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Flexen op Duin en Bosch
Bakkum - In de gemeente is het 
eerste ondernemerscentrum ge-
opend door burgemeester Toon 
Mans. Op ‘Ondernemend Duin 
en Bosch’, zoals het onderne-
merscentrum heet, wordt niet 
alleen vaste kantoorruimte ver-
huurd, maar zijn ook flexkanto-
ren en vergader- en trainings-
ruimtes beschikbaar. 
In de grote flexlounge is het mo-
gelijk met de laptop neer te strij-
ken voor een paar uurtjes of een 
dag. De burgemeester kreeg tij-
dens de opening zijn eigen flex-
verhuisdoos met opschrift ‘De 
fiere flexer’. Hij zei graag ge-

Wat is er te doen 
op Koningsdag?

Castricum - Overal in de ge-
meente Castricum wordt Ko-
ningsdag zaterdag uitbundig 
gevierd met mooie activitei-
ten voor jong en oud. 

In Bakkum begint Koningsdag 
zaterdag al vroeg met de rom-
melmarkt. Er zijn ook activiteiten 
voor de kleintjes. Bij Hotel Borst 
staat vanaf 11.00 uur de rocka-
billyband de Barnbees op het 

buitenpodium en de band speelt 
met pauzes door tot 15.00 uur. 
Dan gaan de festiviteiten door 
met de rock ‘n rollband de Eight-
ball Boppers. 
Op het pleintje bij de Maranat-
hakerk begint om 13.00 uur mu-
ziek georganiseerd door De Bak-
kerij en het festival gaat ‘s avond 
door, maar dan in De Bakke-
rij op de Dorpsstraat. In Castri-
cum wordt het de avond ervoor 

bruik te maken van het aange-
boden flexabonnement om te 
komen werken in de lounge. 
Om de opening te vieren, is in 
de maand mei een flexabonne-
ment met vijftig procent korting 
verkrijgbaar. Meer informatie 
via www.OndernemendDuinEn-
Bosch.nl of bel 06-27278826.

al gezellig in café My Way op 
de Dorpsstraat met een optre-
den van Carlo met Nederlands- 
en Engelstalig repertoire en de 
soulswingende Beulah Enser. Op 
het pleintje in het dorp speelt za-
terdag vanaf 16.00 uur cover-
band Boom! met zeven ervaren 
muzikanten en ook dj Hugo laat 
van zich horen.

In Akersloot wordt een kinder-
optocht gehouden vanaf het Wil-
helminaplein. De kinderen ver-
trekken om 10.00 uur achter de 
Premierband aan naar De Lelie. 
Bij De Lelie is de vrijmarkt van 
9.00 tot 13.00 uur en kunnen kin-
deren vanaf 10.30 uur spelletjes 
doen. Senioren kunnen vanaf 
10.00 uur genieten in ‘t Kruispunt 
van Hannes Knoin op z’n West-
fries en aansluitend een lunch. 
De Premierband speelt en dj Jo-
ris presenteert karaoke. Clown 
Dingo komt ook langs. ’s Mid-
dags vanaf 14.00 treedt Michel 
Jordan op, er is penalty schieten 
en van 15.00 tot 17.00 uur een 
Frisparty in De Lelie. Moondan-
ce treedt buiten op om 16.00 uur 
en Jukebox om 20.00 uur, maar 
dan binnen. Dj Squad zal de ko-
ningsnacht op zijn kop zetten in 
De Vriendschap. Double Q en dj 
Cean zijn ook van de partij.

In Limmen begint de vrijmarkt 
voor kinderen om 9.00 uur. Tus-
sen 11.00 en 12.00 uur kan er 
gestart worden met de Konings-
rit van circa vier kilometer en de 
wedstrijd ‘de mooist versierde 
kinderfiets’. De fotofietstocht van 
circa 10 km start tussen 11.00 
en 12.00 uur. Vervolgens zijn er 
pannenkoeken en is er limonade 
voor de kinderen en de bar gaat 
open tot 18.00 uur.  Het eerste 
gedeelte van de muzikale om-
lijsting voor deze dag wordt ver-
zorgd door de in Limmen woon-
achtige Dj Ivan. Van 14.00-18.00 
uur is er livemuziek van Poker.

ORANJE TOMPOUCEN!!

1.90 per stuk. 5 voor

Zaterdag 

geopend tot 

12.00 uur!

