tuinen

Uitgeest - Dit jaar stellen  Mar-
gret de Reus en Ineke Rump-
horst hun Biologische Tuinen op 
zondag 21-en 28 juni weer open 
aan de Hogeweg 66 en 70.  Men-
sen die geïnteresseerd zijn in bi-
ologische tuinieren, en deze tui-
nen willen bewonderen kunnen 
hier van 11.00 tot 17.00 uur te-
recht. Het betreft een wilde bloe-
mentuin en een moestuin met 
fruitbomen op een unieke loca-
tie midden in het dorp. 

Op de locatie zijn diverse acti-
viteiten. In “De Barg” is een ex-
positie van aquarellen van Ben, 
werkzaam bij de dagbesteding 
van Wisselwerk. Kristallen siera-
den gemaakt door Maaike Kleijn 
worden ook geexposeerd. Er zijn 
jams, chutneys en ingemaakte 
producten, jonge planten,  krui-
den, aardbeien en informatie 
over hoogstamfruit van de PO-
Mologische vereniging Noord-
Holland.

Bij mooi weer kunt u op diver-
se plekken genieten van de tuin 
en natuurlijk is de Theetuin open 
met een home made high tea. De 
toegang is gratis.

De open dag op zondag 21 ju-
ni opgenomen in de route van 
Groei en Bloei en op zondag 28 
juni kunt u dit jaar het een en 
ander combineren met de kuns-
troute. Voor informatie: ineke.
rumphorst@outlook.com.

Midzomerfestival op 
veld van De Darse

Uitgeest - Zaterdag 20 ju-
ni is weer het Midzomerfestival 
in De Kleis. De zesde editie al-
weer! Wijkvereniging De Kleis 
heeft op het grasveld van De 
Darse de volgende planning sa-
mengesteld: 15.00 uur dansstu-
dio Just Dance, 15.30 uur ko-
ren van Basisschool Kornak en 
Obs De Wissel, 16.15 uur dj. Col-
lide, 17.00 uur popkoor Surpri-
sing, 18.00 uur zanger John Ke-
ijer, 19.30 uur Goetfoudliveband 
en 22.30 uur dj. Collide.

Op het midzomerfestival op 20 
juni sponsort Stichting Zwembad 
De Zien de aquaballen. Lopen op 
water, wie wil dat nou niet? Het 
zwembad is met marktkraam 
aanwezig om je in te schrijven 
voor de zwem4daagse van 22 tot 
en met 26 juni. Neem dus con-
tant geld mee, als je dit sportieve 
feestje niet wil missen. 

Iedereen is van harte welkom op 
het grasveld van De Darse! (fo-
to’s: Hessel Sutterland)

Ook open dag in Milieutuin Uitgeest 
Uitgeest - Komende zondag 
21 juni stelt de Milieuvriendelij-
ke Tuin Uitgeest haar poort weer 
open voor iedereen die een kijk-
je wil komen nemen op deze bij-
zondere tuin. Deze tuin, die in-
tussen al 37 jaar bestaat,  is een 
project waarin de leden samen 
de groenten verbouwen en de 
productie delen. De leden vin-
den het dus niet alleen leuk om 
op milieuvriendelijke wijze te tui-
nieren, maar vooral ook om dit 
samen met elkaar te doen. Naast 
diverse soorten groenten, waar-
van vele niet tot het normale 
winkelassortiment behoren, wor-
den ook fruit, kruiden en bloe-
men geteeld. De tuin is zondag 
open van 10.30 tot 16.00 uur en 
de leden staan klaar om rondlei-
dingen te geven. Er zijn groen-
ten, plantjes en bloemen in de 
aanbieding; zelfgemaakte jam, 
taart, koffie en thee, en natuur-
lijk veel gezelligheid.  De tuin ligt 
aan de Tolweg, komende vanuit 
Uitgeest net voorbij de kruising 
Assum/De Weeg, aan de rech-
terkant van de weg.

Geslaagde High Tea 
voor Ghana

Uitgeest - Onlangs organiseer-
de de Stichting Werkgroep Ont-
wikkelingsSamenwerking Uit-
geest een geslaagde high tea 
voor Ghana in de Opmaat. Ook 
deze high tea werd prima ver-
zorgd door de koks van IJmond 
Werkt.
Het doel van de middag was 
aandacht vragen voor de Stich-
ting Partnership Ghana (SGP) 
die zich in Ghana inzet om kin-
deren en vrouwen vanuit hun 
innerlijke kracht verder te laten 
ontwikkelen met zelfredzaam-
heid en duurzaamheid als doel. 
Dit doel delen zij samen met 

de Janus Korczak Stichting, ge-
noemd naar de pedagoog die 
uitgaat van respect, gelijkwaar-
digheid en rechten van het kind.
De huidige projecten van de 
SPG, het imkerproject voor vrou-
wen, naschoolse activiteiten voor 
kinderen en het Discovery Youth 
Centre, werden in een vraag-
antwoord gesprek met het be-
stuur van de SPG en de Janus 
Korczak Stichting uitgebreid en 
informatief toegelicht.
De 44 aanwezigen hebben ge-
noten van de hapjes en reageer-
den enthousiast op het vraag-
antwoord gesprek.
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Doctorstitel Peter Pelzer
Castricum - Oud-Castricummer 
Peter Pelzer is gepromoveerd 
aan de Universiteit Utrecht. 

In de Senaatszaal van het 
Utrechtse academiegebouw ver-
dedigde hij vorige week dinsdag 
met verve zijn proefschrift ‘The 
Added Value of Planning Sup-
port Systems’, waarna hij de doc-

torstitel in ontvangst mocht ne-
men. 
Het proefschrift beschrijft de 
toegevoegde waarde van com-
puterinstrumenten in ruimtelijk 
beleid. Als zulke instrumenten 
op de juiste wijze worden inge-
zet kunnen ze tunnelvisie voor-
komen, communicatie bevorde-
ren en fungeren als onzinfi lters.

Vakantieactiviteiten voor kinderen
Castricum - Op maandag 22 ju-
ni van 19.30 tot 20.30 uur gaat 
de inschrijving van start voor de 
KidsVakantiecocktail bij Welzijn 
Castricum in Geesterhage. Tij-
dens de inschrijfavond kunnen 
aanmeldstrookjes voor de activi-
teiten ingeleverd en afgerekend 
worden. De strookjes zijn te vin-
den in de cocktailfl yers, ver-
krijgbaar bij de Stichting Welzijn 
Castricum en te downloaden via 
www.welzijncastricum.nl. 

De KidsVakantiecocktailfl yers 
worden in de komende week 
verspreid in de verschillende 
kernen. De activiteiten kosten 
vijftig cent, drie of vier euro. Van-
af dinsdag 23 juni kan telefo-
nisch en aan de balie ingeschre-
ven worden bij de Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251-656562 op werk-
dagen van 9.00 tot 11.00 uur.
Deze zomer maken maar liefst 

dertig verrassende activiteiten 
deel uit van het zomervakantie-
programma  voor kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met twaalf 
jaar uit de gehele gemeente. 
Nieuw dit jaar in het programma 
is een doe-activiteit in archeolo-
giecentrum Huis van Hilde, kin-
deryoga en portrettekenen in De 
Boomhut van Forte, pannenkoe-
ken bakken in molen De Oude 
Knegt in Akersloot en toveren 
met acrylverf  in Ina’s atelier in 
Limmen. 
Het populaire klimmen, vlotten 
bouwen, trampolinespringen, 
mountainbiken en de speel-
goedmarkt ontbreken niet in 
het Vakantiecocktailprogram-
ma. Toonbeeld is dit jaar present 
met een Sambamuzieworksho-
pen Beelden in beweging, be-
geleid door de eigen vakdocen-
ten. Kinderen die van spanning 
houden zijn welkom bij Disco-

very voor een spookhuis/grie-
zelmiddag, voor een enerveren-
de speurtocht én voor een dis-
cofeest: dresscode wit of ne-
onkleuren. Mem¹s Atelier biedt 
creatieve workshops op het 
strand en in de Tuin van Ka-
pitein Rommel. Het populai-
re springen op de aerodynami-
sche tumblingbaan is eveneens 
in het programma van de cock-
tail opgenomen. Voor nog meer 
sportief werk, met de klemtoon 
op spel en plezier, staan paraat: 
Tafeltennisvereniging Castricum 
en Zwembad De Witte Brug. 
Wie van avontuur houdt kan 
zich aanmelden voor een activi-
teit van onze eigen Castricumse 
Reddingsbrigade om te zien hoe 
een redding in elkaar steekt en 
om mee te doen aan een span-
nende quiz.
Kleuters kunnen deelnemen aan 
de activiteiten van Toonbeeld, 

Vijftigste deelname avondvierdaagse
Castricum - Afgelopen donder-
dag was het bij basisschool Ju-
liana van Stolberg groot feest. 
Dit jaar was het de vijftigste keer 
dat de school meedeed aan de 
avondvierdaagse. Om deze ge-
beurtenis extra onder de aan-

dacht te brengen droegen zo’n 
tweehonderd leerlingen hun ro-
de schoolshirt  en werden zij 
feestelijk toegesproken door 
burgemeester Toon Mans. 
De leerlingen van het Nova Col-
lege in Beverwijk hadden voor 

deze gelegenheid een wandel-
lied geschreven met de titel ‘De 
burgemeester heeft een roze on-
derbroek’. Uit volle borst zongen 
de leerlingen van de Juliana van 
Stolberg dit lied voor de burge-
meester. 

