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Rugbytopper op Wouterland
Bakkum - Ze kwamen niet 
alleen uit Castricum, maar 
uit het hele land om erbij te 
zijn; de rugbywedstrijd zater-
dag tussen Nederland en de 
Nieuw-Zeelandse Ambassa-

dors. Een try van Sam Hoog-
land bracht de stand al snel in 
het voordeel van Nederland, 
maar daarna bleek dat de 
bezoekers toch wat sterker 
waren; 5-35 was de einduit-

slag. Organisator Pieter Bob 
Wierenga, die van het be-
zoek van spelers uit Nieuw-
Zeeland een traditie wil ma-
ken, speelden mee met zijn 
gasten. Rond het veld had-
den zich duizenden liefheb-
bers verzameld die genoten 
van de wedstrijd. De jeugd 
van Cas RC werd de dag er-
voor getrakteerd op een trai-
ning van de Ambassadors, 
net zoals vorig jaar toen de 
All Blacks in Castricum wa-
ren. Later dat jaar won het 
team van Australië en pro-
longeerde de wereldtitel. Fo-
to: Theo Beentjes. 

,,Wegpoetsen fout werkt 
corruptie in de hand” 

Castricum - Twee weken ge-
leden was er veel ophef in de 
raad over bebouwing op het 
strand. Zonder de gemeen-
teraad te raadplegen heeft 
het voormalige college in een 
overeenkomst vastgelegd 
dat een strandexploitant het 
bouwoppervlak voor zestien 
strandhuisjes mag verdubbe-
len. De huisjes zouden er in-
middels al staan. 
Volgens GroenLinks is er ech-
ter een fout gemaakt bij het 
aangaan van een overeen-
komst met de strandexploi-
tant. Nu is door het nieuwe 
college aan de raad gevraagd 
om een aanpassing in het be-
stemmingsplan achteraf goed 
te keuren. Volgens Groen-
Links is  de overeenkomst met 
de betreffende ondernemer 
niet rechtsgeldig; de raad had 
de aanpassing in het bestem-
mingsplan eerst moeten goed-
keuren. Aanstaande donder-
dag wordt de discussie voort-
gezet.

Fractievoorzitter Hannie Lutke 
Schipholt vertelt ook namens 
carrousellid Rob Glass: ,,Be-
bouwing op het strand is op 
zich al heel lang een gevoe-
lig politiek onderwerp, en te-
recht, gezien het belang van 
de natuurwaarde. Bovendien 
kunnen we dit soort aanpas-
singen natuurlijk niet achteraf 
gaan goedkeuren, willen we 
onszelf als gemeenteraad se-
rieus nemen bij dit soort be-
langrijke onderwerpen. Er ligt 
een duidelijk bestemmings-
plan voor het strand, waarin 
het bouwoppervlak ligt vast-
gelegd. De gemeente moet 
zich aan haar eigen regels 

houden. De kust wordt, ook 
in Castricum, steeds meer als 
een te bebouwen gebied ge-
zien voor strandhuisjes en 
dat moet nu ophouden. Meer 
dan er nu op het Castricum-
se strand staat mag er niet ko-
men, in het belang van de na-
tuur, en zelfs ook in het be-
lang van het toerisme. Je 
kunt er maar beter zuinig op 
zijn, anders verlies Castricum 
haar unieke verkoopwaar-
de als toeristische gemeen-
te. Als de gemeente op de-
ze manier gaat morrelen aan 
haar eigen bestemmingsplan-
nen, dan kun je erop wach-
ten dat andere belangheb-
benden dezelfde rechten clai-
men. Bij GroenLinks vragen 
we ons dan ook ernstig af hoe 
de huidige fout heeft kunnen 
ontstaan. Als we dit toestaan 
opent dit de weg naar nog 
meer van omgekeerde pro-
cessen van ruimtelijke orde-
ning, en die zouden dan ach-
teraf door de raad maar moe-
ten worden goedgekeurd? Dit 
werkt vriendjespolitiek en cor-
ruptie in de hand en dat moe-
ten we echt niet willen.”  
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Uitgeest, 

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

AARDBEI/CITROEN SLOF

8,95

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Gehaktballen
kant en klaar

4 halen 3 betalen

300 gr andijvie
500gr aardappelen

2 rundervinken
Samen €4,99
boterhamworst
Cervelaatworst

Cornedbeef
€4,99
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

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

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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Wonderwijs: 
Voor kinderen die thuis 
of op school vastlopen

Castricum - Een kind dat 
vastloopt op school? Zit het 
niet lekker in z’n vel? Is het 
kind onzeker of er is twijfel je 
of een kleuter doorkan naar 
groep 3? Zomaar wat kwes-
ties waarvoor iedereen te-
recht kan bij Wonderwijs. 

Annemieke Hoogeboom-
Veldt is uitgebreid opgeleid 
in onder meer reflexintegra-
tie, Leren Leren methode, 

MatriXmethode, hartcohe-
rentie en EMDR. Kortom: bij 
Annemieke kan men dus te-
recht als een kind thuis of op 
school vastloopt. Belangstel-
lenden kunnen nog voor de 
zomervakantie terecht in de 
praktijk in Castricum en voor 
wie de advertentie uit deze 
krant meebrengt is de intake 
gratis. Kijk ook op www.won-
derwijs-coaching.nl of bel 
06-10612853. 

OVC slaat een balletje
Castricum - Dat onderne-
mers zich niet altijd zorgen 
maken of hun ondernemers-
huishouding in orde is, blijkt 
dat zij zich ook lekker kun-
nen ontspannen. De onder-
nemersvereniging Heiloo had 
een golfmanefestatie geor-
ganiseerd, waarbij de onder-
nemersverenigingen uit Cas-
tricum (OVC), Limmen en 
Boekelermeer waren uitge-
nodigd. De gevorderden wa-

ren al snel de baan op, maar 
de rest deed mee aan een 
clinic waar de grondbeginse-
len van het golf werden bij-
gebracht. Daarna werd de 
bal soms de goede, maar ook 
vaak de verkeerde richting 
uitgeslagen. Na de clinic en 
golfen was het tijd voor het 
uitwisselen van ervaringen, 
contacten leggen en bespre-
ken van zakelijke en politieke 
zaken. Foto: Rob Berkemeier. 

Gaslucht in voortuin
Castricum - Vrijdag rond 14.30 uur is de brandweer met 
spoed uitgerukt naar de Beverwijkerstraatweg, omdat er een 
gaslucht werd waargenomen in de voortuin van een bewo-
ner. De gaslucht werd opgemerkt tijdens graafwerkzaamhe-
den die werden uitgevoerd voor het aanleggen van een nieu-
we tuin. De brandweer kon geen gevaarlijke concentraties 
meten. Het gasbedrijf zou het eventuele lek opsporen en in-
dien nodig repareren. Foto: Evelien Olivier.

Vroege vogel
met brede blik
De toename van het aantal zelf-
standige professionals is kenmer-
kend voor deze tijd; de zogenaam-
de zp’ers. Velen sluiten zich aan bij 
de Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent 
inzetten voor het verkrijgen van in-
komsten. Michaëla Wierdsma, zp’er 
bij www.verandergedrag.nu, stelt 
ze voor en vraagt door.

,,Het in mij gestelde vertrouwen waarmaken, dat is het talent dat 
ik ontdekt heb met het zelfstandig ondernemen.” Aan het woord 
is Dick van Diepen van Financieel Adviesbureau Kennemerland, 
ook bekend als FAB Kennemerland. ,,En dat is een groot goed in 
de financiële wereld; vertrouwen.” 
De kentering in de financiële wereld is zichtbaar in de nieuwe 
eisen die gesteld worden aan financieel dienstverleners. Een fi-
nancieel adviseur neemt verantwoordelijkheid voor het klanten-
belang en dat is niet hetzelfde als de klantenwens. Als voorbeeld 
geeft Dick aan dat een klant wel een bepaald huis wil kopen, 
maar dat de persoonlijke omstandigheden, zoals een scheiding, 
er op duiden dat het op dat moment niet slim is. Volgens de 
nieuwste protocollen is het advies dan negatief. ,,Ik blijf studeren 
en examens doen om mee te bewegen met de laatste eisen van 
de overheid.”  
Dat studeren doet Dick bij voorkeur ’s ochtends vroeg. Eerst 
studeren en dan met de hond naar het strand. ,,Om half zeven 
kun je mij op het strand vinden. Hardloopschoenen aan, lekker 
een stuk rennen, dan een stuk zwemmen en dan weer rennend 
terug.” De hond vaart er wel bij evenals zijn biologische groen-
tetuin die Dick voornamelijk bemest met zeewier die hij op zijn 
strandtochten vindt. Biologisch, dat past bij Dick. Bij de vraag of 
hij ook kippen heeft voor bio-eitjes raak ik een teer punt. ,,Dat wil 
ik wel, maar mijn vrouw ziet dat nog niet zitten!” 
Samen met zijn vrouw José en medewerkster Anita, bestiert Dick 
zijn financieel adviesbureau dat gericht is op particulieren en op 
mkb-ondernemers. Particulieren willen graag weten hoe ze meer 
geld kunnen overhouden aan het eind van het jaar, terwijl hij met 
ondernemers om tafel zit voor een financiële planning op lange 
termijn. 
De basis van de gesprekken is immer ‘wat doet geld met je’. Dick 
begint te glimmen als we daarover praten. ,,Geld is een middel, 
geen doel. Het gaat over onafhankelijkheid, een maatschappe-
lijke plek of hoe je geld opzij zet voor een studie of sabbatical. 
Ook concrete vragen over pensioenbreuk, erfenis en scheiding 
passeren de revue. Ik word er blij van als ik zie dat mijn klanten 
ook financieel richting hebben gevonden in hun leven.”
Dienstverlening en sociaal vermogen zit Dick in het bloed. Tot 
1989 was hij nog hoofd verpleging bij De Boogaert en als pater 
familias is hij betrokken bij zijn vijf broers. Netwerken gaat hem 
dan ook goed af. Zijn leergierig karakter leidt tot de leukste ge-
sprekken. Netwerken brengt blikverbreding en nieuwe vaardig-
heden zowel als mens als ondernemer. Als lid van de OVC vindt 
hij het bijzonder leuk om de ondernemers van de CAL-gemeente 
te ontmoeten en van hen te leren.
Dick straalt energie uit. Zijn tip aan de lezers is dan ook ‘stel 
je eigen grenzen en DERK: Doe Eerst Rot Klussen’. Dat is het  
eerste wat hij elke dag doet. Na het uitwaaien dan. 

Foto: Rob Berkemeier/R-Design 4U.

Michaëla spreekt OVC talent:
Dick van Diepen
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Keuring bij ACC-Service
Met caravan 100 rijden 

over de Autobahn?

Limmen - Zaterdag 2 juli 
kan iedereen zijn caravan of 
aanhangwagen laten keuren 
voor de tempo-100 onthef-
fing bij ACC-Service in Lim-
men, het bedrijf dat gespeci-
aliseerd is in de verkoop en 
onderhoud van auto’s, cara-
vans en campers. ACC-Ser-
vice werkt die dag samen 
met een erkend Duits keu-
ringsinstituut. Er gelden die 
dag ook speciale kortingsac-
ties en in combinatie met de 
keuring biedt ACC-Service 
een gratis globale vochtme-
ting van de caravan.
In Duitsland is de maximum 
snelheid voor een auto-cara-
vancombinatie of aanhang-
wagen 80 km/u, tenzij de be-
stuurder beschikt over een 
tempo 100-ontheffing. Is die 
voor de caravan of aanhang-
wagen afgegeven en vol-
doet de hele combinatie aan 

de gestelde eisen, dan is het 
mogelijk 100 km/u te rijden. 
De Tempo 100-ontheffing is 
na afgifte onbeperkt geldig, 
mits de auto en de aanhang-
wagen aan de voorwaarden 
blijven voldoen. De caravan 
of aanhangwagen dient voor-
zien te zijn van een oploop-
rem, hydraulische schok-
dempers, banden die niet ou-
der zijn dan zes jaar, een juis-
te loadindex hebben en snel-
heidscodering van minimaal 
120 km/u, eventueel voor-
zien van een goedgekeurde 
anti-slingerkoppeling met E-
keur. Bij goedkeuring heeft 
men de sticker binnen tien 
werkdagen in huis. ACC-Ser-
vice is BOVAG gecertificeerd. 
het bedrijf is te vinden op de 
Rijksweg 49B in Limmen, tel.: 
072-5051889, info@acc-ser-
vice.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.acc-service.nl.