8.95

Burgemeester Mooijstraat 29/37     
Castricum

250 gr. Achterham
1 kg Asperges

samen € 5,99
Topkwaliteit is nooit zo 

voordelig geweest 
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Koningsmaal
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
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● Airconditioning
● Ventilatie
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Castricum - De Creatieve 
Wieven en de leerlingen van 
de Augustinus gaan los op 
de catwalk.Op vrijdag 27 juni  
wordt een modeshow gehou-
den in het Kunstpunt aan de 
Torenstraat. 

De leerlingen zullen daar cre-
aties showen die ze zelf heb-
ben ontworpen en gemaakt on-
der begeleiding van de Creatieve 
Wieven: Loes Smit, Manon van 
Beek en Marianne Stam. Zij heb-
ben hun intrek genomen in het 
atelier op de Augustinusschool. 
Deze dames borrelen van crea-
tieve ideeën om kunst te maken 

met verf, papier, naald en draad 
en andere materialen en probe-
ren de kinderen daar uiteraard 
enthousiast voor te krijgen. Met 
behulp van een paar extra naai-
machines zijn de dames samen 
met de kinderen aan de slag ge-
gaan. 
Met behulp van stoffen, oude 
kledingstukken en allerlei ac-
cessoires zijn inmiddels prachti-
ge creaties ontstaa en is beslo-
ten om een heuse modeshow te 
houden. Op vrijdag 27 juni zullen 
de kinderen hun creaties sho-
wen op de catwalk in het Kunst-
punt waarbij ook dj van de par-
tij is.

Zorgen voor schoon water
Akersloot - De Rembrandt-
school kiest ieder jaar een goed 
doel waarvoor de leerlingen geld 
inzamelen.
Het afgelopen jaar waren ze ac-
tief voor een waterput in Ghana. 
Anke van Tiel van Stichting Kans 
voor Open Doel kreeg een check 
van 2.300 euro overhandigd. Dit 
bedrag was ondermeer door de 
verkoop van Afrikaanse maskers 
die de leerlingen hadden ge-
maakt bij elkaar gebracht. Dank-

zij dit bedrag zal de waterput er 
komen en kunnen Ghanese kin-
deren in het weeshuis en school 
in het dorpje Abosamso schoon 
en veilig water drinken. 
De Rembrandtscholieren wa-
ren het hele jaar bezig met het 
waterproject en de leerlingen 
van groep een en twee kwamen 
het toneel op als ‘waterdragers’ 
met emmers op hun hoofd. En er 
werd gedanst en gezongen op 
Afrikaanse muziek.

Vrijwilligers helpen 
bij vervoersproblemen

Castricum - Als er een duide-
lijke noodzaak aanwezig is kun-
nen bewoners van  Akersloot, 
Limmen en Castricum  tegen een 
vrijwilligersvergoeding een be-
roep doen op de vervoersdienst 
van  Stichting Welzijn Castricum. 
Daar kan men ook  informatie 

krijgen over de voorwaarden en 
over andere  mogelijkheden als 
de regiotaxi en de Vallys. 

Nadere informatie: Stichting 
Welzijn Castricum Tel. 0251-
656562, info@welzijncastricum.
nl.

Castricum - Het Informatie-
SteunPunt houdt spreekuur voor 
mensen met psychosociale vra-
gen en/of maatschappelijke pro-
blemen. 
De eerstvolgende is  op woens-
dag 30 april van 15.00-17.00 uur 
op de Geesterduinweg 5  in Cas-
tricum.

Spreekuur ISP

Trekker voor Salamander
Castricum - Visbotenvereni-
ging de Salamander gaat van-
af dit seizoen haar boten van en 
naar het water brengen met een 
gloednieuwe John Deere tractor. 

De visvereniging rijdt al ja-ren 
met een oude trekker op het 

strand van Castricum. De nieuwe 
krachtpatser kan de boten nog 
beter manoeuvreren aan beide 
kanten van het nieuwe water-
sportcentrum Sports at Sea ook 
wel S@S genoemd. De trekker 
is geschonken door strandpavil-
joen Deining. 