AVC verovert eremetaal
Castricum - Oud, maar goud; 
dat gold dit weekend tijdens 
de NK Masters voor atleten 
vanaf 35 jaar in Zierikzee. Er 
was een recordaantal deelne-
mers ingeschreven, zodat de 
concurrentie voor de podium-
plaatsen dit jaar heviger was 
dan ooit.

Op zaterdag behaalde Jack 
Dekker (Mannen 65) eerst een 
tweede plaats op het kogelsto-
ten door de vijf kg wegende ko-
gel  naar 11,87 meter te stoten. 
Bij het discuswerpen moest hij 
zijn eigen clubrecord verbeteren 
om het brons te bemachtigen, 
hetgeen hem ruimschoots lukte 

met een afstand van maar liefst  
41,46 meter.

Zondag trad Rob Dekker (Man-
nen 65) bij het hoogspringen 
aan. Als kersverse houder van 
het Nederlands Record in zijn 
leeftijdscategorie was hij uiter-
aard favoriet. Met een hoog-
te van 1,44m bleef hij drie cm 
van zijn persoonlijke record ver-
wijderd, maar het was ruim vol-
doende om de hoogste podium 
te betreden.

AVC atleet Frank Stam (Mannen 
45) tenslotte behaalde een keu-
rige zevende plaats op de 200 
meter in een tijd van 27.06 sec.

Castricum - Castricummers die 
behoefte hebben aan informatie 
en tips over veiligheid, kunnen 
nu terecht op een speciale Fa-
cebookpagina. Maandag 15 ju-
ni ging www.facebook.com/vei-
ligcastricum live. Er staan veilig-
heidstips rond zaken als verkeer, 
gezondheid, inbraak en gezond-
heid. Bezoekers die de pagina li-

Gemeente opent Veiligheidspagina
ken, blijven automatisch op de 
hoogte van nieuwe berichten.
De gemeente wil met deze pagi-
na aandacht geven aan wat de 
gemeente, politie, brandweer en 
andere organisaties doen aan 
veiligheid. Ook is er aandacht 
voor wat inwoners zelf kunnen 
doen om Castricum veiliger te 
maken.

Castricum - Op woensdag 24 
juni vindt van 14.00 tot 21.00 uur 
de jaarmarkt in de kern van Lim-
men plaats. Zo’n 130 kramen 
staan er opgesteld op de Vuur-
baak, Kerkweg, Dusseldorper-
weg en bij het Stet met vele ver-
schillende koopwaar zoals mode, 
accessoires, kunst en brocan-
te. Natuurlijk zijn er ook diver-
se kramen met etenswaren en 
is er vermaak voor jong en oud.  
Naast de markthandelaren staan 
er ook vele ondernemers, stich-
tingen en verenigingen uit Lim-
men op de jaarmarkt. De onder-
nemers hebben speciale aanbie-
dingen en stichtingen en vereni-
gingen laten zien wat ze in huis 
hebben en wat er mogelijk is bij 
hen. 
De brandweer Limmen is op het 
Stet te vinden, zij geven diverse 
demonstraties. Er is muziek, een 
klimtoren, palingroken en voor 
de kinderen diverse attracties, 
waaronder schminken.  

Jaarmarkt in 
Limmen

Open Tuindagen in Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 20 
en zondag 21 juni organi-
seert Groei&Bloei haar jaar-
lijkse, landelijke Open Tuinen 
Dagen. De Tuin van Kapitein 
Rommel is dit weekend ge-
opend van 11.00- 16.00 uur. 

Tuinman Bertho Janssen geeft 
het hele weekend rondleidin-
gen door de tuin. Op zondag om 
12.00 uur maakt Calorie op be-
kend hoeveel panelen en collec-
toren er in Castricum zijn geteld 

en ook de uitslag van de prijs-
vraag wordt bekendgemaakt. 
Muziekgroep Nordika treedt 
zondag op vanaf 14.00 uur. Zij 
spelen traditionele volksmuziek 
uit Scandinavië. 

Verder is op beide dagen een 
expositie van olieverfschilderij-
en van Henk-Willem Klaassen 
en werk van Mireille Schermer. 
Vier andere kunstenaars geven 
een demonstratie beeldhouwen 
in hout. 

aan kinderyoga en portretteke-
nen bij Forte, aan de speelgoed-
markt, aan jazzdance van Dos, 
aan het tumblingbaanspringen, 
aan het pannenkoeken bak-
ken in De Oude Knegt en in 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Ook kunnen (groot)ouders met 
(klein)kinderen van alle leeftij-
den in deze tuin terecht tijdens 
de Sprookjesdagen met nieu-

we sprookjes in juli en tijdens 
de Vijvergeheimenweek met een 
kinderprogramma in augustus. 
In kinderboerderij ‘t Dierenduin-
tje zijn dit jaar extra sprookjes-
dagen gepland met als topat-
tractie een ezelkarritje. 
Het volledige programma van de 
KidsVakantiecocktail is in te zien 
op www.welzijncastricum.nl. Fo-
to: Nico Lute.
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Cunera 65 jaar en nog 
steeds een dorpsschool

Bakkum – Basisschool Cunera 
bestaat 65 jaar en dat wordt ge-
vierd tijdens een feestelijke drie-
daagse van 17 tot en met 19 ju-
ni. Woensdag begint het feest 
met een lied op het plein, waar-
na de kinderen op vossenjacht 
gaan. Die avond voert een groep 
leerkrachten en ouders een mu-
zikaal toneelstuk op over de hei-
lige Cunera. Donderdag gaan al-
le kinderen op schoolreisje en 
de vrijdag staat in het teken van 
‘Gein op het plein’ waarbij alle 
kinderen vrij kunnen spelen. 
De eerste school bestond uit 
twee lage houten gebouwen, 
tegenover elkaar gelegen aan 
de Vondelstraat. Die waren ge-
schonken door Finland in 1950, 
als een bijdrage aan de weder-
opbouw van Nederland na de 
oorlog. Ze waren roodbruin van 
kleur met witte houten kozijntjes. 
De bel uit het oude gebouw, die 
toen in een apart belhuisje bo-
venop de school stond, wordt 
nog steeds gebruikt. In 1988 is 
de huidige school geopend en 
die werd in de loop der jaren 
twee keer uitgebreid. Omdat het 
aantal leerlingen weer toeneemt, 
wordt er weer uitgebreid. ,,En 
toch is dit een echte dorpsschool 
gebleven” zegt juf Anneke Been-
tjes. ,,Bij ons op school kennen 
alle kinderen elkaar bij naam.” 
Oud-leerling Hans Krimp is nu 
69 jaar, zijn dochter Margot be-
zocht de Cunera en nu zijn de 
kleindochters Mies en Eef leer-
lingen op school. Hans: ,,Ik be-

zocht eerst de School met de 
Bijbel, dat was toen de kleuter-
school. Ik herinner mij van de 
Cunera dat ik het meeste genoot 
van het speelkwartier en ik was 
bang voor een bepaalde juf, die 
was zo verschrikkelijk streng.” 
Kleindochter Mies, negen jaar 
oud, heeft problemen van een 
hele andere orde: ,,We doen ook 
rekenen en taal op de compu-
ter, dat heet Snappet, maar soms 
valt wifi weg.” Haar zusje Eef van 
zes speelt, net zoals haar moe-
der en opa vroeger, het allerlief-
ste buiten. 
Moeder Margot bezocht de 
Stephanus, de kleuterschool die 
tegenover de Cunera werd gere-
aliseerd. ,,Het allermooiste vond 
ik het zwembad bij de kleuter-
school, waar wij later ook nog 
gebruik van mochten maken. 
Waar ik echt een hekel aan had, 
was een spelletje hoofdrekenen. 
Alle kinderen moesten dan ach-
terin de klas gaan staan en wie 
het eerst een som oploste mocht 
een stap naar voren doen. Wie 
het eerste bij het schoolbord 
was, had gewonnen en dat was 
ik nooit.” 
Annie Kaandorp-Heintzberger 
(66) moet nu denken aan een 
leerkracht die wilde dat alle kin-
deren altijd keurig rechtop en 
met de armen over elkaar ach-
ter hun lessenaar zaten. ,,Als het 
niet netjes genoeg was kreeg je 
gewoon elastiek om je armen 
heen gebonden. Ik vond gym-
men heel leuk, maar zingen vond 