Muziek op ‘t Water 
opening zomerseizoen

Uitgeest - Sjaak en Ca-
rin van Bistro ‘t Schippers-
rijk hebben ooit het idee ge-
opperd om een soort grach-
tenconcert te organiseren 
voor Uitgeest en omgeving. 
Het werd Muziek op ‘t Water. 
Vanaf 21.00 uur is er livemu-
ziek op een ponton voor het 
terras op het water. De toe-
gang is gratis.
Dit jaar verzorgt Marsha & 
Friends de muzikale avond. 
De muzikanten spelen on-
der andere nummers van De 
Dijk, Adele, Caro Emerald, 
Amy Winehouse, de Beatles 
en meer. Dat wordt genie-
ten op 25 juni van een heer-
lijke sfeer aan de rand van 
het Uitgeestermeer. Geadvi-
seerd wordt om op de fiets te 
komen, maar boten zijn ook 
welkom. Er kan worden aan-
gemeerd voor de bistro. Met 
medewerking van Zeilschool 

‘t Uitgeestermeer (www.uit-
geestermeer.nl) kan men een 
sloep met versnaperingen 
aan boord huren om daarna 
een mooie midzomernacht te 
beleven.

Kratten stapelen 
op de jaarmarkt
Limmen - Op woensdag 29 
juni juni is er van 14.00 tot 
21.00 uur een jaarmarkt rond 
de Vuurbaak, Kerkweg en 
Dusseldorperweg. Er staan 
120 kramen opgesteld met 
allerlei verschillende waar. 
Diverse verenigingen en 
stichtingen presenteren zich-
zelf. Zo zal vanaf 19.00 uur 
muziekvereniging Excelsi-
or bij De Vredeburg verschil-
len optredens geven en heeft 
sportvereniging Tios een heel 
beweegplein om jong en oud 
sportief uit te dagen. Nieuw 
is het kratten stapelen wat 
plaatsvindt voor de kerk.

Inloopavond 
Westerveld

Regio - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld in Drie-
huis organiseert op woens-
dag 29 juni een inloopavond. 
Geïnteresseerden kunnen 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen 
en vragen stellen. De mede-
werkers van Westerveld ont-
vangen hen met een kop kof-
fie in de toonzaal, waar ook 
de uitgebreide collectie ge-
denktekens, urnen en assie-
raden te bekijken is. 
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,Men 

kan altijd een eigen plek uit-
zoeken in het gedenkpark. 
Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
graag.’’
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een wen-
senformulier ontwikkeld. Ook 
die is te bekijken en meege-
nomen worden naar huis. Zie 
ook www.bc-westerveld.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Independence Day 2 - 3D
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 uur 
dinsdag 20.00 uur

A Hologram for the King
vrijdag 15.45 uur 

zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.45 uur 

Now You See Me 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Elle

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 15.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Love & Friendship
zaterdag 15.45 uur

Alice Through the Looking Glass - 3D
woensdag 13.30 uur

Finding Dory (NL) 3D
woensdag 16.00 uur

Finding Dory (NL) 2D
vrijdag 15.45 uur

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

woensdag 16.00 uur
Angry Birds (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 13.30 uur
Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 23 juni t/m  29 juni 2016

Independence Day: 
Resurgence

We wisten altijd al dat ze te-
rug zouden komen. Na het 
succes van Independence 
Day levert het volgende epi-
sche hoofdstuk een wereld-
wijde catastrophe van on-
voorstelbare grootte. Door 
gebruik te maken van bui-
tenaardse technologie, heb-
ben de verschillende naties 
op aarde samengewerkt aan 

een immens verdedigings-
programma om zo de planeet 
te beschermen. Maar niets 
kan ons voorbereiden op de 
geavanceerde en ongekende 
kracht van de buitenaardse 
wezens. Alleen de vinding-
rijkheid van een aantal moe-
dige mannen en vrouwen 
kan onze wereld nog redden 
van de ondergang.

Disney Pixar’s Finding Dory 
brengt ieders favoriete ver-
geetachtige blauwe vis Do-
ry terug op het witte doek. 
Dory woont samen met Ne-
mo en Marlin in het rif en op 
een dag herinnert Dory zich 
dat zij een familie heeft die 
misschien wel naar haar op 
zoek is. Het drietal gaat op 
een avontuurlijke reis door 

Finding Dory de oceaan en belandt zo bij 
het Zeeleven Instituut in Ca-
lifornië, een aquarium en re-
validatiecentrum voor zee-
dieren. Tijdens de zoektocht 
naar haar ouders krijgt Dory 
de hulp van een aantal opval-
lende bewoners. Tijdens hun 
tocht door het gebouw van 
het Zeeleven Instituut ont-
dekken Dory en haar vrien-
den dat fouten maken niet 
erg is. Te zien in 2 en 3D.
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Enquête GroenLinks naar 
ervaringen met Sociaal Team
Castricum - De laatste tijd 
horen leden van GroenLinks 
Castricum dat de gesprekken 
met het Sociaal Team niet al-
tijd goed verlopen. Daarom 
houdt de partij een enquê-
te naar de ervaringen van in-
woners.
In Castricum kan men te-
recht bij het Sociaal Team 
met vragen over de WMO, 

ondersteuning en zorg, op-
voeden en opgroeien, jeugd-
zorg, werk en inkomen. Als 
mensen hulp nodig hebben 
om goed in de maatschap-
pij te kunnen meedoen helpt 
het Sociaal Team ze op weg. 
Iedereen kan er terecht met 
vragen over de eigen situ-
atie, maar ook over die van 
vrienden, buren of familie-

Forza! wil referendum 
vluchtelingen in Antonius
Castricum - Als het aan de 
fractie van Forza! ligt, komt er 
een referendum indien be-
sloten wordt dat er een aan-
vullende opvang in Bakkum 
komt. 
Het college heeft aange-
kondigd in gesprek te zijn 
met COA over de mogelij-
ke komst van een aanvullen-
de opvang in het voormalig 
kinderhuis Antonius in Bak-
kum. En dat is tegen het ze-
re been van Forza! die niet op 
extra opvang zit te wachten. 
Ralph Castricum van Forza!: 
,,De 160 vluchtelingen komen 
nog eens bovenop de wette-
lijke toewijzing vanuit het rijk. 
Onze fractie was in de veron-
derstelling dat met de huis-
vesting van 160 vluchtelin-
gen onze wettelijke taak zou 
zijn volbracht, maar schijn 

bedriegt. Daarnaast moet on-
ze gemeente ook de jaarlijk-
se huisvesting van dit jaar 
80 statushouders blijven vol-
doen. Het mag duidelijk zijn 
dat Forza! tegen is.”
De gemeente Castricum 
heeft eerder naar buiten ge-
bracht dat de organisatie van 
de opvang, inclusief de kos-
ten ervan, een zaak zijn van 
COA. De gemeente hoeft 
geen kosten voor de opvang 
te betalen. De vluchtelin-
gen hebben voor het groot-
ste deel een verblijfsvergun-
ning en worden gehuisvest in 
de gehele regio. Forza! Cas-
tricum onderzoekt nu de mo-
gelijkheden voor het hou-
den van een gemeentelijk 
referendum. Daar zijn 3.700 
handtekeningen voor nodig 
en kost zo’n 90.000 euro.

Rabo steunt Oud-Limmen
Limmen - Donderdag 16 ju-
ni vond een bijzondere bij-
eenkomst plaats in de Muse-
ale Hoek. 
De directeur van de Rabo-
bank Noord-Kennemerland, 
Ugur Pekdemir, overhandig-
de een cheque van 2.500 eu-
ro, een donatie voor de vitri-
newand in de tentoonstel-
lingsruimte van Oud-Lim-

men. Ugur Pekdemir bena-
drukte het belang van initi-
atieven zoals dat in Limmen 
gestalte heeft gekregen door 
de verbouwing van de voor-
malige brandweerkazerne 
door vrijwilligers. Onlangs 
ontving de stichting Oud-
Limmen ook al een mooi be-
drag uit de Rabo Clubkas Ac-
tie.

Ringsteken in Bakkum
Bakkum - Op 26  juni staat 
Bakkum weer in het teken 
van sfeer en gezelligheid, 
want ook dit jaar word het 
ringsteken op de laatste zon-
dag van de maand georgani-
seerd. Het evenement begint 
om 13.00 uur met de losse- 
en aangespannen paarden, 
daarna om 15.00 uur zullen 
de oldtimertrekkers een po-
ging doen om de hoofdprijs 
in de wacht te slepen. De op-
zet van het evenement is het-
zelfde als vorig jaar. Wie de 
de meeste ringen gestoken 
heeft ontvangt de wisselbo-
kaal. Daarnaast wordt er ook 
een prijs voor het origineelste 
en voor het schoonste ge-
heel beschikbaar gesteld. Na 

de ringsteekwedstrijden is er 
livemuziek. Dit jaar speelt er 
een Caribbean disco- soul-
band met de naam G-Cool 
& friends bij hotel Fase Fier. 
Er is deze avond een beperk-
te dinerkaart. Ook is er weer 
een trekker toertocht geor-
ganiseerd, die onder leiding 
van Arnold Res en Michiel 
Mooij een route gaan rijden 
in de ochtend. 
Inschrijven of voor meer in-
formatie opvragen kan via 
ringstekenbakkum@hotmail.
com. Het inschrijfformulier 
kan men downloaden van 
www.ringstekenbakkum.nl. 
Inschrijfformulieren kunnen 
ook bij Hotel Fase Fier opge-
haald worden.

leden. Gerard Brinkman na-
mens GroenLinks: ,,De par-
tij wil graag weten wat de er-
varingen van inwoners zijn. 
Heeft u contact gehad met 
het Sociaal Team? Hoe ver-
liep het keukentafelgesprek? 
Was u tevreden of ontevre-
den? Wat is uw ervaring met 
het Sociaal Team?” De en-
quête is te vinden op de si-
te van GroenLinks; https://
castricum.groenlinks.nl. Ook 
kunnen mensen mailen naar 
castricumgroenlinks@gmail.
com.

Kevin bij de 
laatste tien
Castricum - Kroegbaas Ke-
vin van Ons Café Balustra-
de behoort tot de laatste tien 
kanshebbers voor de titel ‘De 
leukste kroegbaas van Ne-
derland’. 

Tot en met 30 juni kan er ge-
stemd worden en die avond 
wordt de winnaar bekendge-
maakt. De leukste kroegbaas 
van Nederland krijgt een op-
treden van feestact Geen 
Stempel cadeau. De persoon 
die de winnende kroegbaas 
heeft opgegeven gaat op een 
minivakantie. 

Er kan op twee manier ge-
stemd worden op Kevin: via 
de website www.deleuk-
stekroegbaas.nl (1x per IP-
adres) of onbeperkt per sms. 
Stuur dan de tekst: Kroeg-
baas Kevink naar 3010.

Duinbrandje in Egmond
Egmond - De brandweer is 
zondag om 18.30 uur, samen 
met de collega’s van Egmond 
en de offi cier van dienst, uit-
gerukt voor een duinbrand 
aan de Lageweg in Eg-

mond-Binnen. Bij aankomst 
bleek het om een klein inci-
dent te gaan. Een boomstam 
die functioneerde als bankje 
stond in de brand. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Regio - De Kanaalweg in 
Heiloo tussen de kruising Ka-
naalweg-Rosendaal en het 
bedrijventerrein Boekeler-
meer is enige maanden afge-
sloten voor doorgaand ver-
keer. 
Van 11 tot en met 15 juli is 
verkeer uit Akersloot rich-
ting Alkmaar over de Boekel 
en Boekelerdijk niet mogelijk 
omdat dan de kruising bij de 
betoncentrale is afgesloten. 
Tot half juli is er groot onder-
houd aan de rijbaan en fi ets-
paden. Voor fi etsers blijft de 
Kanaalweg wel toegankelijk. 
Aanwonenden en bedrijven 
op dit gedeelte en bedrijven-
terrein Boekelermeer Heiloo 
en Boekel zijn bereikbaar via 
Alkmaar. In het najaar zijn er 
nog werkzaamheden op het 
gedeelte van de Kennemer-
straatweg tot aan de kruising 
met het Rosendaal in Heiloo.
Voor autoverkeer zijn er om-
leidingsroutes. De hoofdom-
leiding loopt via de ringweg 
Alkmaar.