Danae Kingma naar NK
Castricum - Het is voor de 
Heemskerkse zwemvereniging 
OEZA uniek dat maar liefst vier 
zwemmers zich voor de Neder-
landse Kampioenschappen heb-
ben weten te plaatsen en de 
Castricumse Danae Kingma is 
erbij. Zij doet mee aan de Neder-

landse Jeugd en Junioren Kam-
pioenschappen in Amsterdam 
van 19 tot en met 22 juni. 
Zij zwemt bij de jeugd de 50 me-
ter en 100 meter vrije slag. Hier 
kunnen nog meer nummers aan 
toegevoegd worden de komen-
de tijd.

Medailles voor DOS
Castricum - Er waren flink wat 
medailles behaald vorige week 
zaterdag in Kudelstaart. Hier 
werd de eerste plaatsingswed-
strijd voor het NK trampoline-
springen gehouden in regio 
West. Philip Elders van Dos werd 
tweede bij de Senior Heren C. 

Milo v.d. Wetering werd derde bij 
de D jeugd jongens. 

Rosalie Zoontjes en Ayla Cretier 
werd bij de D junior gemengd 
respectievelijk tweede en derde. 
Jouke Windig werd eerste bij de 
instap.

Limmen - Limbridge is een brid-
gevereniging voor 55 plussers. 
Op maandagavond wordt ge-
speeld van 19.30 tot 22.30 uur in 
de benedenzaal van de Vrede-
burg. Voor het komend seizoen 
is er ruimte voor nieuwe leden. 
Dit kunnen zowel beginnen-
de als gevorderde bridgers zijn. 
Voor aanmelding en/of infor-
matie: tel.: 072-5054867 of 072-
5052087.

Ook bridgen?

Kinderen veilig op de fiets 
Castricum - Eerst waren de 
fietsexamens in Castricum en 
Limmen, vorige week waren de 
leerlingen van Akersloot aan de 
beurt. 
De examens werden door de 

vrijwilligers van de Fietsersbond 
georganiseerd. 
Ben Rietdijk van Sportcentrum 
De Bloemen stelde zadeldekjes 
ter beschikking. Foto: Kees Zon-
neveld. 

Castricum - Zondag 13 april 
verzamelden de eerstejaars E-
spelers zich bij de Castricum-
se hockeyclub voor het jaarlijkse 
spelregelkennislijnexamen. 

Deze jeugdspelers hebben eer-
der het KNHB spelregelboekje 
ontvangen en vorige week is er 
tijdens de speciale training ook 
nog eens extra aandacht be-

steed aan alle regels. Afgelopen 
zondag was de dag van het exa-
men; een vragenlijst werd inge-
vuld en een aantal korte wed-
strijdjes werden gespeeld, waar-
bij de regels in praktijk werden 
gebracht. De middag werd afge-
sloten met de prijsvraag, waar-
bij gesponsorde prijzen werden 
weggegeven. Iedere speler is ge-
slaagd. 

Castricum - Vorige week zijn de 
donaties van het Schipholfonds 
uitgereikt aan sportverenigin-
gen en stichtingen met projec-
ten op het gebied van bewegen 
in de omgeving van Schiphol. De 
donaties van meer dan 2.500 eu-
ro werden uitgereikt door Moni-
que Hollenkamp en Paul Luijten, 
bestuursleden van het Schiphol-
fonds. In totaal is deze maand 
ruim 120.000 euro uitgereikt. At-
letiekvereniging Castricum ont-
ving 5.863,85 euro en korfbalver-
eniging Helios 5.000 euro.

Donaties van 
Schipholfonds

Castricum - Op 1 augustus be-
staat de Sokkerwei vijftig jaar. In 
september worden voor de leer-
lingen van de Sokkerwei aller-
lei festiviteiten georganiseerd. 
En op 13 september is er van 
14.00 tot 17.00 uur een reünie 
voor oud- klasgenoten en oud-
leerkrachten. Aanmelden kan via 
admin@sokkerwei.net met ge-
gevens als naam en welk jaar 
men de Sokkerwei heeft verla-
ten. Anekdote of foto’s uit de 
schooltijd zijn welkom. De entree 
is gratis.