ik vreselijk, want dat kan ik he-
lemaal niet.” Haar dochter Judith 
Vels-Kaandorp herinnert zich juf 
Kuiper die bij haar in de buurt 
woonde en met wie ze altijd naar 
school fietste. ,,Ik zie mijn fiets-
je nog klaarstaan, nadat het 
heel hard had gesneeuwd. Toen 
kwam er een taxi voorrijden met 
juf Kuiper erin die mij op kwam 
halen om naar school te gaan.” 
Judith zat in de klas bij Richard 
Boerakker, nu nog steeds leraar 
op school. ,,Ik vond het grappig 
om de tafels samen op te dreu-
nen in de klas.” Haar zoontjes 
Lucas van zes en Julian van vier 
zijn nu leerlingen op school en 
hun zusje Fabiënne komt daar 
volgend jaar bij. Judith werkt als 
onderwijskundige en heeft zich 
gespecialiseerd in de invoering 
van ICT in het onderwijs. Haar 
zoon Lucas lijkt in haar voetspo-
ren te treden. Terwijl Julian nog 
graag in de bouwhoek of buiten 
speelt, beantwoordt Lucas de 
vraag wat hij het liefste doet op 
school heel stellig. ,,Op de iPad 
natuurlijk!” Dan herinnert Hans 
Krimp zich opeens meester Bo-
dewes. Hij vertelt lachend: ,,Die 
man kon werkelijk alles tegelijk. 
Hij gaf ons les, terwijl hij de krant 
las, zichzelf schoor, een broodje 
at en een sigaret rookte; allemaal 
op hetzelfde moment.”
Op de foto v.l.n.r.: Hans, zijn 
dochter Margot en daarvoor 
Mies en Eef. Judith met voor 
haar Julian en Lucas en daar-
naast Annie en Fabiënne.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 27-05-2015: Tom 
Patrick Woud, zoon van Patrick 
P.G. Woud en Lotte F. van der 
Borg. 03-06-2015: Lucas Tho-
mas de Veer, zoon van Thomas 
O.M. de Veer en Mariska van der 
Zwet Slotenmaker. 07-06-2015: 
Saar van de Ven dochter van Ri-
chard T. van de Ven en Susanne 
D. Moll. Limmen - 10-06-2015: 
Jelte P. de Nijs, zoon van Johan-
nes P.H. de Nijs en Brenda M.C. 
Winder.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Akersloot - 22-05-2015: Petrus 
W. Dekker en Vera Kreeft.

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 05-06-2015: Jordy 
van Geldorp en Monique Dem-
mers. 05-06-2015: Erik van der 
Zande en Michelle Arendsen. El-
ders woonachtig - 05-06-2015: 

Jeffrey Timmerman en Suzanne 
van den Bosch. 05-06-2015: Paul 
R. van den Brink en Monique M. 
van der Burght.

Overledenen
Castricum - 31-05-2015: Jaco-
ba M. Huijbrechtse, weduwe 
van Frederik K. Gramberg. 02-
06-2015: Johanna V. Swart, we-
duwe van Simon Castricum. 05-
06-2015: Elisabeth M. Spille-
kom, gehuwd met Hendrikus 
A. Geerts. 06-06-2015: Magda 
Eveleens,  weduwe van Corne-
lis Spaargaren. 08-06-2015: Fre-
derik P. Schop, weduwnaar van 
Josephine A.M. Scherer. 08-06-
2015: Simon M. Spruit, gehuwd 
met Hendrika M.A. Schaafsma. 
10-06-2015: Roelof Melchers, 
gehuwd met Maria T. Elszakker. 
Limmen - 05-06-2015: Huber-
ta G. Boon, partner van Jacobus 
A. Broersen. 06-06-2015: Dora A. 
Spoelstra, weduwe van Theodo-
rus de Groot.

Inschrijven voor Kermisrun
Limmen - Tijdens het kermis-
weekend is op 12 september 
weer de spectaculaire Kermis-
run en de inschrijving is gestart. 
De Kermisrun is een uitdagen-
de loop vol hindernissen waarbij 
moet worden gerend, maar ook 
geklommen, gezwommen en ge-
tijgerd. De deelnemers blijven 
zeker niet droog, worden vies, 
mentaal gesloopt, fysiek inten-
sief uitgedaagd en beleven de 
leukste tijd van het jaar.
Het parcours is circa 2,5 kilo-
meter waarbij zelf gekozen kan 
worden om de route meerde-
re keren te lopen. De prijzen zijn 
voor deelnemers die drie rond-
jes lopen. Ook dit jaar maakt de 

deelnemer met het meest origi-
nele outfit, die in ieder geval na 
één ronde de finish bereikt, kans 
op een titel. Nieuw dit jaar is de 
medewerking van het bedrijfsle-
ven in Limmen. 
Vele ondernemers denken mo-
menteel na over hoe zij een bij-
zondere of spectaculaire hinder-
nis beschikbaar kunnen stel-
len, op hun eigen terrein of een 
plek ergens anders op de rou-
te. De leeftijdsgrens is verlaagd 
naar twaalf jaar. Na afloop is in 
De Burgerij een drankje en buf-
fet en hier is de prijsuitreiking.  
Kijk voor meer informatie en om 
je in te schrijven op www.kermis-
run.nl.

Gaslek ontdekt door brandweer
Castricum - Zondagavond 7 ju-
ni om 19.40 uur is de brandweer 
gevraagd een meting te ver-
richten bij een woning aan de 
Dorpsstraat. De bewoners roken 
een sterke gaslucht in de woning 
en belden de brandweer. Die 

ontdekte dat de gaslucht werd 
veroorzaakt door een defect gas-
pitje van het gasfornuis. Daarom 
is geadviseerd een nieuw gas-
fornuis te kopen en de oude 
niet meer te gebruiken. Donder-
dagmiddag rond drie uur wer-

den de spuitgasten opgeroepen 
voor een binnenbrand aan het 
Bakkerspleintje. Nog voordat de 
tankautospuit de weg op ging, 
werd de melding al ingetrokken 
het brandje was al geblust door 
de bewoners en buren. 

Zevenklappertoernooi
Castricum - Van 28 juni tot en 
met 3 juli organiseert TC Castri-
cum het Zevenklapper-tennis-
toernooi. Bij dit dubbel/mix-dub-
bel toernooi gaat het om twee 
zaken: tennis en gezelligheid. 
De deelnemers spelen geduren-
de de week drie wedstrijden van 
een uur op vooraf vastgestel-
de momenten. De deelnemende 
dubbels worden op sterkte inge-
deeld. 
De band Supercharger geeft op 

woensdagavond 1 juli een gra-
tis akoestisch concert op het ter-
ras van Berg en Bal. De organi-
satie nodigt alle tennissers uit de 
gemeente Castricum en even-
tuele introducees uit om deel te 
nemen aan het tennistoernooi 
en daarnaast alle liefhebbers 
van goede muziek om het con-
cert van Supercharger te bezoe-
ken van 20.00 tot 23.00 uur. In-
schrijven voor het toernooi kan 
via www.toernooi.nl.
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Genomineerd voor nationale rugbyprijzen

Castricum - De Castricum-
se Rugby Club is trots bekend 
te kunnen maken dat drie leden 

van de club genomineerd zijn 
voor twee bondsprijzen. Het gaat 
om Emar Pronk die genomineerd 

is als Jeugdspeler Van Het Jaar, 
afgebeeld in de Frans Henrichs 
Trofee, en Mats Marcker en Bart 
Wieringa voor de Hans Brian 
Media Award. Deze prijs is voor 
het promoten van de rugbysport 
in de nationale media. 
Emar Pronk is genomineerd voor 
Jeugdspeler van het jaar. Sa-
men met Marijn Huis van RC 
the Hookers uit Hoek van Hol-
land en Quermy Warmerdam 
van RC Waterland uit Purme-
rend behoort hij tot de gegadig-
den voor de ‘Frans Henrichs Tro-
fee’, de prijs voor de Jeugdspe-
ler van het Jaar van het Neder-
landse rugby. Rugby is Emar’s 
lust en leven. Dit jaar is hij gese-
lecteerd voor het nationale team 
onder de achttien en hij is op-
genomen in het Nationale Trai-
ningscentrum (NTC) te Amster-
dam waar de ambitie is uitge-
sproken om met het Nederlands 

Rugbyteam in 2019 en/of 2023 
voor het eerst te kwalificeren 
voor de Wereldkampioenschap-
pen in Tokyo. Hiervoor traint 
Emar naast zijn clubtrainingen 
acht keer per week bij het NTC. 
Naast Emar Pronk, is de Castri-
cumse Rugby Club ook ontzet-
tend trots om de nominatie van 
Mats Marcker en Bart Wierin-
ga bekend te mogen maken. Zij 
zijn vanwege de promotie, pers- 
en media aandacht rondom de 
All Blacks in Castricum genomi-
neerd voor de Media Award van 
het Nederlands rugby. De Hans 
Brian Media Award is in 2009 in 
het leven geroepen door de NRB 
om clubs te motiveren om meer 
te doen met de promotie van de 
mooiste sport van de wereld in 
de nationale media. In het ver-
leden is de prijs onder andere 
gewonnen door de Castricum-
se Marina Marcker die zich met 

hart en ziel inzette voor de pro-
motie van de sport. De uitreiking 
van de bondsprijzen staat ge-
pland op zaterdag 27 juni tijdens 
de Algemene Leden Vergadering 
op het Nationaal Rugby Centrum 
Amsterdam.