Kruising dicht
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Castricum - De jazzafdeling 
van Dos heeft zaterdag in De 
Bloemen een show neergezet 
met optredens van alle jazz-
dancegroepen. De kleuters, 
de recreatiegroepen, de se-

lectie en het showteam heb-
ben hun kunsten laten zien. 
Het was een dansfeest met 
afwisselende stijlen muziek 
en dans. Er was een gastop-
treden van Dance eXp. Ko-

Kruiver Nederlands 
kampioen 1500 meter!

Castricum - Tijdens de Ne-
derlandse Kampioenschap-
pen (NK) in Amsterdam heeft 
Manon Kruiver goud behaald. 
Manon kwam samen met 
Lotte Krause van TDR in ac-
tie op de 1500 meter. Al in de 
series op donderdag maak-
ten beide dames  indruk door 
als eerste en tweede te fi ni-
shen. In de fi nale op vrijdag 
werd er opnieuw gepresteerd 
in een klassieke boemel-
race. Na drie langzame ron-
des zette Manon Kruiver haar 
versnelling in. Krause volg-
de op enkele meters en wist 
vervolgens het gat met Krui-
ver te dichten op 100 meter 
voor de fi nish. Kruiver ving 
de aanval van Krause op en 
werd Nederlands Kampioen 
in een tijd van 4’28.26. Krau-
se pakt het zilver met een tijd 
van 4’30.52. Op de 800 me-
ter behaalde Kruiver zilver in 
een persoonlijk record van 
2’03.93.
Nadat Lisanne de Witte op 
donderdag eenvoudig haar 
serie won en ze vrijdag de 
snelste tijd klokte in de hal-

ve fi nale, stond de atlete za-
terdag aan de start in de fi -
nale. Met de internationale li-
miet op zak moest De Witte 
Nederlands kampioen wor-
den om zich te plaatsen voor 
het EK Atletiek in Amster-
dam. In een tijd van 53.12 
wist de 23-jarige atlete haar 
zusje Laura achter zich te 
houden en op professione-
le wijze zowel de nationale ti-
tel als een ticket voor het Eu-
ropees Kampioenschap veilig 
te stellen.

Simon Grannetia veroverde 
zondag op zijn geliefde on-
derdeel, de 3000 meter Stee-
ple, met overmacht de gou-
den medaille. In een tijd van 
9’08.29 bleef hij ruim 7 se-
conden voor op de nummer 
twee en werd net als in 2014 
Nederlands kampioen.
Op de 5000 meter streden 
Schröer en Butter voor een 
plaats op het podium, maar 
konden niet mee met de ver-
snelling van de uiteindelijke 
winnaar Dennis Licht. Zij ein-
digen op de plaatsen 4 en 5.

CAS RC Ladies winnen de cup
Castricum - De CAS RC La-
dies hebben een fantastisch 
seizoen achter de rug. De da-
mes zijn eind februari kam-
pioen van de Tweede Klasse 
Noord geworden en promo-
veren hiermee naar de Eer-
ste Klasse. Na de competitie 
heeft het team een tweede 
plaats behaald bij het Oran-
je Buiten Beachrugbytoer-
nooi in Hoorn. Het toernooi in 
Hoorn was een goede voor-
bereiding op de jaarlijkse 
trip naar het Ameland Beach 
Rugby Festival. 
Op de eerste dag van 
het festival waren de da-
mes ingedeeld in een pou-
le met All Blues, Rotterda-
mes, RC Dwingeloo, Colog-
ne Crusaders, Ameland BRS 

en RC Leuven. De eerste 
drie wedstrijden worden ge-
wonnen, maar de Cologne 
Crusaders wisten de CAS La-
dies met een klein verschil te 
verslaan. 
De eerste twee wedstrijden 
van de zondag waren tegen 
Deca Dance en SRC Thor: 
twee pittige wedstrijden, 
waarvan de eerste werd ge-
wonnen, de tweede eindig-
de in een gelijkspel. Daar-
mee stroomden de dames 
door naar de halve fi nale te-
gen Waterland. De wed-
strijd tegen Waterland werd 
ook gewonnen, en daarmee 
veroverden de dames een 
plek in de fi nale. Deze fi na-
le speelden ze tegen de Co-
logne Crusaders van wie ze 

een dag eerder hadden ver-
loren. Het was dus tijd voor 
revanche!
De fi nale was bijzonder span-
nend: de teams waren aan el-
kaar gewaagd en het zwa-
re weekend begon zijn tol te 
eisen, wat zich uitte in fout-
jes aan beide kanten. In de 
rust lagen de CAS Ladies op 
voorsprong, maar in de twee-
de helft scoorden de Colog-
ne Crusaders en kwam het 
tot een gelijke stand. Er werd 
even gevreesd voor verlen-
ging, maar in de laatste ze-
nuwslopende minuten wist 
Castricum nog twee keer te 
scoren en daarmee wonnen 
de CAS Ladies met 17-8 van 
het team uit Keulen. Foto: 
Theo Beentjes.

mend weekend heeft Dance 
eXp haar eindpresentatie 
in Beverwijk en daar wor-
den door de jazzselecties van 
DOS en het showteam Fris 
een gastoptreden verzorgd. 

Spetterende eindpresentatie jazzdansers

Zeehond aangespoeld
Bakkum - Zondagmorgen 
werd een zeehond aange-
troffen bij paal 42 op het 
strand. 
De Castricumse Reddingsbri-
gade is er direct op afgegaan, 
maar het dier was dood. De 
gemeente heeft het kadaver 
opgeruimd.  

Door naar halve fi nale  
Castricum - De geselec-
teerde ruiters van Reuring op 
stal hebben er zin in, de hal-
ve fi nale op 25 september. Zij 
hebben met een klein groep-
je meegedaan aan de selec-
tie voor de halve fi nale van 
de Nederlandse M&RB kam-
pioenschappen in Achter-
veld. Jongste ruiter van het 
stel, Femke de Haas was blij 

met haar eerste plaats in ca-
tegorie een, Kaya Koper ging 
in categorie twee met de eer-
ste prijs naar huis en Joelle 
Tonin reed in categorie drie 
naar de derde plaats. ,,Op 
onze sportieve ruiters Anna 
Waag, Lina Aquiar en Jonna 
Waag zijn we net zo trots”, al-
dus de  manegehouders Pas-
cal en Leontine. 
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Zeilchallenge voor 
jeugd van 8 tot 16 jaar

Uitgeest - Voor de vierde 
keer vindt op zaterdag 2 ju-
li de zeilchallenge plaats voor 
de jeugd van 8 tot 16 jaar. De 
challenge zal plaatsvinden op 
het Uitgeester- en Alkmaar-
dermeer.

Het zeilevenement voor de 
jeugd heeft als doel kinde-
ren plezier te laten bele-
ven met zeilen op binnen-
water. Deelname is mogelijk 
voor zowel de beginnende - 
als gevorderde zeiler (CWO1 
en CWO2). De zeilchallen-
ge is het initiatief van de wa-

tersportvereningen aan het 
Uitgeester- en Alkmaarder-
meer. Blue Peter watersport 
en Dekker watersport zor-
gen voor leuke “giveaways”. 
Tijdens het zeilevenement 
is Delta Lloyd ook aanwe-
zig met de promo karavaan. 
Naast de Optimisten doen 
ook Splashjes mee. De deel-
nemende zeilverenigingen 
zijn: ARZV Akersloot, Zaanse 
Onderlinge Zaandam, WVW 
Wormer, ZZV Knollendam en 
de ZWVU Uitgeest. Het eve-
nement zal plaatsvinden van-
af Jachthaven Zwaansmeer-

polder gelegen aan de La-
gendijk 41a te Uitgeest en 
duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Inmiddels hebben al 55 zei-
lers zich aangemeld. Wil je 
ook meedoen aan de Zeil-
challenge stuur dan een mail 
naar Johan Wempe jfwem-
pe@hetnet.nl. Voor vragen 
kun je hem ook bellen (075-
6419304).

De verenigingen stellen Opti-
misten beschikbaar voor zei-
lers die (nog) geen boot heb-
ben. Bijgaand een foto van 
de Zeilchallenge van 2014.

30e Lands Open Dog Dubbeltoernooi
Uitgeest - Vanaf 13 tot en 
met 21 augustus organiseert 
Tennisvereniging de Dog in 
Uitgeest voor de 30e keer 
het Lands Open Dog Dubbel-
toernooi. Een lustrumeditie 
dus van dit regionaal popu-
laire toernooi. Elk jaar zijn er 
meer inschrijvingen dan de 
capaciteit van de banen bij 
TV de Dog toelaat en moe-
ten tennissers helaas teleur-
gesteld worden. 

Vanwege het lustrumjaar 
pakt de organisatie dit jaar 
extra uit om er een ware hap-
pening van te maken. Naast 
het sportieve element staat 
het toernooi vooral bekend 
om zijn gezelligheid en ge-
moedelijke sfeer. De gebrui-
kelijke thema-avonden ma-
ken dit jaar plaats voor ‘white 
lounge’, compleet met pal-
men, zand en loungemuziek 
van DJ Weizen om het juis-

te relaxte zomerse strand-
gevoel op te roepen. Op vrij-
dagavond 19 augustus is de 
feestavond met opzwepen-
de Zuid Amerikaanse rit-
mes van de 7-mans topfor-
matie Santana Hot Collective, 
die het publiek trakteert op 
de grootste successen van 
Santana. De inschrijving voor 
het Lands Open Dog Dubbel-
toernooi is geopend op www.
toernooi.nl en sluit op 10 juli.

Speeltoestel in brand gestoken
Uitgeest - Tussen woens-
dag 15 en donderdag 16 juni 
werd op het schoolplein van 
een basisschool aan de Nies-

venstraat een speeltoestel in 
brand gestoken. 
Eén van de palen raakte be-
schadigd.

Zwem4Daagse 2016 
spetterend begonnen
Uitgeest - Maandag is de 
Zwem4Daagse weer spette-
rend van start gegaan. Onder 
de donkere regenwolken wa-
ren de kanjers van het eerste 
uur in de regen hun eerste 
baantjes al aan het zwem-
men. Om deze week vier keer 
500 meter te zwemmen voor 
de eer én de gewilde medail-
le. 
Het is een echte feestweek 
bij Zwembad De Zien. Sa-
men met veel (sport)orga-
nisaties wordt alles uit de 
kast getrokken om van deze 
week een groot feest te ma-
ken. Zo is woensdag de eer-
ste editie van de Zien Zomer-
fair. Meer dan twintig kra-
men staan op het zwembad-
terrein waar je heerlijk langs 
kunt struinen. Er wordt van 
alles aangeboden, zoals (mo-
tor-)tassen, (steiger-)hout-
werk, meelproducten, heer-
lijk vers fruit, woonaccessoi-
res en nog veel meer. Ook is 
Manege de Meierij aanwezig 
met een aantal pony’s waar-
op je tegen een kleine ver-
goeding mag rijden.

Donderdag wordt er een de-
monstratie gegeven van Bo-
dypercussion (vanaf 18.30 
uur) en komt duikvereniging 
La Spiro hun duikkunsten la-
ten zien. Aeroclub Heems-
kerk zal hun modelvliegtui-
gen vanaf het veld laten op-
stijgen. En je kunt deze avond 
meedoen aan de Badeend-
jesrace om 19.00 uur.

Vrijdag wordt afgesloten met 
een feestavond. Het is de 
laatste dag dat je kunt zwem-
men en je medaille kunt op-
halen. DJ Mentwitt komt mu-
ziek draaien. In de minibios-
coop zal de Disneyfi lm Fin-
ding Nemo draaien. 