Reünie op de 
Sokkerwei 

Losgaan op de catwalk 
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Dvd en op tv: ‘Groeten uit Bakkum’ 
Bakkum - Camping Bakkum, 
de oudste camping van Neder-
land, bestaat 100 jaar. ‘Groeten 
uit Bakkum’ portretteert de cam-
ping en een aantal van de mar-
kante kampeerders. Gea bijvoor-
beeld, uit de Jordaan, die op za-
terdag nog altijd naar de Am-
sterdamse dansavonden gaat. 
Maar ook Bram Thomas, jurist 
en liefhebber van ‘eerlijk vlees’, 
die zich voor zijn vriendin en kin-
deren over zijn kampeer-afkeer 
heeft gezet en een design-cara-
van kocht. De film laat de grote 
contrasten zien tussen de werel-
den van de Amsterdamse ‘Jorda-
nese’ kampeerders en de ‘yup-
pen’ die de afgelopen jaren de 
camping hebben ontdekt. Het 
is een humoristisch portret en 
tijdsbeeld van hoe Nederlanders 
hun vrije tijd doorbrengen. De 
documentaire wordt uitgezon-
den bij AT5 op maandag 21 april 
15.15 uur en 22.52 uur. Bij RTV 
N-H op 20 april 20.05 uur, 23.05 
uur en 27 april 20.05 uur.

Ome Cor (92) neemt dit seizoen 
met pijn in het hart afscheid 
van zijn stacaravan op Bakkum. 
Hij is een van de vier genera-
ties van zijn familie die nog op 
Bakkum staan. ,,De benen wil-
len niet meer en met een rollator 
kan je hier niet lopen.” Zevenen-
vijftig jaar komt hij hier al, altijd 
keurig gekleed in een tweede-
lig pak. Als drukker bij het NRC 
Handelsblad pendelde Cor Sten-
acker jarenlang in de zomer tus-
sen Amsterdam en Castricum op 
en neer. Veel Amsterdammers 
woonden de hele zomer op Bak-
kum. Het was een dorp op zich. 
Ze kwamen uit arbeidersgezin-
nen die vaak drie hoog achter 
woonden, zonder tuin en frisse 
lucht. Op het winkelplein wijst 
hij met zijn wandelstok aan wel-
ke winkels er vroeger zaten. In 
hoogtijdagen na de oorlog za-
ten er achttien winkeltjes, nu is 
er een grote supermarkt die bio-
logische wijn en verse croissants 
verkoopt. ,,Dat is allemaal mo-

dern, daar doe je niets aan.”
 
De yuppen
Op het raam van de Spar han-
gen naast elkaar twee posters, 
een poster van Dario, een Am-
sterdamse volkszanger die op-
treedt in de loods van de Kam-
peervereniging. En een poster 
met de aanbieding van biolo-
gische producten. Het contrast 
tussen de werelden van de ‘Jor-
danezen’ en de ‘yuppen’ kan niet 
beter worden verbeeld. Bakkum 
is hot onder creatievelingen, 
maar ook advocaten en vermo-
gensbeheerders tellen grif geld 
neer voor een oude stacaravan. 
Tuinkabouters maken de laatste 
jaren plaats voor pipowagens en 
stacaravans met kleurrijke ve-
randa’s en buitenkeukens.
 
Annie Wassenaar
Annie Wassenaar (83) komt er 
al haar hele leven. De zwart-wit 
Polygoon-beelden van de cam-
ping lijken uit een ander tijd-

perk te komen, maar zij heeft het 
allemaal meegemaakt. Stren-
ge kampwachten, nauwelijks 
douches, mannen die vanuit de 
camping naar hun werk gin-
gen. De jaren gaan ook voor An-
nie tellen, maar een leven zonder 
Bakkum is niet voor te stellen. 

De dvd ‘Groeten uit Bakkum’ is 
te bestellen bij Camping Bak-
kum.

Met witte pakken

Castricum - Op 7 en 14 april 
vonden er in het recreatiegebied 

Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
maatschappelijke stages plaats. 

Leerlingen van 2 mavo van het 
Bonhoeffer College hebben 
die dag gebouwen op het erf-
goedpark De Hoop geschilderd. 
Daarnaast hebben zij een levend 
ganzenbordspel ontwikkeld. 
Dit alles gebeurde onder leiding 
van medewerkers van de school 
en van het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer. 
Vanaf 2011 gelden landelijke 
normen voor maatschappelij-
ke stages in allerlei beroepsvel-
den, waar iedere leerling in het 
voortgezet onderwijs aan mee 
moet doen. Uit onderzoek en 
een aantal proefprojecten bleek 
dat de behoefte aan ‘buitensta-
ges’ groot is. 