Darters Stiefel naar NK
Castricum - Nadat De Stiefel 
kampioen was geworden in de 
tweede divisie C van de DVK, 
moest afgelopen zondag de al-
gehele divisiekampioenschap-
pen gespeeld worden in sport-
hal De Zien in Uitgeest. De eer-
ste wedstrijd was tegen Asgard 
uit Beverwijk en dat werd zeer 
spannend. Na de singles stond 
het 2-2 en na beide koppels 3-3, 
zodat de teamgame de beslis-
sing moest brengen.
Tom de Vries wist daarna de dub-
bel als eerste te gooien, wat een 
4-3 overwinning opleverde. Ni-
co Glorie won met 3-2 en Den-
nis Overdijk verloor met 1-3; 1-1 
tussenstand. Daarna verloor Paul 
Steenbrink met 2-3 en won Tom 

de Vries met 3-2 waardoor het 
2-2 werd.
Nico Glorie speelde met Paul 
Steenbrink en zij verloren met 
1-2. Dennis Overdijk met Tom 
de Vries konden hun partij wel 
winnend afsluiten, ook met 2-1 
waardoor het opnieuw 3-3 werd 
en de teamgame de beslissing 
moest brengen. Nadat My Way 
uit Castricum drie pijlen mis-
te, kon Nico Glorie de allesbe-
slissende dubbel gooien en zo 
opnieuw de winst voor de Stie-
fel binnenhalen en het algehe-
le kampioenschap van de twee-
de divisie. De Stiefel mag zich nu 
gaan voorbereiden op het Ne-
derlands Kampioenschap op za-
terdag 27 juni in Nijkerk.

Clusius steunt Dierenduintje
Castricum - De kraam ‘Echt 
Clusius’ op de markt in Castri-
cum heeft het seizoen afgeslo-
ten. Leerlingen van de tweede 
en derde klassen van het Clusi-
us College hebben spullen ge-
maakt, ze leerden inkopen, in-
pakken, verkopen, ze deden de 
administratie en de communica-
tie; allemaal ondernemers in de 
dop. 
De Clusiusleerlingen togen ook 
naar de Rabobank Noord-Ken-

nemerland om hun lening aflos-
sen. En daar werd verteld dat de 
lening voor de marktkraam om-
gezet werd in een donatie als 
waardering voor het harde wer-
ken van de leerlingen. 
Een deel van de opbrengst is 
aan een goed doel geschonken: 
‘t Dierenduintje dat nog maar 
amper rond kan komen. Willa 
en Brenda Bakker van ‘t Dieren-
duintje ontvingen een cheque 
van vijfhonderd euro. 

Hockey-
toernooi

Castricum - De velden van de 
hockeyvereniging MHCC zijn 
zaterdag 20 juni het decor 
voor het Wouterlandtoernooi 
voor 18-plussers. 

Het Wouterland Toernooi is terug 
van weggeweest, waarbij de or-
ganisatoren er alles aan gedaan 
hebben om van deze editie iets 
speciaals te maken. Nieuw bij 
deze editie van het Wouterland-
toernooi is dat er gespeeld zal 
worden in twee poules: er is een 
wedstrijdreeks voor hockeyers 
en er is een een poule van niet-
hockeyers. 

Met name voor die laatste groep 
gaat, zo meldt de organisatie, 
een lang gekoesterde wens in 
vervulling. ,,Eindelijk ook kans op 
een prijs voor de mindere hoc-
keygoden,” verzuchtte een deel-
neemster die zich inmiddels 
heeft opgegeven. 
Het toernooi wordt  afgesloten 
met een diner. De echte afsluiter 
is een feest. Voor meer informa-
tie en inschrijven: www.wouter-
landtoernooi.nl.

Castricum - Jongerencentrum 
Discovery gaat de programme-
ring van de disco- en spelavon-
den voor tieners aanpassen. Er 
wordt meer ruimte gemaakt voor 
groepen tieners die een beslo-
ten feest willen houden. Aan-
melden voor de groepsactivi-
teiten kan op dinsdag, woens-
dag en donderdagmiddag, tel.: 
0251-675302. Jongerencentrum 
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum.

Tienerdisco en 
spelavonden

Remco leraar van het jaar?

Castricum - Blij verrast waren 
ze op het Jac. P. Thijsse Col-
lege toen de onderwijscoö-
peratie liet weten dat docent 
economie Remco Troost be-
hoort tot de tien kandidaten 
die kans maken op de titel ‘le-

raar van het jaar 2015’. 

De organisatie wil daarmee het  
vak van leraar op een positieve 
manier in beeld brengen. Zowel 
ouders, docenten, leerlingen als 
schoolleiders konden kandida-
ten nomineren. 
Uit de in totaal 917 aanmeldin-
gen is vervolgens Remco Troost 
door een deskundige vakjury 
uitgekozen. Voor rector Christine 
Hylkema reden genoeg om haar 
trots niet onder stoelen of ban-
ken te steken. In een volle perso-
neelskamer werd Remco in het 
zonnetje gezet en kreeg hij een 
taart overhandigd. Remco gaat 
nu aan de slag om de jury verder 
van zijn kwaliteiten te overtui-
gen, onder andere door het ma-
ken van een film. In september 
besluit de jury welke drie kandi-
daten door gaan naar de finale 
in oktober. 
Tot die tijd blijft het spannend en 
mag Remco blijven dromen van 
ontmoetingen met ministers en 
koningspaar.

Inloopavond in nieuwe 
toonzaal op Westerveld
Driehuis - Westerveld organi-
seert op woensdag 24 juni een 
inloopavond. Iedereen kan zon-
der afspraak van 18.30 tot 21.00 
uur hier binnenwandelen en vra-
gen stellen. De medewerkers 
ontvangen de gasten in de toon-
zaal, die onlangs geheel gereno-
veerd is. Nieuw, modern meubi-
lair en frisse kleuren nodigen uit 
tot open gesprekken. En uiter-
aard wordt de uitgebreide col-
lectie aan gedenktekens, urnen 

en assieraden getoond. Ieder-
een is welkom een kijkje te ne-
men en de mogelijkheden van 
Westerveld te ontdekken. Want 
om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. 
Westerveld organiseert daar-
om elke laatste woensdag van 
de maand een inloopavond. Het 
adres: is Duin- en Kruidber-
gerweg 6, Driehuis, tel.: 0255-
514843/www.bc-westerveld.nl.
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Mavo
Akersloot: Toine Groen,Hilde 
Krom, Jasmijn Leijen, Jet de Rij-
ke, Beer van Roon, Kaj Verduijn, 
Justin de Wit, Rick Zwart. Assen-
delft: Andy Rensing. Beverwijk: 
Kaya van Bachum. Castricum: 
Gwenn Bakker, Aimee Brouwers, 
Jan Brouwers, Seline Burgmeijer, 
Joris Donders, Roderick Eeltink, 
Dunya Ekkelenkamp, Sebastiaan 
Feller, Sjoerd Glorie (foto rechts 
bovenaan), Tess de Graaf, Marijn 
Heijke, Boyd Husman, Angela Is-
raeljan, Ruud Koole, Barry Kui-
per, Daan Louis, 
Imre Lute, Sterre van Olst, Jelmer 
Pauzenga, Cheyenne Podiwong-
so, Marnix de Rijke, Janne Rood, 
Wessel Roodhof, Sietse Roos, 
Anissa Said, Tim Scheerman, 
Duco Stammes, Menno Steur, 
Celine Toepoel, Annefleur Tromp, 
Aniek Twisk, Claudia Veerkamp, 
Jim Versteeg, Anne Fleur Welsch, 
Jakko Wijgman, Chantal Wölc-
ken, Quintin Wouwenaar, Zaka-
riye Yusuf. Egmond: Julian Ver-
weij, Minte Pit, Sem Tervoort, 
Ben de Waard, Naomi de Waard, 

Renske Walta. Heiloo: Josien 
Beenhakker, Jimmy Beenhakker, 
Bram de Boer, July Bosman, Re-
neé Burgering, Liset Burgering, 
Yuan Conijn, Tim Disseldorp, 
Jesse Donker, Ward Dzialiner, 
Lea Groot, Michael den Herder, 
Lonneke van Klei, Matthijs Nap, 
Kicky Rozing, Olivier Völke, Sam 
van der Wal, Guus Weehuizen, 
Kiek Zonneveld. Limmen: Fleur 
Admiraal, Hidde van Beek, Boris 
de Boer, Rosanne Borsjes, Cas-
per Dekker, Jay Dingerdis, Eliane 
Donkers, Anouk Faber, Iris Groot, 
Rob van der Heijdt, Vincent Koot, 
Max Min, Kees Peeters, Xami-
ra Pronk, Lot Scholten, Nikisha 
Schoonhoff, Julia Seignette, Ja-
mie Shalders, Ramon Tambach, 
Nicky Zandbergen, Steffie Zon-
neveld. Uitgeest: Chanel Anto-
nisse, Lisanne Kleimann, Axel 
Kramer. Velsen-Noord: Dita van 
der Ham.