En natuurlijk de trekking van 
de loterij waarvoor je de he-
le week lootjes kunt ko-
pen. Met grootse prijzen be-
schikbaar gesteld door Uit-
geester ondernemers, met 
als hoofdprijs een boottocht 
in een sloep voor 6-8 perso-
nen inclusief picknickmand. 
Beschikbaar gesteld door 
Jachthaven Uitgeest.
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Alle geslaagden gefeliciteerd!
Castricum - Er liepen heel wat blije leerlingen rond in 
de omgeving nadat ze gehoord hadden dat ze geslaagd 
waren voor hun eindexamen. Het duimen is nu voor en-
kele herkansers. Het Bonhoefercollege meldt dat er elf 
leerlingen cum laude geslaagd zijn.  Het Clusius Colle-
ge Castricum heeft er acht. Ook heeft bijna 64% van de 
Gemengde leerwegleerlingen eindexamen in een extra 
vak gedaan. Hierdoor hebben ze een tweede diploma 
behaald, die van de theoretische leerweg. 

Boris Mark (16) doorliep de havo aan het Bonhoeffer College zonder problemen en zo ging het 
eigenlijk ook met de voorbereiding voor het examen. ,,Ik moest er wel even voor werken na-
tuurlijk en heb veel op school zelf geleerd tijdens de zogenaamde KWT-uren.” Thuis keek hij zijn 
examens na en dacht wel dat hij het gehaald had, misschien met een herkansing. Boris lachend: 
,,Maar het viel hoger uit, de berekening klopte niet helemaal. Bonhoeffer was bijna een soort 
thuis, er was een leuke sfeer en ik ga het missen.” Met zijn vrienden gaat hij eerst genieten van 
een vakantie in Lloret de Mar om straks uitgerust aan een studie Food Commerce and Techno-
logy in Amsterdam te beginnen. Foto en tekst: Monique Teeling.

Gymnasium
Cum Laude geslaagd: Jan 
Aartsen, Marianne Bakker, 
Lente Blok, Jonna Brantjes, 
Jonas van Kappel, Marije de 
Vos. 
Akersloot: Jody Deijlen. Cas-
tricum: Marianna Akhbu-
latova, Anouk van Amster-
dam, Marianne Bakker, Ward 
Pennink, Marc Visser, Li-
sa de Vries, Senné Walra-
ven. Heiloo: Lente Blok, Bart 
van Schooten. Limmen: Jon-
na Brantjes, David Dijkhuis, 
Manon van Vegten. Uitgeest: 
Jan Aartsen, Maricke Flier-
man, Jonas van Kappel, Yo-
rick Konijn, Rico Reijers, Myr-
the Rood, Pepijn Rood, Marije 
de Vos.
 
Atheneum 
Cum Laude geslaagd: Joos 
Akkerman, Kirsten Peters, 
Caya van der Sluis. 
Akersloot: Thalé Baars, An-
ne Krom. Castricum: Youri 
van den Brink, Remy Broers, 
Ernst Buijnsters, Iris van 
Croonenborg, Ilja Deurloo, 
Mirthe Dijkstra, Loes Glorie, 
Puck Heerkens, Sammie van 
der Heijden, Hannah Kleijne, 
Tim Kok, Karen Koper, An-
dries Min, Daan Notenboom, 
Thamar van Overveld, Maai-
ke Raat, Bart Schijen, Daph-
ne Schouten, Jan Tervoort, 
Bas van der Veer, Salka de 
Visser, Nadine van Wester-
op, Adam Zeeman. Egmond-
Binnen: Marlou Bommer, Fé-
line Duindam. Heemskerk: 
Joos Akkerman, Thom Hol-
lenberg, Jaap van der Kolk, 
Niek van Noort, Marieke Ras-
poort. Heiloo: Maaike Kooi-
man, Kirsten Peters, Merel 
Reiche, Caya van der Sluis. 
Limmen: Hilde Glorie, Sanne 
Houweling, Amy de Leeuw, 
Puck Twisk, Anouk van Veg-
ten. Uitgeest: Dennis Admi-
raal, Ilmo van Baarle, Max 
de Boer, Bram Dekker, Ro-
sa Hersbach, Willem de Jong, 
Gijs de Koning, Anna Kooi-
man, Stan Kransberg, Nat-
halie Luttik, Sara Mannaert, 
Ljubiša Metikoš, Lottie Mor-
gan, Jelle Mouissie, Jeroen 
Sassen, Savannah Schouws, 

Bonhoeffercollege
Timo Stooker, Luuk Stoops, 
Stijn van Velzen, Jeffrey Ver-
meij.
 
Havo 
Cum Laude geslaagd: Jet 
Groot. 
Akersloot: Julia Buur. Alk-
maar: Fleur Kuijper. Bever-
wijk: Sharon Meijer. Castri-
cum: Luuk Beentjes, Mela-
nie Beentjes, Tamar Ben-Ja-
cov, Mick Böger, Matthijs 
Brinkman, Mannus Dekker, 
Benjamin van Dijk, Lennard 
Dunselman, Maren de Graaf, 
Cheyenne Hes, Denise Hoek, 
Sten Kortekaas, Sander Me-
ijering, Rutger de Nijs, Sonia 
Rahimi, Sarah Schipper, Joep 
Smits, Isabel Steenmans, Me-
riam Ubachs, Jan-Paul de 
Valk, Rutger Vlaar, Melle Zijp. 
Egmond aan den Hoef: Jet 
Groot. Egmond-Binnen: Eva 
Middelburg, Caya Swaag, 
Anka Swart, Milly Tromp. 
Heemskerk: Sophie Dru-
bers, Rick Hollenberg, Jessie 
Schuijt, Joost Schuyt, Fem-
ke Smit, Niek Stoilov. Hei-
loo: Salomé Busurashvili, Wil-
lemijn de Greef, Femke van 
der Hout, Wouter Koops, Em-
maline Kuin, Allyn van Nooij-
en, Erick Pepping, Ales-
sandro Smit, Bram van Sorge, 
Storm Stavenuiter, Brant Teu-
nis, Jonne op de Weegh. Lim-
men: Vivian Jak, Isis de Lan-
ge, Dirk Ploegaert. Uitgeest: 
Sander Admiraal, Fleur Bak-
kum, Merel Beentjes, Tara van 
den Berg, Max Berkhout, Es-
ther Betjes, Rick Boergonje, 
Bryan Bruijns, Kim Buur, Mar-
tijn Buur, Jochem van Eerden, 
Jesse Flierman, Bram Groen, 
Nick Groen, Jelle de Haan, 
Martijn Hazendonk, Daph-
ne Heijmans, Youri Heijnis, 
Floor Hoogeboom, Dante de 
Jong, Gilles Kingma, Daan 
Kouijzer, Nicky Legêne, De-
mi Lievers, Boris Mark, Quin-
ten Nijssen, Nienke van der 
Pas, Adája Plinck, Esther Rem, 
Koen Roozendaal, Sara Roze-
meijer, Imme Scheffer, Maai-
ke Schenk, Sonny Schuite-
maker, Mohamed Siad, Ben-
te Snäll, Jasper Spaans, Eline 
Šromofský, Michelle Thijn, Kaj 

Veldhuis, Kevin Welp, Demi de 
Wit, Anouk Zoon, Eva Zwitser, 
Jorien Zwitser.
 
Mavo 
Cum Laude geslaagd: Kaia 
Lubbers. Akersloot: Maud de 
Groot, Roy Klinkhamer, Carl-
Erik Swart, Jarissa Swart, An-
ne Zonneveld, Marieke Zon-
neveld. Assendelft: Anne 
Dirkson, Ana Kesselaar. Be-
verwijk: Bouwe Snijders. Cas-
tricum: Marc Algra, Thirza de 
Bruin, Sjoerd Dijkman, Emiel 
Glorie, Max de Graaf, Max de 
Heus, Hessel van der Horst 
Jansen, Tjalle Huisinga, Asja 
Iliasova, Sam Jacobs, Kel-
vin Jhanjhan, Lucia Jongkind, 
Rosa-Li Joosten, Donna van 

der Lem, Chris Lips, Tony Mo-
lenaar, Davey Mulder, Björn 
Naron, Matindi Ngambi, Wi-
da Rahmany, Luuk Sparrius, 
Joren Weda. Egmond-Binnen: 
Pien Admiraal, Melvin Dui-
ne, Jordy Hoogland, Max van 
Nimwegen, Dewi Zentveld. 
Heemskerk: Fleur Bloemhof, 
Loïs Bregonje, Quinesha van 
Burgh, Mika van Doorn, Pip 
Duin, Thomas van der Hei-
de, Luuk Kamphuis, Raweno 
Klaassens, Noa Koster, Cha-
rissa Kuijpers, Mirte van der 
Leij, Kaia Lubbers, Joyce van 
der Poel, Lorena Rosic, Ilse 
Schreuder, Dani Vreeker. Hei-
loo: Kim de Boer, Lex van Die-
pen, Roel Fraase Storm, Sen-
na Jongkind, Roel Komen, 

Lennart Kops, Ivar de Moor, 
Rob Poland, Jelle Postma, 
Yannick Ruiter, Jens Winge-
laar. Limmen: Deva Beerling, 
Thijs Hageman, Pete Hunne-
kink, Sidney Schouten. Uit-
geest: Mohammed Abdullatif, 
Daniëlle Adrichem, Stephan 
Bakker, Bas Boersen, Gyllion 
Böhm, Anouk van den Boo-
ren, Wencke Bosma, Jennifer 
Bruin, Gijs Burger, Goos Duin, 
Annique van den Ende, Jas-
per Hoppenbrouwers, Fenna 
van Kooten, Yong Lai, Manon 
Ligthart, Manon Luijt, Dani-
lo Manese, Bas Mostert, Aron 
Muijs, Wessel Nijman, Quirine 
Otte, Max Soek, Timon We-
vers, Ashley Zeeuw.

Clusius College Castricum
Basisberoepsgerichte 

leerweg 
Akersloot: Kayne Arends, 
Janna Langeveld, Daan Smit. 
Alkmaar: Anthousa Lourens, 
Assendelft: Dionne Korrin-
ga. Beverwijk: Eefje Admiraal, 
Demi Roije, Jasper Veldt, Ra-
chel de Wit. Castricum: Ce-
ren Boral, Roy Gevers, Mike 
Mangushjan, Tristan Paap, 
Bram Zonneveld, Iain Zonne-
veld, Job Zoontjes. Egmond: 
Molly Richardson, Babet 
Dekker, Sander Wesselingh. 
Heemskerk: Gábor de Bruij-

ne, Wessel Groen, Annouk 
Kleef, Francis Pekel, Pia Sap, 
Nina Spee, Christel Ubachs.
Heiloo: Marit van Doorn, 
Norbert Sós, Nikita Zwer-
ver. IJmuiden: Kaylee van Ga-
len, Maaike Zantinge. Lim-
men: Rens Crandel. Uit-
geest: Rick Blom, Koen Kem-
pers, Teun Scholten. Vel-
sen-Noord: Jorian Koelman.