Omdat Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer 664 hec-
tare groen en water beheert en 
ook jongeren uit Uitgeest en 
Akersloot op het Bonhoeffer 
College zitten, was de combina-
tie snel gemaakt. 

Het recreatieschap is nog steeds 
op zoek naar een ondernemer 
voor exploitatie van het terrein 
en de opstallen van het voor-
malige erfgoedpark. Op dit mo-
ment lopen verkennende ge-
sprekken met diverse gegadig-
den. Een ieder die ideeën heeft 
voor een duurzame ontwikkeling 
op deze unieke locatie, kan dit 
bij het recreatieschap kenbaar 
maken. Zie meer informatie over 
het wervingstraject op www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.nl.
 

Akersloot - In de Hempolder 
kan men tijdens een wandeling 
moeiteloos een halve eeuw terug 
in de tijd. Hier broeden nog de 
aantallen weidevogels die toen 
op veel plekken heel gebruikelijk 
waren. Theo de Wit van Land-
schap Noord-Holland laat het de 
deelnemers tijdens een wande-
ling over de dijk van de polder 
allemaal zien.Deze excursie vindt 
plaats op zondag 27 april, 11 en 
25 mei en op 14 juni, steeds van 
10.00-12.00 uur.
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den kan via www.gaatumee.
nl  Voor meer informatie: tel.: 
088-0064455.Verzamelen bij de 
werkschuur de Dodde, Hemweg 
1 in Akersloot, vlakbij het ge-
hucht Klein Dorregeest, achter 
Motel Akersloot. Op de foto een 
kemphaan, fotograaf Stijn van 
Belleghem.

Op excursie

Castricum - De mov-groep Cas-
tricum-Ethiopië, die de allerarm-
ste kinderen in dat land steunt,  
staat op Koningsdag op de ver-
trouwde plek in de bocht van de 
Van Oldenbarneveldtweg. 
Alerlei tweedehands artikelen, 
en dan vooral kleding, kunnen 

Kleding over?
Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus heeft tijdens de eerste wed-
strijd om het Duits Kampioen-
schap Supermoto in Harsewin-
kel een knieblessure opgelo-
pen. Van Sikkelerus kwam in de 
tweede vrije training hard ten val 
en kreeg later op de dag van de 

Knieblessure

wedstrijdarts een startverbod 
omdat hij niet zelfstandig op de 
motor kon stappen.

de vrijwilligers nog goed gebrui-
ken om te verkopen op de vrij-
markt. 
Wie iets in de aanbieding heeft 
en daarmee meteen het goede 
doel wil steunen, neemt contact 
op met Jeanneke van Diepen via 
tel.: 06-20272190. Er wordt ook 
een loterij georganiseerd, er zijn 
sapjes te koop en allerlei boe-
ken.





23 april 20146

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.15 uur   vrijdag 19.00 & 21.15 uur   
zondag 16.00 & 21.15 uur   

maandag 19.00 & 21.15 uur     
dinsdag 16.00 & 21.15 uur 

woensdag 19.00 & 21.15 uur     
The Other Woman

donderdag 19.00 uur   vrijdag 13.30 uur   
maandag 19.00 uur   dinsdag 21.15 uur 

woensdag 19.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

donderdag & vrijdag 19.00 uur   
zondag 19.00 uur  maandag 16.00 uur 

dinsdag 19.00 uur   woensdag 16.00 uur 
Toen was geluk heel gewoon 

donderdag & vrijdag 21.15 uur   
zondag 19.00 uur   maandag 21.15 uur   

dinsdag 19.00 uur   woensdag 21.15 uur   
Lucia de B.

donderdag 15.30 uur   
Kenau

vrijdag 13.30 uur   
zondag 21.15 uur   

12 Years a Slave
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

Tinkerbell (NL) 3D
vrijdag 16.15 uur   

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 
Tinkerbell (NL) 2D

donderdag 15.30 uur   vrijdag 16.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur 

Rio 2 (NL) 3D
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Rio 2 (NL) 2D
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

Pim en Pom

Programma 24 april t/m 30 april 2014

Komedie The Other Woman
Carly (Cameron Diaz) komt er-
achter dat haar nieuwe vriend-
je haar bedriegt als ze bij toeval 
zijn vrouw Kate ontmoet. Kate is 
ontroostbaar en Carly ontfermt 
zich over haar. Hun bijzonde-

re band wordt nog sterker wan-
neer ze ontdekken dat Mark nog 
een andere vrouw heeft: Amber. 
Op wraak belust smeden de drie 
vrouwen een uitzinnig plan om 
Mark terug te pakken. 