Havo
Akersloot: Aniek Broersen, Eme-
lie den Dunnen, Tim Gast, Men-
no van Harten, Koen Lamberts, 

Claire Schellevis, Robin Schoon, 
Romy Schouten, Stephan Smit, 
Stef Terluin, Mike Veldt, Bart 
Vrouwe. Alkmaar: Silvia Dui-
venvoorde. Beverwijk: Mitchell 
Hummel. Castricum: Rodney 
Beentjes, Floriene Beentjes, Sten 
van den Berg, Britt Bijl, Thijs de 
Boer, Laurens de Boer, Dorís
Brakenhoff, Denise Brakenhoff, 
Iris Castricum, Rutger Coppool-
se, Emma Derksen, Matthijs van 
Duuren, Fabio Filippi, Samir van 
Gisbergen, Job Glorie, Romy de 
Goede, Bibi de Groot, Jesse de 
Haan, Dirk Harwijne, Kevin Hei-
deman, Tom Hirs, Judith Huijgen, 
Anne-Fleur van Ikelen, Raymond 
de Jong, Rick de Jong, Idse 
Kaandorp, Janiek Kok, Chris Lou-
ter, Dorus Lute, Hymke Meijer, 
Patrick Mogge, Matthijs Mulder, 
Anggie Napitupulu, Isack Nijhof, 
Jens Opdam, Joris Peters, Verena 
Poel, Koen Rodenburg, Brech-
je Singerling (te zien op boven-
staande foto), Renze Sluijs, Mi-
ka Smit, Merel Snoek, Kay van 
Soest, Elise Stobbe, Laura Valk, 
Rosa Vergunst, Kim Visser, Jel-

tes de Weerd, Lotte Wierenga, 
Stephanie Zant, Emmy Zeilstra. 
Egmond aan den Hoef: Sam Fi-
lipsen. Egmond-Binnen: Mats-
de Groote, Sylvana Tromp. Hei-
loo: Juliette Abbas, Tim Abcou-
wer, Luc Beerepoot, Nicole Be-
renbroek, Loïs Bosschaart, Step-
han Brandsen, Dave Burger, Rick 
Buter, Max Dekker, Sharon Dia-
mant, Jesna Dijkstra, Raoul de 
Groot, Megan Haazelager, Roos-
marijn van Haneghem, Rick Het-
tinga, Esther Hiemstra, Boris Hil-
ferink, Elke Hoetjes, Lars Hoole, 
Vincent Hus, David Jadoul, Me-
rel de Jager, Lieke Kampstra, Bir-
ke Keuning, Iris Koch, Robin Kok, 
Robyn Koopman, Sara Kostense, 
Cindy Kroon, Sascha Langedijk, 
Yvette Langenberg, Lisa Ligthart, 
Lotte Lute, Max Meijerse, Jessie 
Metzelaar, Joost Mol, Claudia de 
Nijs, Lotte Nuchelmans, Michel-
le van Nugteren, Denise Olgers, 
Pim Olij, Femke Ooms, Marco 
Oostindie, Jelmer Ooyevaar, Vic-
tor Poelakker, Josine Postma, 
Nathan Quinten, Romy van Roo-
de, Jaymie Sadjid,
Eline Sibma, Aldin Sišanovic, 
Merel Smit, Jana Spaans, Kai 
Strobbe, Lizzy Tendijck, Iris Tho-
mas, Mart Valkering, Joeri War-
menhoven, Boas Wijker, Max
Zomerdijk. Limmen: Lynn Admi-
raal, Tilly Bakker, Kent Bakkum, 
Rianne Baltus, Sanne Bochem, 
Steven Boon, Brandon Gardi-
ner, Luuk Groentjes, Thijs Groot, 
Kelly Hageman, Stijn Hollan-
der, Ivan Koot, Charlotte Kroon, 
Roxan Martens, Jop Meerman, 
Han Ying Min, Caro Nieuwland, 
Vince Nijssen, Silke Sassen, Eva 
van der Velden, Stef de Wildt. 
Uitgeest: Mandy Heijne, Tugce 
Türemis.

Vwo
Akersloot - Christine van Dam, 
Maaike Mossinkoff. Amsterdam: 
Daisy Robijns. Castricum: Ra-
win Amiri, Liza Balk, Jelle Baltus, 
Anna de Boer, Joris Bos, Stijn 
Bosselaar, Merel Brouwer, Me-
rel Croon, Tobias Datema, Met-
te Dekkers, Amanda Dijkhuizen,
Jan van Dongen, Ivo van Donse-
laar, Max Elders, Suze Garstman, 
Melissa de Groot, Meinske Haak, 
Tim Hartong, Femke Hielema, Ri-
chelle Hollenberg, Rianne van 
der Horst Jansen, Melvin Jonker, 

Nils Koene, Lily Kramer, Jesper 
Kreuk, Floor Laan, Tessa Leeu-
werik, Bodil Leonhart, Alexandra 
Montanus, Annemarije van Nij-
endaal, Thijmen Oosterbaan, Ges 
Oosterlaar, Kay Pepping, Morris-
Rohof, Marina van Santbrink, 
Sven Schoonebeek (foto onder-
aan pagina), Jonah Schram, Lot-
te Tabak, Sabine Thode, Rens 
Verbeek, Anna Verhaar, Kimon 
van Vuuren, Ayla de Waal, Colin 
van Wijk, Roos de Wit, Marica de 
Wit, Sybren van Zelst. Egmond: 
Sander van de Reep, Floor Bal-
tus, Johan Beukers, Anouk Hop-
man, Tessa Zentveld. Heiloo: Lot-
te Abbas, Nikki Beerepoot, Elisa-
beth Bertels, Sanne Beun, Zoë 
Bosschaart, Stan Bussen, Char-
lotte Dannijs, Jop Doornbos, Eva 
Eldermans, Aleks Gatti, Emiel van 
Gijsen, Stan Greveling, Floor de 
Haan, Zeb de Haas, Inge Haje-
ma, Marina Hudson, Fenna Kok, 
Daphne Laan, Anne Leijen, Sven 
Levink, Marijn Ligthart, Debo-
ra Meijer, Wijnand Meines, Mat-
thieu Mulder, Fabiënne Oomen, 
Melissa Pranger, Anna Reerds, 
Fien Reerds, Bojoura van Riel, 
Jesse Rietveld, Denise Schouten, 
Anastasia Smolinsky, Daan Snie-
der, Elise Spaan, Maaike Steven-
son, Joeri Vonk, Kirsten Zuur-
bier. Limmen: Bas Bijvoet, Storm 
de Boer, Nicole de Goede, Ma-
rijn van der Graaf, Bram Haanen, 
Max Janssen, Max Rijs, Menno 
van Rooijen, Sven Tervoort, Jo-
nas Vorstman. Uitgeest: Donna 
de Ree. 



17 juni 2015 19

Feestvreugde op het Bonhoeffercollege
Gymnasium
Akersloot: Suzanne Broer, Wil-
lemijn van Seventer. Castricum: 
Samira van den Bogaard, Roos 
Brantjes, Lieke van Essen, Iris 
Nonneman, Femke Pennink. 
Heemskerk: Eline Fleur Spekle, 
Jiri Swen. Limmen: Ruby de Nijs. 
Uitgeest: Jelle Baltus, Femke 
Heijmans, Aniek Ignatius, Joyce 
Jonker, Arlette Meiring.
 
Atheneum
Akersloot: Foske Storm, Ro-
sa Stravers. Castricum: Dieke 
Beentjes, Joël Buijnsters, Frank 
van Crasbeek, Yannick van der 
Drift, Famke Gildemacher, Jolijn 
van Gils, Dominique Graas, Jes-
sica de Jong, Stefan Klut, Lara 
Koeman, Jochum Konijn, Mar-
tijn Kuijs, Gittan Kuiper, Maayke 
Lips, Trees Louman, Marit Luij-
ckx, Pita Mol, Rosanne Molen-
dijk, Nina Schelvis, Toon Scroc-
ca, Willem Verplanke, Sif de Vis-

De vlag uit op het 
Clusius College VMBO

Basisberoepsgerichte Leer-
weg Landbouw
Akersloot: Ruby Broersen, To-
ny Nguyen, Tijmen Soeterbroek. 
Beverwijk: Claire Brieffies, Jas-
mijn Kuyl, Amber du Pau, Lon-
ny Snellens, Ruby Willems. Cas-
tricum: Sem Beentjes, Nick van 
den Berg, Marjolein Castricum, 
Narek Haroutiounian, Jussi Kehl, 
Senna Klaver, Nadia Kneppers, 
Nienke de Kock, Nigel Laman, 
Lisa Neuteboom, Anouk Remijn-
se, Sylvana Stolp, Denise Veldt. 
Egmond: Bonny Groen, Lianne 
Blok, Jules Kokke, Paula Koster, 
Joey Levering. 
Heemskerk: Lieke Brouwer, Ca-
line Castricum, Nick Deijkers, 
Danilo Fabel, Sophie de Ruy-
ter, Brett Tigchelaar, Dylan Vrugt. 
Heiloo: Sanne Walda. IJmuiden: 
Lion Zwaaij. Limmen: Giovan-
ni Commandeur, Maartje Glo-
rie, Denise van Halderen, Da-
niel Meuleman. Uitgeest: Ma-

lon Goes, Gijs Vrouwe, Iris Wee-
ren. Velsen-Noord: Dylan Aar-
denburg. Zaanstad: Thirza Hek-
ker, Thijs van ’t Land, Merel See-
boldt, Floor Oostveen, Jill Reuze-
naar, Sven Rodenburg. Wijk aan 
Zee: Iris Fijen. 