Kaderberoepsgerichte 
leerweg 

Akersloot: Thomas Le Duc, 
Hima Eriks, Indy Kerkhof, An-

ne-Lynn Leijen, Indy de Ruij-
ter, Carina Verduin. Assen-
delft: Anouk Hellingh, Anouk 
IJff, Merel Schoen, Marit de 
Vries. Beverwijk: Maarten 
Blok, Isabelle Paap, Nicole 
Spindelaar. Castricum: Amal 
Ahmed Omar, Sem Beentjes, 
Maebel Beentjes, Samantha 
te Boekhorst, Djoeke Dijkstra, 
Mees Duijn, Krista van de 
Graaf, Nikki de Graaf, Rick 
de Haan, Youp Hilarius, Flo-
ris Hunink, Iris de Jong, Nyn-
ke Kabel, Femke Kuijs, Sabi-
ne Laan, Lisa ter Laare, Li-
sa Neuteboom, Christiaan 
de Nijs, Matthijs Peereboom, 
Jenny de Ruig, Janiek Rui-



Jac. P. Thijsse College
Havo

Akersloot: Ruben Adriaan-
se, Gijs Beentjes, Pleuni Buur, 
Stan van Diepen, Jeroen Do-
nia, Laura van Duin, Koen 
Kippersluis, Iris Leijen, An-
ne-Roos Pettinga, Marleen 
Ridder, Theo Schoon, Quin-
tie Stam, Britt Stolk, Linde 
Verduin, Yael Verduin, Nien-
ke Vermast, Mirte van Vliet, 
Priscilla Zijp. Assendelft: Fin-
ya Booter. Castricum: Tim 
Aaij, Dave Baltus, Eline van 
der Beek, Tim Beentjes, Me-
rel van den Berg, Daan Bink-
huysen, Lisa van den Boog-
aard, Britt Buijsingh, Mats 
van Burgel, Max Dam, Ruben 
van Dansik, Jim Dekker, Ro-
sa van Delden, Mees Derk-
sen, Julya van Doorn, Cas van 
Dort, Daan Dreijer, Rens Dre-
ijer, Kim Gijzen, Ward Haak, 
Jonne van Hagen, Lieke Har-
wijne, Renée den Heijer, Rens 
Ithurbure, Marelijne Jan-
se, Jessenia Jong, Chendo 
Klokkers, Floor Koppen, Bart 
Kornblum, Daan Kraefft, Mer-
le Kroesen, Sam Lammertse, 
Marleen van de Langenberg, 
Noah Leithuijser, Brent Lem-
som, Morris van Lohuizen, 
Bart Luimes, Aike Lute, Yari 
Lute, Jesse van der Moolen, 
Ties Muys, Anna Nijhof, 
Maurice Ooms, Alyssha van 
der Park, Lars Peeters, Luuk 
Ploeg, Anouk Raap, Rein Ro-
demeier, Sander Rustenburg, 
Emma Schipper, Noor Smit, 
Evi Smith, Jos Straathof, Afra 
Straathof, Dirk Tromp, Quin-
ten Twisk, Sam Veldt, Veerle 
Vermanen, Jesper Vierhout, 
Roy Visser, Bram Visser, Marit 
Welagen, Roel van der Werf, 
Mirthe Zaal, Maud Zand-
bergen, Esmee Zuurbier. Eg-

mond-Binnen: Martijn Beu-
kers, Bow Duinmeijer, Ke-
vin Gul, Laura Janssen, Jes-
se Sengers, Anouchka Swart, 
Maan Uljée, Ramon Wesse-
lingh, Nikki Zwart. Heems-
kerk: Heaven Bergfeld, Inger 
Kaasenbrood, Marjon Phu. 
Heiloo: Ilse Bakker,  Sam van 
Basten Batenburg, Nils Böh-
ne, Wander van den Bos, 
Branco Bosch, Martijn Brou-
wer, Jonina Bruin, Jazz Czey-
ki, Puck Dekker, Wouter van 
Delden, Ralf van Deventer, 
Thijs Dijkstra, Larissa Dis-
seldorp, Jetske Dunnewind, 
Tim van der Flier, Rachel-
le van de Griek, Joris Groot, 
Nick de Groot, Wout Gud-
de, Justin Hansen, Isabelle 
Harlaar, Martijn den Hartog, 
Max Haverkamp, Renée Her-
man, Quincy Johnson, Luuk 
de Jong, Marlou van den 
Kommer, Anna Koopman, 
Eva Koops, Bas Liefting, Ry-
an Luesken, Jip Manson, Jo-
ris Mathôt, Dillan Meijer, 
Kim van Mever, Mees Mo-
lenaar, Daphne Natte, Hau 
Nguyen, Lina de Nijs, Jurri-
aan Odekerken, Roos Ooije-
vaar, Denise Oostinga, Bas 
Opdam, Lisa Otterbeek, Me-
rel Rijs, Douwe Roedema, Le-
on Schilder, Tessa Schoone-
wil, Puck Schoppink, Niels 
van Senten, Sam Slotemaker, 
Charlotte Veerman, Leonie 
Velders, Finn Volger, Julia de 
Vries, Lars de Vries, Puck de 
Waard, Jeffrey Zwart, Tim van 
der Zwet. Limmen: Joeri Ad-
miraal, Chantal Baltus, Jes-
sie Baltus, Noud Bijvoet, Nick 
Bochem, Wesley Borst, Thijs 
Clever, Marc Edelenbos, Tim 
Ehlhardt, Koen Fluri, Sam de 
Goede, Luke Groot, Bonnie 

Groot, Marnix Groot, Fem-
ke Groot, Hessel Haan, Ga-
by Hageman, Leon Mous, Il-
se van der Neut, Ron de Nijs, 
Mees Nolting, Tom Nuijens, 
Tanisha Pronk, Carmen Rijs, 
Steyn Rijs, Ruben van Rooij-
en, Doris Sassen, Danielle 
Schermer, Timo Schneider, 
Joyce Schouten, Charmai-
ne Schut, Roanne Vleugel, 
Robin van de Wal, Kick Wam-
steeker, Mike de Wildt, Tom 
de Wildt, Daniek de Zeeuw. 
Uitgeest: Merel Dekker,  San-
ne Kaandorp.
 

Mavo
Akersloot: Wies Buur, Tamara 
Frinking, Jules Higgins, Thijs 
Hoogenboom, Luuk Hoogen-
boom, Ilse van der Klei, Tom 
Knowles, Kim Konijn, Mat-
thijs Meijer, Maria Nolden, 
Rick Pieterse, Febora Ridder, 
Jenna Schoon, Sem Tiebie, 
Luke Tijssen, Stefan Vasbin-
der, Loes Vrouwe. Alkmaar: 
Madelief Ruigewaard. As-
sendelft: Robert Readyhoof. 
Castricum: Simone Aris, Lau-
ra Baltus, Mike Beentjes, Ji-
ri van den Berg, Yoni Bianchi, 
Luuk Blom, Wiet Boon, Ru-
ben Brakenhoff, Floris Bus, 
Atarah Cosby, Ezra Frenkel, 
Lotte Glerum, Bas Hirs, Fleur 
Hollenberg, Tobias van Ike-
len, Damian Jansen, Jeroen 
Korf, Max Kroes, Maartje 
Laan, Melissa Landman, Ste-
fan de Lange, Floor Liefting, 
Amber Lievers, Esther Lute, 
Danny Lute, Thomas Mog-
gré, Femke de Nas, Isabel-
le Poel, Pieter Res, Rachell 
de Ruiter, Senna Smit, Merel 
Vingerhoeds, Sharon van der 
Voort, Dirk Wierenga, Bart 
Wierenga, Daniël de Winter. 
Egmond: Jet Dekker, Coen 
Hoogeboom, Emma Lute, Rik 
Swart, Lindsey van Zandber-
gen. Heemskerk: Isa Wouter-

se. Heiloo: Patrick van Andel, 
Rick Bakker, Wessel Beem-
ster, Toon Bolten, Mercedes 
de Bruijne, Sewints Dahi, Lars 
van den Dam, Daan Destom-
bes, Ruben Drommel, Linde 
Heilig, Willem Hink, Tommie 
van der Horst, Bram Huijzer, 
Sem Jongerius, Siem Karels, 
Mikal Keuning, Bram Lief-
ting, Scott Metzelaar, Tho-
mas Opdam, Noa Overbeek, 
Ruben Scepanovic, Michel-
le Schouten, Michael Schou-
ten, Menno van Senten, Koen 
Smits, Jason Sprenkeling, 
Jelle Stam, Tiana Stroet, Si-
mon Twisk, Sabine de Vries, 
Thom de Vries, Myrthe Wols, 
Julian Zeeman. Limmen: La-
rissa Boon, Jesse ten Ca-
te, Madé Couwenberg, Jente 
Fopma, Maaike Groot, Amber 
van ‘t Hof, Annabel de Jonge, 
Joyce Kaandorp, Cody Kers-
sens, Roos Metselaar, Beau 
Min, Sanne van Putten, Caia 
Riet, Ena Rizvanovic, Rianne 
Rotteveel, Mick Sassen, My-
la Schoonhoff. Uitgeest: Emi-
lia Bouwman, Mike van Coe-
zand, Maartje Gabriels, San-
der Groenink, Joppe Groot, 
Delano Hasselbaink, Sten 
Houthuyzen, Teun de Leeuw, 
Mayim Roelofs, Stefan Schot, 
Richard Spijkerman, Ferry 
van Tol, Sterre Vreeburg, Es-
mee Walsmit. Velsen-Noord: 
Marina Kramer.
 

Vwo
Akersloot: Ilse Buur, Daan 
Koomen, Dana Ruijter, Mau-
ra Sintemaartensdijk, Britt 
van Vliet. Castricum: Tom 
Bakker, Olof Baltus, Wessel 
de Boer, Reina Borst, Freek 
Borst, Adriënne Borst, Joeri 
Braams, Danae Brouwer, Ro-
derik Brugman, Sanne Bruin, 
Bente Bruinsel, Blanca Ca-
sanovas, Benthe Dijkman, 
Jamie van Dodewaard, Jer-

ney de Goede, Julya Groen, 
Sabine Jezovska, Arthur de 
Jong, Lisa Kappers, Finn Ka-
rels, Yannick van de Klun-
dert, Emma Romée Koop-
mans, Huub Kuijs, Marleen 
Liefting, Thomas Lute, Cédric 
Meijering, Marisa Nieme-
ijer, Janine de Nijs, Daan Ou-
dejans, Dennis Pierneef, Eli-
se Plijter, Sanne te Riele, Su-
zanne Rozing, Tineke de Ruij-
ter, Stan Schijen, Anne-Fleur 
Schipper, Aranka Schoorl, 
Misha Schram, Pepijn Stet, 
Miriam van der Veen, Lucia 
Veenstra, Renée van der Vin-
ne, Luna Visser, Yur Welagen, 
Joeri Westerhof, Ray Zonne-
veld, Anouk Zonneveld, Ze-
no Zonneveldt, Luca Zweet, 
Yuna Zweet. Egmond: Ya-
ra Ciliacus, Fabienne Kick, 
Mitch Klaver, Sven Oud, Jen-
ny Sombroek. Heemskerk: 
Jolien Kamphuis, Daan Ka-
pitein. Heiloo: Bob Adels, Su-
zanne Arnold, Alex van As, 
Lyke Besteman, Merijn Bies-
terveld, Thomas den Boer, Jo-
lijn Bollen, Martijn Comans, 
Merle van Dokkum, Tim Fa-
vot, Julia van der Haagen, 
Anna Heilig, Sarah Hiemstra, 
Hidde Hoekstra, Matthijs 
Janssen, Eline Koenz, Malou 
Kroon, Roman van der Lee, 
Dagmar Meijer, Rick Orij, Bas 
Otto, Frits Reijners, Remko 
Schokker, Anouk Schouten, 
Puck Sie, Myrthe van de Vel-
de, Roel Verlooij, Suzanne de 
Vries, Jitske van der Woude. 
Limmen: Amber Admiraal, 
Lilian Beentjes, Femke Bel-
der, Daniël Besselink, Yves 
Defesche, Solèn de Goede, 
Thomas van der Graaf, Cé-
line Heijne, Lotte Koot, Timo 
Min, Bart de Nijs, Perle Oos-
terveer, Junior van Ophuizen, 
Jill van Putten, Lisanne Schut, 
Maaike Talsma, Zoë Tuinman, 
Lisanne Zuyderduin.

Ranja Rakrouki (15) uit 
Heemskerk is niet alleen 
cum laude geslaagd voor 
haar VMBO-GL-diploma 
op het Clusius College. Zij 
heeft ook examen gedaan 
in twee extra vakken. Ran-
ja gaat nu naar de Havo. 
En om die overstap goed 
te kunnen maken heeft ze 
in haar examenjaar ook 
nog eens de scheikunde-
lessen in havo-3 gevolgd.