De twee katten Pim en Pom zijn 
elkaars beste vrienden en wonen 
samen bij hun baasje De Vrouw. 
Als de nichtjes Treesje en Sjaan-
tje op bezoek komen, nemen ze 
de poezen mee naar het park 
voor een picknick. Zij willen dol-
graag de katten zelf houden en 
bedenken daarvoor stiekem een 

Pim & Pom: Het Grote Avontuur
plan. Als Pim en Pom weten te 
ontsnappen aan de nichtjes, ver-
dwalen ze en moeten samen op 
straat overleven. Daar ontmoe-
ten ze een straatkattenbende 
die hun vriendschap op de proef 
stelt. Gaat het Pim en Pom luk-
ken om samen te blijven en hun 
baasje terug te vinden?

Verhalenfestival Bakkum 
Vertelt van start op 1 mei
Castricum - Camping Bakkum 
haalt het festival naar de cam-
ping toe. Op donderdag 1 mei 
begint om 15.00 uur ‘Bakkum 
Vertelt’. Tijdens de derde editie 
van dit verhalenfestival mixt het 
talent van jonge artiesten met 
gevestigde namen. Het festival 
is bedoeld voor kampeerders die 
tijdens hun verblijf volop van het 
culturele aanbod kunnen genie-
ten én voor bezoekers van bui-
ten de camping. Verhalen wor-
den verteld door theater, tekst en 
muziek in het vernieuwde open-
luchttheater De Pan.
Zo komt op donderdag 1 mei on-
der andere Lucas Hamming op-
treden, die in 2013 een finalist 
was van ‘de beste singer-song-
writer van Nederland’. Op vrij-

dag 2 mei komen onder meer 
Bells of Youth optreden, die vo-
rige maand zijn uitgeroepen tot 
‘3FM serious talent’. Het week-
end wordt afgesloten met een 
optreden van De NightWriters 
met Kluun, Nico Dijkshoorn en 
Dorine Wiersma. De entree van 
het festival is gratis. 
Voor De NightWriters zijn er 
kaartjes die online te koop zijn 
via www.bakkumvertelt.nl, via de 
receptie van camping Bakkum, 
boekhandel Scholte of The Read 
Shop in winkelcentrum Geester-
duin. Kijk voor het volledige pro-
gramma op de website www.
bakkumvertelt.nl. Op 19 april 
wordt het Openluchttheater De 
Pan geopend en kan van 15.00 
tot 17.00 uur bezocht worden.

Eigen sound VaBanque 
vrijdag in Mezza Luna

Castricum - Op 25 april verzorgt 
VaBanque, vanaf ongeveer 19.00 
uur, een optreden in de Mezza 
Luna. VaBanque is een band met 
een breed repertoire; van jazz en 
swing, tot blues. Van relaxed tot 
stevige ritmes. 

Muziek die kenmerkt zich door 
eigenwijze interpretaties van 
klassiekers en traditionals, die 
met eigen composities samen-
gaan. En dit zorgt voor een ei-
gen sound.
Gitarist Dave Visser bepaalt on-
der andere het geluid van de 
band met zijn gitaren en de 

mondharmonica. Henk Kuip be-
speelt de contrabas en de elek-
trische bas. Soms verruilt hij zijn 
bassen voor de labsteel en de gi-
taar. Drummer Bram de Visser 
zit niet alleen achter zijn drum-
kit, maar ook hij wisselt af. Bon-
go’s, een cajon en zijn andere 
percussie-instrumenten hoort 
het publiek vooral bij de akoes-
tische nummers van de band. En 
‘last but not least’ is er zangeres 
Claudia Helsloot. Zij draagt voor 
een groot deel bij tot het eigen 
geluid van de band. Mezza Lu-
na is te vinden op de Mient 1, 
schuin tegenover het NS-station.