Gemengde leerweg Land-
bouw
Akersloot: Tiffany Deijle, Duncan 
Eijpe, Bente Gooijer, Roy Haas-
broek, Manon Huisman, Bob 
Kaandorp, Isabel Koomen, An-
ne de Kramer, Desi Krom, Re-
nee Peters, Rinus Verduin. As-
sendelft: Esmee Fray, Lillian Smit. 
Beverwijk: Julisca Boogaard, Stef 
Doeswijk, Jessy van Doorneveld, 
Nikki de Jong, Cynthia Koop-
mans. Castricum: Melina Alojan, 
Lars Baltus, Rianne Broek, Domi-
nique Dekker, Suzan Doodeman, 
Tessa van Gelderen, Mitzy Giling, 
Lisa de Haan, Jamie Liefting, 
Kootje Limmen, Max van der 

Lit, Tygo Lute, Brandon Meijne, 
Susan Overdijk, Anne Stet, Pau-
la Stuvel, Luuk Voebel, Cheyen-
ne Voos, Louis Westland, Mar-
tijn Zaal. Egmond: Isabell Glas, 
Thijs Apeldoorn, Julia Grippeling, 
Calvin Hoogland, Vera Schonen-
berg, Fiona Verbrugge. Heems-
kerk: Gert de Boer, Julie Glerum, 
Perry Henneman, Tobias Nijboer, 
Nicolle van der Wal. Heemste-
de: Joshua Noordermeer. Hei-
loo: Mees Fernée, Bart Jensch, 
Job de Koning, Michelle Lam-
pe, Lysanne Visser, Femke van 
der Werf. 
IJmuiden: Dominique Koster, 
Marieke van Leeuwen. Zaan-
stad: Annoushka Rozemeijer, 
Koos Barrette, Sigrid Boon, Em-
ma Hop, Romy de Boer, Iris van 
Splunter, Anouk de Jaeger. Lim-
men: Mees de Kort, Yadzia van 
Til. Santpoort: Tom van Ooster-
om. Uitgeest: Damon Bakkum, 
Joey Balk, Niek Groen, Majlen 

Mul, Maggie Mae Oden, Jop 
Rumphorst, Sven Tiebosch, Gi-
anni Torrisi, Janna Wouda. Vel-
sen Noord: Rens de Jong.

Kaderberoepsgerichte Leer-
weg Landbouw
Akersloot: Lola Imming, Fred 
Joosten, Onno Roorda, Noëlle 
de Ruijter, Anouk Schoon, Jolie 
Woestenburg, Emma Zeestraten. 
Beverwijk: Lotte van Aalst, Celisa 
Aarts, Kimberley Schellevis, Nao-
mi van Schelt, Donna Valent, Ju-
lia Veen. Castricum: Lisa Arends, 
Rory Bakker, Fabiënne Beentjes, 
Tessa Borst, Max Broenink, Mick 
Butter, Jeffrey Dekens, Ramona 
Dekens, Suzanne de Groot, Lau-
ra Klut, Willemijn de Kock, Adis 
Korac, Samantha Paap, Loren-
zo van Riet, Luca Salari, Clau-
dia Schermer, Sem Snijders, Me-
lissa Theissling, Louise Vis, Bram 
Zoontjes, Michelle Zoontjes, Eg-
mond: Dion Kokke, Lisa Limmen, 
Tessa Plant. 
Heemskerk: Ally van der Aar, 
Laura Barelds, Julia Beentjes, 
Brïan de Boer, Emma Bruinekool, 
Bob Geldermans, Puck Kamp-
huis, Mandy Kesseler, Joyce van 
Lieshout, Kevin Martens, Anne-
mijn de Pie, Catriona Plaatsman, 
Thomas Schade, Jolene Smit, 

Kimberley Tjonk, Gijs Wasse-
naar. Heiloo: Jossy Bakker, Elise 
Berkvens, Thijs Burgering, No-
ra Dubbeldam, Joppe Groot, Lot-
te Harkmans, Melissa Hendrikse, 
Shali Kreijsig, Rick Outhoff, Nat-
halie Schuurman, Sanne Smak, 
Natasja Velseboer, Mees Ven-
del. Limmen: Sanne Bavelaar, Iris 
Droog, Jin Li Droog, Pien Leve-
ring, Melissa Prins, Joyce Smit. 
Uitgeest: Jelle van den Berg, Isa-
bel Ernst, Nick Haak, Ray Hane-
pen, Samuël Hoekstra, Dena Ka-
ter, Pim Langereis, Chelsea Lou-
ter, Ilona Mes, Remco Meul-
dijk, Sabine Pronk, Miriam Sa-
wad, Kjell Smit, Tom Ullersma, 
Bryan Westra, Madelief Wilffert. 
Velserbroek: Moïse Anthonis-
sen. Wijk aan Zee: Sophie Mees-
ter. Zaanstad: Ciska Brakenhoff, 
Eslin Smit, Timo Kok, Jesse Oos-
terveld, Noortje Ottema.

Leerwerktraject Basisbe-
roepsgerichte Leerweg Land-
bouw
Castricum: Jos van Beest, Dima 
Gorbunov, Bas Peters, Amber de 
Roos, German Tsvetkov. Heems-
kerk: Laura de Ruyter. Heerhu-
gowaard: Youri Bastiaan. West-
knollendam: Bas Kok. Wormer: 
Melvin van den Berg.

ser. Egmond-Binnen: Tom Belle-
man, Lotte de Groot, Dave Hou-
tenbos, Hannah Min, Elisah Ver-
brugge. Heemskerk: Annick 
Beentjes, Jessie van Blaade-
ren, Corné Borst, Manouk Hees-
terbeek, Tessa Numan, Marlies 
van Wilsem. Heiloo: Kim Bakker, 
Sander Bos, Jordy Croon, Lucas 
Harlaar, Gerben Kooiman, Eli-
ne Kruize, Amber van der Mark, 
Emma van der Pal, Frank Rootjes, 
Frederique Schots, Jelle van der 
Stempel, Eveline Verhoef, Mila 
Vonk, Daphne Westerdijk. 
Limmen: Merel Admiraal, San-
dra Hollander, Sanne Houten-
bos, Maarten Tummers. Uitgeest: 
Tom Brenninkmeijer, Stefanie 
van Doornik, Nina van Eerden, 
Danique Groen, Marjet Groen, 
Finn Idema, Pieter de Jong, Mike 
Korver, Romée Lasschuijt, Mi-
chael van Leeuwen, Ilse Ouwer-
kerk, Ward Rentenaar, Cheyen-
ne Schouws, Mathio Shamoon, 

Marc Smit, Paul Snijder, Guus 
Twaalfhoven, Wessel van der 
Veen, Fleur de Vree, Tim Zwitser.
 
Havo
Akersloot: Robin Dekker, Rosan-
ne van Diepen, Daniël Swart, Jel-
le Verduijn. Alkmaar: Sasha Ko-
ryakin. Assendelft: Sidney Lute. 
Bergen: Christiaan Morreau. 

Beverwijk: Dewi van Noort. Cas-
tricum: Anniek Bakker, Iris van 
Duijn, Romy Duikersloot, Jeroen 
Flietstra, Bram van Gelder, Mela-
nie Graas, Danielle Groen, Julia 
Kempers, Selma van Leeuwen, 
Judith Meijer, Marc Meijering, 
Odette Mul, Jonna Noort, Bram 
Olbers, Kaj Oosthoek, Jael Orij, 
Anne Paap, Randy Paulus, Juli-
an Remmers, Wim Schoorl, Jes-
per Verbruggen, Danielle Vree-
burg, Iris de Vries, Gijs Wiggers, 
Dave van Zandwijk. Egmond-
Binnen: Mara Swart, Lourens 
Veerman, Sasja Zomerdijk, Julia 
Zonneveld. Heemskerk: Marcel 
Dijkstra, Mathijs Fictoor, Roos 
Gooijer, Céline Huiberts, Pernil-
la de Jong, Chantal Kriek, Kris-
ty Visser, Joost de Wit. Heiloo: 
Mick van Geldorp, Avin Ghafor, 
Matthijs Hulsebos, Dion de Ja-
ger, Sidney van Lith, Sanne Me-
ijer, Joey van der Peet, Simon 
de Rooij, Sander Schaap, Lau-
ra Ursem, Beau Wassenaar, Ro-
sa Zonneveld. 
Limmen: Pelle Ebels, Lars Leve-
ring, Jan Menick, Suus Stuifber-
gen, Floor van Woensel. Uitgeest: 
Cas van Andel, Romy van Andel, 
Kas van Berkum, Leentje Blok-
land, Wouter Blom, Rens Brou-
wer (op de foto rechts), Yan-

nick Draaijer, Ella Mae Duin, 
Koen Flierman, Tamar de Goe-
de, Imke Goedhart, Max Heijne, 
Annemiek de Jong, Lisette Jon-
ker, Rosalie Knaap, Jari Kok, Jes-
per Nijman, Stijn Oostra, Sharon 
van Son, Teun Vreeburg, Dylan 
de Winter, Julian Zoon, Wessel 
Zoon.
 
Mavo
Beverwijk: Koen Kingma. Cas-
tricum: Thomek Beentjes, Rick 
Bleeker, Auke Brinkman, Em-
me Dijkhuis, Hasan Iliasov, Hu-
sein Iliasov, Jelmer Klut, Daan 
Kolk, Ludo van Kruistum, Bart 
Lagerweij, Florian Lodeweegs, 
Tupp Pauzenga, Melissa Reijn-

ders, Gijs Res, Tjerk Simons, Mir-
the Visser, Soleil Zandbergen, 
Beer Zonneveld. Egmond-Bin-
nen: Mark Diemeer, Tico Ter-
voort, Maud van Velzen. Heems-
kerk: Amber Aardenburg, Quinn 
Blomme, Dana Henneman, Brigit 
Mientjes, Fabienne Rood, Fleur 
Rozemeijer, Stijn Szabó. Hei-
loo: Tim Beintema, Justine Jon-
ker, Jesse Out, Jurre van der Pal, 
Femke Schots. Limmen: Niels 
Kooy, Rogier Punter. 