Ranja de grote 
uitblinker!

tenbeek, Sylvana Stolp, Jon 
Pall Valk, Noah Verdonk, Lo-
renzo de Vries, Sara Wild-
bret, Lisa Wolterbeek, Wies 
Kok.  Egmond: Danique Kruij-
ning, Yazz Wassenaar, Tanya 
van der Woude, Ilona Beu-
kers, Esmée Houtenbos, Pau-

la Koster, Britt Sengers, Elloïs 
Stam. Heemskerk: Jaimy Ad-
miraal, Dionne Bakkum, Jo-
lien Bruijnooge, Demi Cha-
parro, Phoenix Gertenbach, 
Thijs Hatzmann, Leon van der 
Horst, Rosa Kruijver, Rianne 
Maat, Lars Rendering, Bob 

Roosenburg, Kayleigh Smit, 
Mike van Vuuren, Julia Wel-
boren. Heiloo: Anouk Bais, 
Sven Brouwer, Sam Groot, Li-
sa Lute, Damian Muijs, Mar-
tijn Schot, Julia Schouten. 
Krommenie: Joyce Vrooland. 
Limmen: Maaike Baaij, Mike 
Boersen, Raymond Gaart-
huis, Arthur González Marti-
nez, Fleur Houweling, Tama-
ra Kleef, Anouk Kroon. Oost-
knollendam: Nick van Hol-
ten. Uitgeest: Jamie Bartels, 
Joëlle de Boer, Kayla Bos-
man, Wendy Heine, Job Ho-
reman, Julia de Jager, Sharon 
de Kruyff, Syl Rootlieb, Coen 
de Ruiter, Menno Schelle-
vis, Maaike Smit, Wessel Sno, 
Jimmy Tromp, Iris Weeren, 
Sharon Zalmé. Westzaan: Da-
vid Bruijnzeel. Wijk aan Zee: 
Iris Fijen. Wormerveer: Lieu-
we Busnac, Dolores Kuijt, 
Tidde Schaap. Zaandam: 
Chantal Deurholt, Larissa 

Vrugt, Naomi van der Werff.
 

Gemengde leerweg
Akersloot: Anouk Oud, Noël-
le de Ruijter, Roxy de Ruijter, 
Amber Schouten, Lisa Sun-
dermann. Assendelft: Britt-
ney Bergers, Piepa Schaaper, 
Lisanne Schermer. Bever-
wijk: Shirley Kabalt. Castri-
cum: Ayla Cretier, Minke van 
Hagen, Nick Nuijens, Shar-
vani Raghosing, Joost Schol-
ten, Danny Tuithof, Ilse Vis-
ser, Steijn Vlekke, Demi Vonk, 
Rianne van der Waal, Maj-
len Welzenbagh. Egmond: Ki-
ki de Groot, Dominique Sen-
gers, Jan van Vliet. Heems-
kerk: Sjoerd Bekker, Lot-
te de Bie, Sanne Denneman, 
Bob Geldermans, Giamo Le-
onupun, Sjors Limmen, Na-
tasja Minneboo, Annemijn de 
Pie, Catriona Plaatsman, Ja-
rod Pot, Ranja Rakrouki, Mels 
Rozing, Lynn Serpenti, Björn 

Velzeboer, Iris Welp, Jane van 
Zeijl. Heiloo: Nick Bierman, 
Sem Groot, Ilse Kortekaas, 
Alyssia Lapère, Wies Stroe-
ken. Krommenie: Nienke van 
Heijningen, Merel Huijsman. 
Limmen: Robin Baltus, Diana 
Copini, Levi van Duin, Nick 
Hollenberg, Ramon Rietdijk, 
Randy Rietdijk. 
Uitgeest: Nicolien Al, Bry-
an Balk, Cas Beentjes, Mel-
vin Duin, Annemarie van der 
Eng, Lotte van Gerven, Sa-
muël Hoekstra, Leanne Ka-
bel, Jurney van Lammeren, 
Ilona Mes, Lise Nak, Sylvia 
Rood, Auke Zwart. Velser-
broek: Moïse Anthonissen, 
Mark Weber. Westzaan: Mare 
Homburg. Wormer: Michelle 
Hartog, Timo Kok. Wormer-
veer: Raven Compier, Max 
Robbe, Tessa Tuinhof. Zaan-
dam: Junita den Enting, Mar-
leen Spann. Zaandijk: Marin-
ka de Winter.
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Vandalisme bij het 
Strandvondstenmuseum

Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag heb-
ben vandalen ramen van de  
plantenkas van de Jutterstuin 
ingegooid met houten palen. 
Vermoedelijk hebben de da-
ders zich toegang verschaft 
via de Oude Schulpweg en 
het huidige onbeteelde land 
van de buren en vandaar de 
palen over de heg van de Jut-

terstuin door de plantenkas 
gegooid. De schade bestaat 
ook kapotte ramen en glas-
splinters in de kas met tuin-
producten. Er is weer aangif-
te gedaan. Voor het Strand-
vondstenmuseum en de Jut-
terstuin is het aantal inciden-
ten van deze aard inmiddels 
niet meer op één hand te tel-
len.

Duurzame wijk in Molendijk
Castricum - Weer wapper-
de even de vlag van CALo-
rie op het gemeentehuis. Nu 
voor de presentatie van de 
energie- en levensloopbe-
stendigheidscans van wonin-
gen in de wijk Molendijk. Van 
een aantal woningen, repre-
sentatief voor deze wijk, zijn 
er scans gemaakt met uitge-
breide adviezen. Het combi-
neren van energie en levens-
loopbestendigheid in één 
woningonderzoek is nieuw.
Het gaat om een lijst met 
maatregelen compleet met 
de grootte van besparing in 
het geval van energie en met 
de kosten om deze uit te voe-
ren. Met de samenwerken-
de aannemers, installateurs 
en Libra Energy kon Manuel 
den Hollander namens CA-
Lorie weer een scherp aan-
bod doen voor aanschaf van 
zonnepanelen en nu ook voor 
woningverbetering. Wethou-
der Marcel Steeman toonde 
bij zijn openingswoord gro-
te waardering voor aanpak 
en organisatie van dit eer-
ste Duurzame Wijk initiatief 
om bewoners te informeren 

over en ondersteunen bij ver-
duurzamen. Steeman zei dat 
er voor nog eens drie wijken 
zo¹n actie zal worden georga-
niseerd. Piet Geerke: ,,Dat is 
hard nodig. We zullen immers 
met z’n allen de CO2-uitstoot 
moeten beperken en af moe-
ten van het gebruik van fos-
siele energie. En langer pret-
tig thuis wonen is niet alleen 
een wens van veel mensen, 
het wordt ook steeds meer 
een noodzaak door verande-
ringen in de zorg.”
Ter illustratie van de ener-
gie-ambities vertoonde CA-
Lorie een video, gemaakt 
door Anton Visser, over de 
verbouwing van een wo-
ning naar Nul op de Meter: 
geen gas meer en elektrici-
teit van zonnepanelen. Het 
fi lmpje is te zien op www.ca-
lorieenergie.nl. Daar staan 
ook de rapporten die er van 
de scans zijn gemaakt onder 
Activiteiten>Duurzame Wij-
ken. Men kan tot medio juli 
reageren. 
Meer informatie via Manuel 
den Hollander: manuel@ca-
lorieenergie.nl.

No Excuse in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 26 ju-
ni treedt  de Castricumse 
band No Excuse op in de Ou-
de Keuken, bij mooi weer na-
tuurlijk op het terras. 
No Excuse speelt muziek 
met bas, gitaar, percussie en 
meerstemmige zang. Lied-
jes die je niet vaak hoort en 
wereldhits in een nieuw jas-
je van bijvoorbeeld Paul Si-

mon, Sting en Norah Jones; 
van ballad tot voetjes van de 
vloer. Met Arina  de Haan 
zang, Ton Hemmens gitaar, 
Jan Willem Schröder contra-
bas en Ad de Haan zang, ca-
jon en conga’s. Vanaf 14.00 
uur in of bij De Oude Keu-
ken op het voormalige Duin 
en Bosch terrein. Ingang aan 
de Zeeweg. 

Koop bij Stichting WOL 
op jaarmarkt Limmen

Limmen - Ook dit jaar is 
Stichting WOL weer pre-
sent op de jaarmarkt met 
een spullenkraam. In voor-
gaande jaren heeft de kraam 
een mooi bedrag opgele-
verd voor projecten in Bur-

kina Faso. De artikelen wor-
den verkocht tegen een aan-
nemelijk bod. Er zijn boven-
dien bronzen beelden en an-
der kunstnijverheid uit Burki-
na Faso. De opbrengst gaat 
dit jaar naar de aanleg van 

een schooltuin op onderwijs-
complex Zoodo in Burkina 
Faso. Dit onderwijscomplex 
hebben WOL en haar partner 
DSF tien jaar geleden samen 
opgezet. Bijna zevenhonderd 
leerlingen tussen de 6 en 25 
jaar krijgen er les. In een eer-
der project is al een school-
kantine op het complex gefi -
nancierd. Met de schooltuin 
kan een groot deel van het 
voedsel voor de kantine zelf 
geproduceerd worden en de 
leerlingen kunnen de biolo-
gielessen in de praktijk toe-
passen. Een groot deel van 
het benodigde bedrag voor 
de schooltuin hebben de ker-
ken in Limmen, Akersloot, 
Heiloo en de Egmonden bij-
een gebracht tijdens de vas-
tenactie. Met de opbrengst 
van de jaarmarkt hoopt WOL 
de fi nanciering rond te heb-
ben. De jaarmarkt wordt ge-
houden op woensdag 29 ju-
ni van 14.00 tot 21.00 uur. Een 
donatie is welkom op NL18 
RABO 0336 4265 77. Op de 
foto leerlingen van onder-
wijscomplex Zoodo met hun 
schoolmaaltijd.

Castricum - Op vrijdag 24 
juni geeft Petra Veenswijk 
een concert geven op het or-
gel in de Pancratiuskerk. Tij-
dens het concert zullen zeer 
verschillende orgelwerken uit 
de 19e en 20e eeuw klinken. 
Het concert begint om 20.00 
uur.

Orgelconcert

Castricum - Maandag 27 
juni wordt in stilte gewan-
deld door de duinen naar het 
strand, waar koffi e wordt ge-
dronken. Verzamelen rond 
9.30 uur op de parkeerplaats 
bij De Hoep aan de Zeeweg 
in Bakkum. Omstreeks 12.00 
uur is de wandeling afge-
lopen. Deelname is gratis, 
een geldige duinkaart is wel 
noodzakelijk.

Stiltewandeling

Fantastische dansshow Tios
Limmen - Afgelopen zater-
dag 18 juni presenteerden de 
de street- en breakdancers 
van TIOS de show De Klok 
in theater De Beun in Heiloo. 
Maar met twee jeugdtoneel-
spelers Chantal en Anouk 
werd het een reis door de 
tijd op zoek naar het ultieme 
dansgevoel.
In het eerste deel van de 
show probeerde een dansdo-
cente een klok goed te zet-
ten, maar dan gaat ze reizen 
in de tijd. Eerst ziet ze jon-

ge aliens breakdancen in de 
toekomst, maar dan belandt 
ze in de oertijd, met een die-
rendans en een Afrikaanse 
dans. Ook het oude Egypte 
kwam voorbij. In het tweede 
deel ging de docent met de 
dansers terug in te tijd. Eerst 
rock-’n-rollen en breakdance 
is. Via New-York, Broadway 
en een discotheek kwam een 
mix van Madonna en Britney 
Spears voorbij en als afslui-
ter dansten ze allemaal op de 
muziek van Dio ft Sef.

Castricum - Ook dit jaar zal 
weer een open toernooi ver-
speeld worden bij Berg en 
Bal. TV Castricum is de or-
ganisator van dit open ten-
nistoernooi wat deelnemers 

Open toernooi 
TV Castricum

vanaf dertig jaar aantrekt uit 
de gehele regio. Zaterdag 18 
juni beginnen de wedstrijden 
om 10.30 uur en vervolgens is 
er negen dagen een vol wed-
strijdprogramma in diverse 
categorieën. Op zondag 19 
juni is er om 16.00 uur een 
demonstratiewedstrijd rol-
stoeltennis.



Castricum - Op vrijdag 17 
juni liepen de deelnemers 
aan de Alkmaarse Wandel-
vierdaagse door Castricum 
met ruim vierhonderd deel-
nemers. 
Het Strandvondstenmuse-
um was het rust- en stempel-

punt. De wandelaars werden 
bij het museum verrast met 
een optreden van dorpsdich-
ter Bob van Leeuwen en met 
een demonstratie schilderen 
door Karine Bleeker, die op 
dit moment exposeert in het 
museum. 