Bakkum – Op zondag 27 april 
staat vanaf een uur of vier Joke 
Bruijs op het podium van Ho-
tel Borst tijdens een nieuwe edi-
tie van Jazz in Bakkum. Actri-
ce en zangeres Joke Bruijs ver-
zorgt samen met haar levensge-

Joke Bruijs zondag 
bij Jazz in Bakkum

zel drummer en vibrafonist Frits 
Landesbergen de afsluiter van 
het seizoen. Op de laatste zon-
dag in september gaat het nieu-
we jazzseizoen van Jazz in Bak-
kum, dat dit jaar 25 jaar bestaat, 
weer van start.    

Volop kunst 
in Limmen

Limmen - Tijdens de Limmer 
Bloemendagen, die worden ge-
houden van 26 tot en met 30 
april, worden de etalages van de 
Limmer ondernemers weer op-
gefleurd met schilderijen in ver-
schillende technieken en met 
glaskunstwerken. Ook in de tuin 
en in het atelier van Tineke Kra-
mer op de Rijksweg 176 is kunst 
te bewonderen. Foto: Faroer ei-
landen door Inge van der Heijdt, 
te zien bij Johwin. 

Groenbeurs 
in de Tuin

Castricum - Op 3 mei van 
10.00 tot 15.00 uur wordt de 
Groenbeurs gehouden in de 
Tuin van Kapitein Rommel. 

De Tuin biedt een gelegenheid 
om planten en stekken te rui-
len en om plantjes aan te schaf-
fen. De Tuin verkoopt ook plan-
ten die in eigen tuin en kas zijn 
opgekweekt. Op 24 en 25 mei 
wordt het twintigjarig bestaan 
van de Tuin gevierd met veel ac-
tiviteiten.



Castricumse Suzan 
Broersen leest handen

Castricum - Suzan (33): ,,Mijn 
moeder bezocht eens een parag-
nost. Deze man wist te vertellen - 
aan de hand van een foto van mij 
- dat ik de gave heb om te kun-
nen handlezen.” Tijdenlang deed 
Suzan niets met die opmerking, 
want was handlezen niet veel te 
zweverig? Niets voor haar! Toch 
won haar nieuwsgierigheid het.
Suzan Broersen, afkomstig uit 
Castricum, werkte in die tijd als 
productmanager bij een reisor-
ganisatie; een commerciële baan 
waarbij ze veel op pad was. ,,Ei-
genlijk was ik gewoon benieuwd 
of deze man gelijk had”, vertelt 
Suzan. Dus besloot ze een cur-
sus te volgen. ,,Handlezen blijkt 
helemaal niet zweverig, maar 
heel praktisch. Ik heb hierdoor 
mijn faalangst overwonnen en 

mijn eetpatroon aangepast en ik 
voel me fantastisch.” Suzan be-
sloot om de tweejarige opleiding 
Handlijnkunde bij Ellen Duim in 
Amsterdam te volgen. Ook volg-
de ze een master medische ba-
siskennis. Nu geeft ze in haar 
sessies een compleet beeld om 
alles uit je leven te kunnen ha-
len. Suzan maakt in hartje Alk-
maar afdrukken van beide han-
den. ,,In het halve uur dat ik no-
dig heb voor de analyse, kun je 
even de stad in, om daarna je 
handen te bespreken. De sessie 
wordt opgenomen en na afloop 
per email toegestuurd. Ook de 
afdrukken krijg je mee naar huis. 
Een handleesconsult kost 65 eu-
ro.” Suzan werkt op afspraak. 
Meer informatie: www.readyour-
hands.com. 

Wegwerkzaamheden 
Heereweg: omrijden dus
Bakkum - Een deel van de Hee-
reweg krijgt een nieuwe inrich-
ting en de oversteekplaats bij 
de voormalige jeugdherberg 
krijgt een aanpassing. Verkeer 
moet rekening houden met om-
leidingen en wegafsluitingen. 
De werkzaamheden zijn van 1 
mei tot en met 7 juni. Het gaat 
om het deel tussen de Zeeweg 
en het einde van de bebouwde 
kom, bij de wegversmalling. Voor 
gemotoriseerd doorgaand ver-
keer van en naar Egmond geldt 
de hele periode een omleiding 
via de Zeeweg, Rijksweg, Venne-
watersweg, Het Malevoort en de 
Heilooër Zeeweg. De Heereweg 
blijft wel bereikbaar voor fietsers 
en voetgangers. Bestemmings-
verkeer kan via een om- en om-
regeling over één rijbaan op de 
meeste dagen langs het werk; 
wel moet men rekening hou-
den met vertragingen. Verder is 
er een totale afsluiting voor ge-
motoriseerd verkeer op vrijdag 
16 mei 6.00 uur tot zondag 18 

mei 20.00 uur en maandag 2 juni  
6.00 uur tot vrijdag 6 juni 20.00 
uur. Voetgangers en fietsen kun-
nen dan wel passeren. Bus 164 
rijdt tijdens de afsluitingen een 