Uitgeest: Doortje de Boer, Joyce 
Duijn, Kees Duin, Jazz Emmel-
kamp, Loïs Guitoneau, Jari Hil-
gersom, Sam Putter, Tim Theu-
nissen, Luca Torrisi, Senna Veer, 
Marjolein Weeland, Nick Zalmé.
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Wat verandert er bij Wmo-
hulp bij huishouden? 

Castricum - In 2015 blijft de 
hulp bij het huishouden in de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo (BUCH) be-
staan voor iedereen die er nu 
ook voor in aanmerking komt. 
Een aantal zaken is dit jaar wel 
anders. De eigen bijdrage is dit 
jaar hoger. Dat komt door de 
afschaffing van een landelij-
ke maatregel: de korting van de 
Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten. Inwo-
ners die nu al hulp bij het huis-
houden categorie 1 hebben als 
Wmo-voorziening (HBH1) kun-
nen voor 2015 overstappen op 
de algemene voorziening HHT 
(Huishoudelijke Hulp Toelage). 
Met deze voorziening betalen zij 
per uur een lager bedrag. Voor-
waarde is dat zij die hulp inhu-
ren via de deelnemende zorg-
aanbieders. HHT wordt aange-
boden door AZA, TZorg, Viva 
Zorggroep, Zorgbedrijf Noord-
Holland, Zorgkompas en De 
Zorgspecialist.
De toelage geldt voor maximaal 
twee uur per week. Wie nu al 
HBH1 ontvangt, kan de toela-
ge voor HHT in 2015 aanvragen 
bij het Sociaal Team van de ge-
meente. HHT is interessant voor 
inwoners die nu meer dan 108 
euro per periode van vier weken 

betalen aan huishoudelijke hulp. 
Deze gemaakte kosten moe-
ten wel kunnen worden aange-
toond met periodefacturen van 
het CAK.
De toelage HHT is een korting 
die geldt voor maximaal twee 
uur per week, gedurende een 
periode van vier weken. Met de-
ze korting betaalt de klant voor 
die acht uur 13,50 per uur. Er 
geldt een maximale korting van 
60 euro per periode. Voor inwo-
ners die vragen hebben over de 
huishoudelijke hulp toelage, de 
eigen bijdrage of de huishou-
delijke hulp in 2015 wordt een 
inloopavond georganiseerd op 
woensdag 17 juni tussen 17.00 
en 19.00 uur in de raadszaal in 
het gemeentehuis. 
De HHT is een regeling die geldt 
voor 2015. Wat er daarna veran-
dert voor mensen die hulp krij-
gen bij het huishouden, hangt 
van de persoonlijke situatie af. 
Voor 1 oktober 2015 nemen de 
medewerkers van het Sociaal 
Team van de gemeente contact 
op met al deze klanten. 
Samen bekijken zij welke hulp 
en ondersteuning nodig is in 
2016 en wat dat volgend jaar 
gaat kosten. De klanten wor-
den hierover persoonlijk geïnfor-
meerd.

Vitesse verliest en 
degradeert naar 3e klasse

Castricum - Na de kansloze ne-
derlaag tegen Kolping Boys was 
er voor Vitesse nog een red-
dingsboei in de vorm van één 
extra plaats in de tweede klas-
se voor de vier verliezers van de 
tweede ronde van de nacompe-
titie. 
Op het terrein van Kennemers 
in Beverwijk moest dan aller-
eerst afgerekend worden met 
Zaanlandia uit Zaandam. Net als 

in de twee duels tegen Kolping 
Boys begon Vitesse weer goed 
om daarna het heft uit handen te 
geven. Vitesse kwam nog wel op 
een voorsprong maar uiteindelijk 
ging Zaanlandia er met de winst 
vandoor, en mag dus verder strij-
den voor promotie.
Vitesse verloor met 2-1. Voor de 
mannen rest er niet anders dan 
uithuilen en volgend seizoen re-
vanche nemen.

Feestprogramma vol 
muziek in De Bakkerij 

Castricum - Donderdag 18 ju-
ni treden op in De Bakkerij PJ 
Bond, James Choice & the Bad 
Decisions en Natascha Tamarit 
de Reus. PJ Bond ispeelt een mix 
van Americana, Indie rock en 
akoestische punk. De nummers 
van James knallen de tent door, 
maar verliezen zeker niet hun 
ziel. De geruchten gaan zelfs dat 
er een bandlid bij zit van The Li-
beration Service. 
Natascha Tamarit de Reus zingt  
mooie liedjes. Zaal open 20:30 
uur. Entree: 4 euro.
Zaal open 20.30 uur. Entree: vier 
euro. Vrijdag 19 juni Skai met 
Skapiche (foto) die ska speelt en 

I’m With Stupid met reggaerock. 
Zaal open 21.00 uur. Entree vijf 
euro. Zaterdag 20 juni: So You 
Can Rock, de feesteditie van-
wege vijf jaar Bakkerspleintje. 
Met Het Brein Dat Kwam Uit de 
Ruimte, Mirco & De Wijze Man-
nen, Volendammer Vishandel, 
De Twijfelbrigade en anderen. 
Zaal open 14.00 uur. Entree: vrij-
willige bijdrage. Zondag 21 juni: 
Zomaar een Zondagmiddag met 
Badstanding. De vijfkoppige for-
matie zal o.a. nummers van Her-
man Brood, Neil Young en Thin 
Lizzy ten gehore brengen. dag-
middag Aanvang 14.00 uur.  En-
tree: gratis

Tegenslag voor Sanne
Castricum - Waar het atletiek-
seizoen in volle gang is, is het 
de laatste weken stil rond San-
ne Verstegen. Na een succesvol 
2014, met plaatsing voor het EK 
atletiek, werd begin 2015 in Bos-
ton het Nederlands Record van 
Ellen van Langen op de 1000m 
op 1/100ste benaderd. Na terug-
komst van hoogtestage in het 
Amerikaanse Flagstaff is zij nog 
te zien geweest als tempoma-
ker in de geslaagde recordpo-
ging van Sifan Hassan tijdens de 
FBK Games in Hengelo. De dag 
erop heeft zij tijdens een training 
in de duinen haar voet verstuikt. 
Onderzoek aan de topsportpo-
li in het Gelderse Vallei Zieken-
huis wees uit dat er naast een 
gescheurde mediale enkelband 
een breuk zit in het sprongge-
wricht, wat vier weken gips in-
houdt. Daarna zal eerst flink 
gerevalideerd moeten worden, 
voordat Sanne weer aan hardlo-
pen kan denken. ,,Heel erg jam-
mer. Je voelt je machteloos”, al-
dus Sanne. ,,Ik had me graag de-
ze maand geplaatst voor de WK 
en Olympische Spelen. Het ni-
veau was aanwezig en ook de 
wedstrijden waren al geregeld. 

Nu is het van belang om restloos 
te herstellen en het volgend jaar 
te laten zien.”

Diefstal
Castricum - Op dinsdag 9 ju-
ni omstreeks 11.45 uur vond er 
een diefstal plaats bij drogis-
terij Visser aan de Burgemees-
ter Mooijstraat. Nadat de per-
soon de winkel had verlaten, zag 
het winkelpersoneel dat er par-
fum weg was en belde de poli-
tie. Aan de hand van het signale-
ment kon de 19-jarige verdachte 
kort erna worden aangehouden.
Op vrijdag 12 juni omstreeks 
15.15 uur werd een 40 jarige 
man uit Velsen-Noord aange-
houden door personeel van een 
supermarkt aan de Torenstraat. 
De man probeerde een blikje je-
never te stelen. De man is over-
gedragen aan de politie en zal 
een geldboete krijgen. Tevens zal 
er een civiele vordering komen 
om de indirecte schade te ver-
halen die de winkelier lijdt bij de 
afhande ling van een aangehou-
den winkeldief. Dit betreft een
standaard bedrag van 181 eu-
ro. Hier komen alle winkeliers 
voor in aanmerking. Zie hier-
voor www.afrekenenmetwinkel-
dieven.nl.

Caravan terecht
Bakkum - Op woensdag 10 juni 
omstreeks 11.30 uur trof de po-
litie een caravan aan op de par-
keerplaats aan de Van der Mijle-
weg. Uit onderzoek bleek dat de
caravan eerder dit jaar was ge-
stolen in Duitsland. De caravan 
is in beslaggenomen voor verder 
onderzoek. 

Huiselijk geweld
Castricum - Binnen de ge-
meente zijn er de afgelopen 
week meerdere meldingen ge-
weest van huiselijk geweld. Wie 
mishandeld wordt en geen aan-
gifte durft te doen, kan contact 
opnemen met Stichting Huise-
lijk Geweld: 023-5472999 of de 
wijkagent via 0900-8844. Bel bij 
spoed 112.