Samen met kind gitaarles; 
plezier voor allebei

Castricum - Dat je met de 
gitaarlessen van Marcel Rut-
te veel lol beleeft is geen 
nieuws: veel leerlingen heb-
ben de weg naar zijn lesprak-
tijk gevonden. Of ze nu ge-
vorderd zijn of nog geen gi-
taar hebben aangeraakt, oud 
of jong bent, alleen of in een 
duo les willen krijgen; Marcel 
weet de juiste snaar te raken. 
Hij geeft les op een prettige 
manier, laagdrempelig, met 
voldoende uitdaging en aan-
dacht voor persoonlijke mu-
ziekkeuze.

Inmiddels heeft Marcel een 
nieuwe lesvorm ontdekt: de 
ouder-kind-lessen. Mar-
cel: ,,Eén van de ouders, die 
al lang de wens koestert om 
een instrument te leren be-
spelen, neemt les samen met 
zijn of haar kind. Ze stimu-

leren elkaar, kunnen thuis 
samen oefenen en kunnen 
zelfs, als ze dat willen, toe-
werken naar een klein fami-
lieconcert. Hoe leuk is dat? 
Het is geweldig om te zien 
dat de ouder en het kind ie-
dere les verder werken aan 
een stuk muziek of een klein 
duetje. Ze hebben er zowel 
tijdens de les als thuis veel 
plezier in. Ze stimuleren el-
kaar en boeken daardoor 
sneller vooruitgang.² Er zijn 
nieuwe mogelijkheden voor 
lessen: per 1 juli is Marcel 
op alle dagen van de week te 
vinden in zijn lesruimte in het 
Oude Administratiegebouw 
op Dijk en Duin. Wie kennis 
wil maken met Marcel en zijn 
lesmethode kan meer infor-
matie vinden op www.gitaar-
les-castricum.nl . Bellen kan 
ook: 06 53687330. Castricum - Dinsdag is de 

brandweer van Limmen twee 
keer uitgerukt om een me-
ting te verrichten aan de Bur-
gemeester Nieuwenhuijsen-
straat. In een woning ging 
een koolmonoxidemelder af, 
waarop de bewoonster de 
brandweer belde. Na onder-
zoek bleek het te gaan om 
stof in de melder. Vrijdag om 
23.30 uur kwam de brand-
weer in actie voor een brand-
melding bij ‘t Dierenduintje. 
Een stuk schokdraad maak-
te sluiting, waardoor er von-
ken vrijkwamen. Deze week 
kreeg de brandweer ook te 
maken met drie loze brand-
meldingen die allemaal weer 
ingetrokken werden voor-
dat de tankautospuit op pad 
was. Dit was het geval bij het 
Strammerzoom  in Akersloot, 
de vervolgkliniek op Dijk en 
Duin en het nieuwe pand 
aan de Walstro, voorheen De 
Weid.

Brandweer
in actie

Estafette- 
en trimloop
Akersloot - De Akerslo-
ter Marathon Klub houdt op 
zondag 3 juli de elfde esta-
fette- en trimloop. De esta-
fetteloop staat open voor ie-
dereen, teams en individu-
ele lopers kunnen meedoen 
aan de trimloop. De voorin-
schrijving, alleen voor de es-
tafetteloop, is inmiddels ge-
opend. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Het is 
ook mogelijk om als indivi-
duele loper mee te doen aan 
het evenement. Deze lopers 
kunnen maximaal zes keer 
een ronde van 3,5 km lopen. 
De start voor de teams is om 
10.30 uur, voor de individue-
le lopers is dit 10.35 uur. De 
start en finishlocatie is hand-
balvereniging Meervogels, 
tegenover Boschweg 26. 
Kleed- en douchegelegen-
heid is aanwezig. Inschrijven  
kan vooraf via www.amak.
nu. Op de dag van het eve-
nement is inschrijven aan de 
start ook mogelijk.

Honderdduizend valt op 
Staatslot van Primera

Regio - Op een Staatslot, dat 
is verkocht bij Primera Fide-
lio in Heemskerk, is een prijs 
van 100.000 euro gevallen. In 
de landelijke reclamecam-
pagne van de Staatsloterij 
wordt daarom de plaatsnaam 
Heemskerk steeds genoemd. 
Er is overigens nóg een goe-
de reden om de Staatsloten 
bij Primera Fidelio te kopen, 
want de laatste ronde van de 
actie met een gratis vakantie 
is ingegaan.
Een achtdaagse vliegvakan-
tie naar Antalya of Cappado-
cia in Turkije, een vierdaag-
se vliegvakantie naar Tosca-
ne of drie dagen met de boot 
naar Newcastle. Dit is maar 
een kleine selectie, want Pri-

mera Fidelio heeft nog veel 
meer leuks vakantiesugges-
ties in petto. Bij aankoop van 
een heel Staatslot voor de ex-
tra trekking van 1 juli en een 
heel staatslot met XL voor de 
trekking van 10 juli kunnen 
de deelnemers hun naam en 
telefoonnummer achterop de 
bon schrijven. De bon kan 
vervolgens direct weer wor-
den ingeleverd bij de win-
kelmedewerker en men doet 
dan automatisch mee aan de 
verloting. Op 11 juli zullen de 
winnaars bekend worden ge-
maakt. Primera Fidelio is ge-
vestigd aan Haydnplein 6 in 
Heemskerk. Er is ook een Pri-
mera in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. 

Dutch Junior Open met 46 nationaliteiten
Bakkum - Zondag 26 juni 
gaat Dutch Junior Open van 
start op de tennisbanen van 
TC Bakkum. Vanuit alle we-
relddelen gaan tennistalen-
ten strijden om de titel om zo 
hun weg naar het profcircuit 
proberen te vinden. Tot en 
met zondag 3 juli is TC Bak-
kum het podium waar tennis 
van internationaal topniveau 
gepresenteerd wordt. Dit jaar 
zijn de favorieten in het jon-
gensschema zuiderbuur Zi-
zou Bergs, die met een 90e 
plaats op de wereldranglijst 
de topfavoriet is. Zijn groot-
ste concurrent komt uit Li-
touwen met de naam Rober-
tas Vrzesinski, die op plek 96 
van de ranglijst staat. Ne-

derlandse inbreng moet ko-
men van de grootste talen-
ten van het land, die de na-
tionale tennisbond zal aan-
wijzen om deze tennissers als 
WC (wildcard) zich te kun-
nen meten met de internatio-
nale top. Alle andere Neder-
landse deelnemers proberen 
zich te plaatsen via het kwali-
ficatietoernooi. Bij de meisjes 
komen de hoogstgeplaats-
te speelsters uit Japan. Het 
deelnemersveld wordt aan-
gevoerd door Ayumi Miya-
moto, die met een 49e plaats 
op de ranglijst zichzelf een 
top 50-speelster mag noe-
men. Haar landgenote Naho 
Sato is haar grootste uitda-
ger met een 96e plek op de 

ranglijst. Ook bij de meisjes 
zullen een aantal meisjes het 
vertrouwen van de bond krij-
gen. De anderen moeten het, 
net als bij de jongens, probe-
ren via de kwalificaties. Op 
zaterdag 2 juli start om 10.00 

uur de halve finales enkel- en 
dubbelspel en finale meisjes-
dubbel. Zondag 3 juli start 
11.00 uur finales jongens- 
en meisjesenkel en jongens-
dubbel. Voor meer informatie: 
www.dutchjunioropen.nl/
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Nulmeting klant-
tevredenheid is binnen
Castricum - De gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo scoren positief 
ten opzichte van het lande-
lijk gemiddelde als het gaat 
om dienstverlening. Dat blijkt 
uit een onderzoek van ‘Waar 
staat je gemeente’. De onder-
zoeken stelden de beleving 
van de inwoners en de on-
dernemers op het gebied van 
dienstverlening centraal. De 
resultaten worden bespro-
ken in de afzonderlijke ra-
den, waarna zij er in septem-
ber gezamenlijk over praten.   
Ter voorbereiding op het sa-
mengaan op 1 januari 2017 
stelden de gemeenteraden 
voor een zogeheten nulme-

ting te doen naar de dienst-
verlening van de gemeen-
ten. Niet alleen onder inwo-
ners, maar ook bij de onder-
nemers. De resultaten zijn 
daarmee een ijkpunt voor de 
ontwikkeling van de kwaliteit 
van de dienstverlening van 
de nieuwe organisatie. 
De gemeenten doen het in 
de ogen van hun inwoners 
over het algemeen goed. Op 
de meeste onderdelen sco-
ren zij samen hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Vooral 
op het gebied van de woon- 
en leefomgeving zijn de cij-
fers hoger dan elders in het 
land. De gemeenten krijgen 
een 6,5 voor de inspanningen 

om burgers volledig te laten 
deelnemen aan de samen-
leving ten opzichte van een 
6,3 landelijk. De cijfers voor 
de algemene dienstverlening 
zijn vergelijkbaar met het lan-
delijke cijfers. De BUCH-ge-
meenten scoren net hoger: 
een 6,8 versus een 6,7. Het 
is de bedoeling in 2019 op-
nieuw een peiling te organi-
seren in de vier gemeenten. 

De  colleges van Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo 
zien in de uitkomsten van 
de nu gehouden peiling een 
aantal punten in de dienst-
verlening waar verbetering 
mogelijk is. In alle gemeen-
ten was er zowel onder inwo-
ners als ondernemers meer 
dan voldoende respons. 
De volledige resultaten wor-
den gepresenteerd op www.
waarstaatjegemeente.nl.

Springplank gaat voor 
groene buitenruimte

Castricum - De Springplank 
gaat onder leiding van Vitaal 
Landschap de buitenruim-
te, nu nog grotendeels van 
steen, grootscheeps vergroe-
nen. Sinds 1973 is de Spring-
plank een speelvereniging 
voor peuters met ouderparti-
cipatie. ,,Toen Bärbel Böhling 
van Vitaal Landschap met 
het idee kwam om ons bui-
tenterrein om te toveren tot 
een groen speelparadijs, gre-
pen we dat met beide han-
den aan”, aldus Esther Car-
ton, voorzitter van de vereni-
ging. ,,Het ca. 525 m2 grote 
buitenterrein biedt straks tal 
van mogelijkheden om kin-
deren spelenderwijs de na-
tuur te laten leren kennen 
en ervaren. Bij het ontwerp 
van Vitaal Landschap staat, 
in tegenstelling tot de tradi-
tioneel ingerichte speelplaat-
sen, het initiatief van het kind 

centraal. Het ontwerp zal dan 
ook veel spelaanleidingen in 
zich hebben die de kinderen 
uitnodigen om mee te spe-
len. Dit kan een klimheu-
vel, een wilgentunnel/ hut of 
een boomstam zijn. Kortom 
een speeltuin waarin natuur 
een belangrijke plaats in-
neemt. Het buitenterrein zal 
tijdens Speel-Werk midda-
gen omgetoverd worden tot 
een speelparadijs.” Alle vrij-
willigers zijn welkom om mee 
te helpen. Inschrijven kan via 
info@springplank-castricum.
nl onder vermelding van ge-
roezemoes in de speeltuin. 
Er zijn nog plekken vrij voor 
de vernieuwde speelvereni-
ging die weer in september 
van start gaat. Wie voor 15 
juli inschrijft betaalt geen in-
schrijfgeld. Meer informatie 
op www.springplank-castri-
cum.nl

Castricum - Op de rand van 
Castricum en Heemskerk aan 
de Noorddorperweg ligt tuin-
park Bickershof. Bickershof is 
één van de twee tuinparken 
van de ruim vijftig jaar ou-
de vereniging van Amateur 
Tuinders Tot Ieders Genoe-
gen. Heemskerk. Op zondag 
3 juli van 11.00 uur tot 17.00 
uur houdt de vereniging weer 
een open tuindag. .
De 136 tuinen  van Bickers-
hof geven een mooi beeld 
van de gevarieerdheid die 
een hobbytuin kan bieden.
Met behulp  van een broei-
kasje, waar paprika’s of to-
maten zonne-energie verza-
melen, en waar fl ink wordt 
voor gezaaid, zodat nader-
hand genoten kan worden 
van weelderige kleuren en 

geuren of in een heuse stu-
dio waar de kunstzinnige bui-
tenmensen beelden, schilde-
rijen of sierraden creëren. 
Ook voor de bijen is het goed 
toeven op het park vanwe-
ge de vele bloeiende planten, 
struiken en kruiden. Dat het 
een aanstekelijke en gezonde 
hobby is wordt bewezen door 
enkele krasse bezoekers van 
clubhuis Noorderlicht en een 
wachtlijst voor eventuele ge-
gadigden.
Op de Open tuindag stelt een 
aantal leden hun tuin voor 
publiek open. Sommigen zul-
len zich ook van een ande-
re kant laten zien. Zij houden 
een expositie van schilderijen 
of beelden of laten zien waar 
ze naast hun tuinhobby  nog 
meer mee bezig zijn.

Open huis bij Bickershof 

Bakkum - Vogels broeden 
volop, het is een lust om ze 
te horen en te volgen waar 
ze hun nest hebben. Er zijn 
weer open dagen bij natuur-
tuin de Doornduyn. Van 11.00 
tot 16.00 uur kan men wan-
delen in de natuurduintuin 
2 ½ hectare. Entree drie eu-
ro. Op 26 juni is het thema: 
hosta, hemerocallis, digitalis, 
klaproos en nog veel meer.
Groepen kunnen een af-
spraak maken vanaf tien per-
sonen Het adres is Duinweg 
2 Bakkum-Noord.

Tuin bekijken?

Castricum - Dans en Ge-
niet organiseert op iedere 
vrijdagochtend én zaterdag-
avond in juli een dansmedi-
tatie buiten. Met muziek. En 
op blote voeten, zodat het 
gras lekker gevoeld kan wor-
den. Opgeven via www.dan-
sengeniet.nl. Vrijdag 24 ju-
ni is de dansmeditatie nog 
in Geesterhage van 10.00 tot 
11.30 uur. 

Buiten dansen

Regionaal toernooi bij 
de tafeltennissers

Castricum - Afgelopen vrij-
dag was op de Gobatstraat 
12 een regionaal tafeltennis-
toernooi  georganiseerd door 
Tafeltennisvereniging Castri-
cum. Alle clubs in deze re-
gio waren vertegenwoor-
digd. Spelers uit Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Lim-
men hadden wel zin in een 
sportief avondje tafeltennis-
sen. Aangezien de competi-
tie reeds beëindigd was, was 
dit een welkome afl eiding 

en zijn de regionale verenin-
gingsbanden weer goed aan-
getrokken. Het toernooi werd 
volgens het zgn Zwitsers sy-
steem gespeeld. 
Na acht ronden was de win-
naar bekend: Ron Suanet 
van Rapidity uit Beverwijk. 
Ron heeft deze avond slechts 
een set afgestaan aan Frank 
Walrave van TTVC die na 
zijn Castricumse clubgeno-
te Sandra Staring de derde 
plaats veroverde.

Vrijwilligers worden 
weer bedankt!

Castricum - Als vervolg op 
het succes van vorig jaar zet-
ten de gemeente Castricum 
en Stichting Welzijn Castri-
cum ook in 2016 vrijwilligers 
weer in het zonnetje. Onder 
het motto ‘Vrijwilligers Be-
dankt!’ worden in de perio-
de van 5 tot en met 13 no-

vember tal van workshops en 
andere activiteiten georgani-
seerd. 
Vrijwilligers in de gemeen-
te Castricum kunnen gra-
tis meedoen aan deze work-
shops en activiteiten. In-
schrijven kan na de zomer-
vakantie. Foto: Nico Lute.



Gemeente voert hulp bij 
huishouden uit zoals bedoeld

Castricum - De Centrale 
Raad van Beroep (CRvB) 
heeft onlangs drie rich-
tinggevende uitspraken 
gedaan over hulp bij huis-
houden door gemeenten 
(Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Staats-
secretaris van Rijn heeft 
aangegeven dat een groot 
deel van de gemeenten de 
wet uitvoert volgens deze 
uitspraken. Dat geldt ook 
voor de gemeenten Ber-
gen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo (BUCH). 

De gemeenten laten nog wel 
een aantal zaken verder uit-
zoeken. De BUCH-gemeen-
ten bieden de eenvoudige 
hulp bij huishouden aan als 
algemene voorziening. Dit 
mag volgens de uitspraak 
van de CRvB. - De gemeen-

ten stellen daarnaast een 
maatwerkvoorziening hulp 
bij huishouden beschikbaar 
voor cliënten die dat nodig 
hebben in het kader van de 
eigen regie en zelfredzaam-
heid. Ook dat sluit aan bij 
de uitspraak van de rechter. 
Bij de afweging of cliënten 
in aanmerking komen voor 
de algemene voorziening of 
voor de maatwerkvoorziening 
wordt eerst onderzoek uitge-
voerd. Dat is ook aan de orde 
in de BUCH gemeenten.

Op een aantal andere pun-
ten moeten de BUCH-ge-
meenten actie ondernemen. 
Het gaat dan over de voor-
waarden die de CRvB heeft 
gesteld voor een algemene 
voorziening. In Bergen, Uit-
geest, Heiloo en Castricum 
zijn per gemeente raadsbe-

Bomvol programma Bakkerij
Castricum - Ook deze week 
staat De Bakkerij weer vol 
met een grote variëteit aan 
bands en optredens. Op vrij-
dag wordt de zaal omgeto-
verd in een surfersparadijs, 
op zaterdag een voorproef-
je van Uit Je Bak en op zon-
dagmiddag is er weer een 
Zomaar een Zondagmiddag 
met een jazzy blazersensem-
ble. En op de dinsdagavond 
daarop volgend hebben we 
echte onvervalste folkmetal 
staan in De Bakkerij.
Vrijdag is het tijd voor Black 
Tarantula & The Surfaders en 
dj Tubbie. Tijdens de shows 
van Black Tarantula wordt er 
gebruik gemaakt van vloei-
stofprojecties. Zaal open: 
21.00 uur. De entree is vijf eu-
ro. De Uit Je Bak Band Bat-
tle begint zaterdag om 21.00 
uur. Tijdens deze eerste voor-
ronde muziek van Amikdla, 
Inbetween Colours (foto) en 
Acright & Gilly. Entree is gra-
tis. 
Zomaar een Zondagmiddag 
presenteert het afscheids-
concert van ArtiSchock. Mu-
zikaal leider van ArtiShock is 

componist/arrangeur Willem 
van Merwijk, zelf uitvoerend 
muzikant in het Nederlands 
Blazers Ensemble. Van Mer-
wijk schrijft en arrangeert 
speciaal voor het kwartet zo-
dat de meeste stukken een 
originele uitvoering hebben. 
ArtiShock bestaat uit Steven 
de Vries op sopraan- en alt-
sax, Larissa Zomerdijk op alt-
sax, Kristel Knebel op tenor-
sax en Huibert Geesink op 
baritonsax. Aanvang 15.00 
uur, gratis entree. 
Op dinsdag 28 juni belooft 
het ook een mooi feest te 
worden in De Bakkerij want 
Folkmetal legendes Grimer 
komen terug naar Nederland 
en dit maal om de release 
van hun nieuwe album ‘Frost 
Mot Eld’ te vieren. Voor deze 
gelegenheid worden ze bij-
gestaan door niemand min-
der dan andere helden van 
het genre: Vanaheim en Stai-
linn Drakk. 
Speciaal voor deze gelegen-
heid heeft De Bakkerij voor in 
het café een ‘biergarten’ met 
extra¹s. Zaal open: 19.00 uur, 
entree 7,50 euro.

sluiten genomen over de in-
zet van de algemene voorzie-
ning. Hierin is per gemeen-
te aangegeven welke keu-
zes zijn gemaakt en waar-
om. Vervolgens is een aan-
bestedingstraject aange-
gaan. Nu moet nog de ver-
ordening met terugwerken-
de kracht worden aangepast. 
Pas dan wordt officieel aan 
de voorwaarden van de CR-
vB voldaan. De eigen bijdra-
ge voor de algemene voorzie-
ning mag niet inkomensaf-
hankelijk zijn. Deze eis wordt 
nu nader onderzocht door 
een onafhankelijk kennis- en 
adviesbureau. Ook ‘de zorg 
voor het kunnen beschikken 
over schoon beddengoed en 
schone kleding’ zou volgens 
de CRvB-uitspraak onder de 
Wmo 2015 vallen. De hui-
dige algemene voorziening 
voorziet hier niet in. De wij-
ze waarop dit geregeld gaat 
worden gaan de BUCH-ge-
meenten juridisch laten on-
derzoeken.

Goud en WJK-limiet voor Serena 
Castricum - Zaterdag 18 juni 
vonden in Dordrecht de Ne-
derlandse kampioenschap-
pen zwemmen op de 5 kilo-
meter plaatst en Serena Stel 
had zich gekwalificeerd. De-
ze afstand werd gezwommen 
in het middagprogramma van 
de Nederlandse Junioren/
Jeugd kampioenschappen 
die al van af donderdag 16 
juni waren begonnen en tot 
zondag duurde. Serena had 
als doel de limiet te behalen 
voor de wereld jeugdkampi-
oenschappen open water, die 
dit jaar in Hoorn gezwom-
men zullen worden. Serena 
nam de leiding en stond de-
ze niet meer af. Goud! Na de 
100 banen kwam er een tijd 
van 100.17.99 op de klokken. 
Ruim onder de limiet voor de 

WJK en ook nog Nederlands 
Kampioen bij de senioren. 
Deze week hoort Serena of 
ze definitief mag gaan star-
ten op de WJK. Zusje Kay-

lin kwam op zeven afstanden 
aan de start. Op de 200 rug 
zwom Kaylin naar een per-
soonlijk record en plaatste 
zich daarmee voor de finale.

Derde titel voor Sanne

Limmen - Afgelopen vrij-
dag hield tafeltennisvereni-
ging Limmen de clubkampi-

oenschappen voor de jeugd. 
Tijdens dit goed bezette toer-
nooi was er al in de poulefa-

se spanning aanwezig. Na de 
poules gingen de kwartfina-
les van start. 
Na deze ronde gingen de 
halve finales tussen favo-
riet Sanne Briefjes, tweemaal 
achtereen winnaar, en Le-
vi Legdeur, Mathijs de Kre-
mer en Jari Legdeur. Voor-
al laatstgenoemde wedstrijd 
was een ‘thriller’ die pas in de 
vijfde set werd beslist. De fi-
nale ging tussen Sanne Brief-
jes en Jari Legdeur, waarbij 
Sanne met 3-0 overtuigend 
in sets won en een derde titel 
op haar erelijst schreef. On-
danks de geweldige come-
back van Levi Legdeur, was 
het Mathijs de Kremer die 
beslag legde op de derde 
plaats (3-2 in sets).

Sokkerwei neemt de 
Speel-o-theek in huis

Castricum - De Speel-o-
theek gaat in deze zomer ver-
huizen naar basisschool de 
Sokkerwei. Directrice Mar-
ja Verruijt-Groen: ,,De speel-
o-theek is een stichting die 
leerzaam speelgoed uitleent 
aan kinderen van onder an-
dere de basisschoolleeftijd. 
Dat past goed in onze school. 
In een van de klaslokalen kan 
de speel-o-theek hun win-
keltje houden.” Voorzitter Na-
talie van der Kolk is erg blij 
met deze nieuwe samen-
werking. Op zaterdag 3 sep-
tember is het openingsfeest 
waarbij Marja het klaslo-
kaal officieel gaat openen als 
speel-o-theek. Natalie: ,,We 
bestaan al ruim 25 jaar en 
maken jaarlijks 125 kinderen 
blij met ons speelgoed. Voor 
de Sokkerweikinderen heb-

ben we een actie bedacht, 
maar natuurlijk zijn alle kin-
deren welkom. Geopend op 
zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur, op dinsdag van 9.00 tot 
10.00 uur en na de zomerva-
kantie ook op woensdagmid-
dag van 15.00 tot 16.00 uur.
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