Malafide glazenwassers actief
Castricum - In de gemeente zijn 
malafide glazenwassers actief. Er 
zijn incidenten bekend van in-
timidatie en bedreigingen. Een 
Castricumse glazenwasser heeft 
een paar weken geleden de rui-
ten gelapt van een woning. Niet 
veel later werd hij telefonisch be-
naderd door een glazenwasser 
uit een regio hier ver vandaan. 
Hij is door deze persoon telefo-
nisch bedreigd met de  woorden: 
,,Ik schiet je in je poot, zodat je 
geen ladder meer op kunt als je 
daar blijft lappen.” Bovendien 
vermoedt de politie dat het aan-
tal diefstallen zou kunnen toe-
nemen, omdat de werkzaamhe-
den een goede manier vormen 
om het leefpatroon van mensen 
in kaart te brengen. Bel bij ver-
dachte glazenwassers de poli-
tie via 0900-8844. Consumen-
ten kunnen bestraft worden als 
ze gebruikmaken van illegale ar-
beid. 

Ouders en peuters samen 
Bakkum - In de  Cuneraschool 
komt elke woensdagochtend 
van 8.45 tot 10.15 uur een groep-
je van zes tot zeven ouders en 
peuters bij elkaar. Aan de activi-
teit zijn geen kosten verbonden. 
De peuter/ouderochtenden zijn 

een initiatief van een aantal ou-
ders, in samenwerking met de 
Stichting Welzijn Castricum en 
de Cuneraschool opgezet.
Voor meer informatie: Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562 of  
welzijncastricum.nl. 
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Kampioenen bij tennis-
vereniging Limmen

Limmen   Tijdens de voorjaarscompetitie bij tennisvereniging Lim-
men zijn kampioen geworden, v.l.n.r.: Perry Rotteveel, Joey Blanken-
steijn, Lucas Hakkenberg en Nicholas Aaldering. Michael Droog ont-
breekt op de foto.

Meisjes Meervogels 
E1 en E2 kampioen

Akersloot - Afgelopen zaterdag hebben de meisjes E1 en E2 van 
handbalvereniging Meervogels ¹60  een fantastische prestatie gele-
verd. Ze werden beiden thuis kampioen. De winnaars gingen op de 
platte kar door het dorp.

Nederlands ID-team 
meisjes -15 tegen MC1

Castricum - Woensdag is er 
een bijzondere wedstrijd op 
sportpark Noord End. Het Ne-
derlands ID-team (Intellec-
tual Disability) meisjes komt 
voetballen tegen de MC1 van 
aankomend seizoen. 

Om ongeveer 15.00 uur wordt 
getraind door de meisjes van het 
Nederlands ID-team, waarna de 
wedstrijd om ongeveer 18.15 uur 
zal beginnen. De meiden van het 
Nederlands ID-team worden ge-
traind door Michel Lion, aanko-
mend seizoen hoofdtrainer van 
de C-junioren van FC Castricum.
Meisjes en dames coördina-

tor van FC Castricum Iris Groot: 
,,Ontzettend leuk dat ze bij ons 
een wedstrijd willen komen spe-
len en ook goed voor de meisjes 
die komend seizoen in de MC1 
spelen om elkaar zo alvast een 
beetje te leren kennen. Zeker 
nu het Nederlands vrouwenelftal 
meedoet aan het WK in Canada 
is er meer aandacht is voor het 
meisjes- en vrouwenvoetbal. Ho-
pelijk winnen ze komende week 
van Canada zodat ze doorgaan 
in het toernooi en de aandacht 
blijft. Ik verwacht een leuke wed-
strijd woensdag bij FC Castricum 
en iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen!” 

Marquetteloop in aantocht 
Heemskerk - Ondanks een 
minder sterk bezette halve ma-
rathon voorspelt de organisatie 
van de 34e Tata Steel Marquet-
teloop groeiende belangstelling 
voor het jaarlijkse hardloopeve-
nement waar tal van grote spon-
sors zich aan hebben verbon-
den. Opmerkelijk dit jaar wordt 
een groot ’peloton scholieren’ 
van het Kennemer College. ,,Die 
hebben zich al aangemeld’’, al-
dus de organisatie.
De halve marathon is dit jaar 
wat sterkte betreft magerder 
bezet dan de afgelopen jaren. 
De oorzaak moet gezocht wor-
den in de drukke wedstrijdka-
lender voor hardlopers in Ne-
derland. ,,Maar ook het beschik-
bare budget speelt een niet on-
belangrijke rol”, vertelt Rob Klei-
ne, die zich namens de organisa-
tie (onderdeel van atletiekvereni-
ging DEM) al jaren inzet voor de 
werving van de wedstrijdlopers.

Mannen
Op de kalender voor hardlo-
pers prijkt het weekend waar-
in de Marquetteloop is gepro-
grammeerd tevens een interna-
tionale ’10 km wedstrijd’ in Ap-
pingedam. ,,En daar neemt bijna 
de gehele nationale top aan deel. 
Inclusief vrijwel alle in Nederland 
verblijvende sterke buitenlandse 
atleten. Die geven daar acte de 
présence en om die reden moe-
ten wij wel tevreden zijn met een 
aantal Marokkaanse atleten dat 
naar Heemskerk wil komen”, al-
dus Kleine. Zo komt Hicham Ab-
bou El Abbas op de Marquette-
loop af. En dat is niet de minste, 
want deze Marokkaan heeft een 
snelste tijd van ’1.04’ in zijn ba-
gage op de halve marathon. Ver-
der noemt Kleine Mostafa Chan-
ni, de winnaar van de Marquet-
teloop in 2011. Channi werd vo-

rig jaar overigens tweede in 
Heemskerk. En ook Timothy Ka-
ranu van Eindhoven Atletiek, die 
als tweede Nederlander de ’Ma-
rathon van Enschede’ voltooide, 
verschijnt dit jaar aan de meet op 
de Jonkheer Geverslaan.

Vrouwen
Bij de vrouwen verwelkomt or-
ganisator Kleine wederom ’good 
old’ Nadja Wijenberg. Zij ver-
schijnt aan de start in het goede 
hardloopgezelschap van de Bel-
gische Patricia Delvael. De uit-
gesproken favoriete bij de vrou-
wen is echter Sharon Tavengwa, 
de in Eindhoven wonende Zim-
babwaanse atlete tevens levens-
partner van de ’Witte Keniaan’ 
genoemde bekende Nederland-
se atleet Luc Krotwaar. Taveng-
wa, die eerder (2008) in Heems-
kerk liep, moet volgens Rob Klei-
ne in staat worden geacht een 
toptijd neer te zetten.
Een verbetering van het record 
op de halve marathon voor zowel 
de mannen als de vrouwen lijkt 
er vooralsnog niet in te zitten. 
Dat neemt niet weg dat het ab-
soluut interessant voor het pu-
bliek is om te komen kijken. ,,Een 
toptijd van rond de 1 uur en 18 
minuten (voor de vrouwen; voor 
de mannen 1,05) moet mogelijk 
zijn”, aldus kenner Kleine. Des-
ondanks blijft hij zeggen dat ook 
hij het nooit met zekerheid kan 
voorspellen omdat ’die vermale-
dijde tegenwind’ op de Noorder-
maatweg in het parcours zit en 
de wind daar vanuit het westen 
waaiend vaak in het nadeel van 
de lopers is.
Afstanden
De drie hoofdafstanden in 
Heemskerk op zondag 28 juni 
zijn de 7, 14 en 21,1 km, waarbij 
de 7 km altijd de meeste deelne-
mers trekt. De wedstrijd voor le-

den van de atletiekunie is de 21,1 
km. Het parcours is een aantal 
weken geleden andermaal offi ci-
eel opgemeten zodat de gelever-
de prestaties weer in de natio-
nale ranglijsten zijn terug te vin-
den. Inschrijven voor ’het icoon 
van Heemskerk’ is op de dag 
zelf mogelijk vanaf 9.00 uur in 
sporthal De Waterrakkers aan de 
Kerkweg. Volgend jaar wordt een 
lustrum jaar (35), waar de orga-
nisatie nu al over nadenkt.
Staalconcern Tata Steel, al gerui-
me tijd naamsponsor van dit eve-
nement, legt nu de nadruk op de 
jeugdlopen, die onder de naam 
Tata Kids of Steel Run door het 
leven gaan. De inschrijvingen bij 
de drie jeugdlopen lopen bijzon-
der goed mede door de deelna-
me van het Kennemer College, 
dat al negentig leerlingen heeft 
aangemeld.
Programma 

Start wedstrijd: 12.15 uur op de 
Jonkheer Geverslaan. Inschrij-
ven tot 15 minuten voor de start. 
Parcours: geheel geasfalteerd 
over 3 ronden van 7 km. Cate-
gorieën: Mannen, M40, M50 en 
M60, Vrouwen en V40. Premies: 
voor verbetering parcoursrecord 
mannen en vrouwen � 500. Par-
coursrecord mannen: Charles 
Koech 1.02.16 (2007); parcours-
record vrouwen: Wilma van On-
na 1.13.34 (1997). Start jeugd: 
1300 m (t/m 7 jaar): 10.15 uur 
Jonkheer Geverslaan; 1300 m 
(t/m 12 jaar): 10.45 uur Jonkheer 
Geverslaan; 3300 m (t/m 15 jaar): 
11.05 uur Jonkheer Geverslaan. 
Inschrijven mogelijk tot 15 min. 
voor de start in sporthal De Wa-
terakkers. Parcours 1300 m: Mo-
zartstraat-Strauszstraat-Bach-
straat-Marquettelaan. 3300 m: 
Mozartstraat-Rendorppark-Mo-
zartstraat-Marquettelaan.
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