Voor Capella is ieder 
afscheid bijzonder

Heiloo - ,,In twintig jaar uitvaart-
zorg heeft Capella veel zien ver-
anderen. Toen traditioneel, af-
standelijk. Nu vernieuwend en 
intiem. Met wijn, ballonnen, bel-
lenblazen en heel veel kaarslicht.
Toen kwamen we met z’n twee-
en en verzorgden de overledene. 
Nu kom ik alleen en is de laat-
ste zorg een mooi ritueel samen 
met familieleden. Er wordt zon-
der schroom afscheid genomen.” 
Aan het woord is Henny Stoop 
van Capella Uitvaartverzorging 
Heiloo 
,,Gelukkig zijn er in Heiloo di-
verse goede plekken om een af-
scheid te houden. Drie kerken, 
met gelegenheid tot condoleren, 
waar ook een wijntje, een brood-
je met soep of hapjes geserveerd 
kunnen worden. Of wijkt men 
vaak uit naar een van de restau-
rants die Heiloo rijk is. Het cre-
matorium is ook een afscheids-
plek. Toch gebeurt het ook wel 
dat het afscheid in Heiloo wordt 
gehouden en dat de familie daar-
na in besloten kring alleen met 
de overledene naar het cremato-
rium gaat. Soms gaan de nabe-
staanden dan zelfs mee naar de 
ovenruimte, om ook bij de laatste 
handeling aanwezig te zijn. Zij 
zien dan de kist in de oven ver-

dwijnen. Ik zeg er dan altijd bij 
‘Bedenk dat je afscheid neemt 
van het jasje, waarin hij of zij 
woonde. Wie hij of zij was, leeft 
verder in je hart.’ De brandende 
kaars, in mijn antieke lamp, die 
aangestoken is voor de ceremo-
nie op de plaats waar de over-
ledene altijd geleefd heeft, gaat 
pas uit bij de oven van het cre-
matorium of bij het graf, als de 
kist gedaald is.
In de afgelopen twintig jaar kan 
Capella ook terug zien op bijzon-
dere uitvaarten. Bijvoorbeeld het 
afscheid van meneer Snethlage 
van de Nijenburg, toch een beet-
je het Koninklijk Huis van Hei-
loo. Voor mij een hele eer. Het 
contact met mevrouw Snethla-
ge-van Foreest, het afscheid, 
haar gemis en eenzaamheid. Af 
en toe kwam ik daarna wel eens 
een kopje thee drinken in het 
prieel. Daarna haar afscheid. In-
dachtig haar wens werd zij met 
paard en wagen van haar ge-
liefde Nijenburg overbracht naar 
haar laatste rustplaats. Zo was 
dat altijd gegaan in haar familie. 
Tijdens de condoleance op de 
Nijenburg kwam een taxi voorrij-
den, er stapte een dame uit, die 
vervolgens zonder ook maar ie-
mand te spreken een half uur 

op een stoel bleef zitten, waar-
na ze weer werd opgehaald door 
de taxi. Niemand die haar kende.
Dokter Duijvestijn, die overleed 
tijdens mijn huwelijksreis, had 
altijd voor mij klaar gestaan en 
mij gesteund in mijn werk. Nu 
kon ik er zijn voor hem en zijn fa-
milie. Later bij het afscheid van 
dokter Guido van Brugge, die 
een dierbare vriend was gewor-
den, sprak ik namens de patiën-
ten.”
Soms is er ook wel eens een af-
scheid van een bekende. ,,Mijn 
vader, die van te voren had ge-
zegd: ‘je doet alles zelf, en je 
staat niet te janken. Die tranen 
huil je maar als ik nog leef. Dan 
huilen we samen.’ Voor Capel-
la is ieder afscheid bijzonder. En 
als er geen spreker is, maak ik 
een mooi gedicht.”  Capella Uit-
vaartverzorging is ook te vinden 
via www.capella-uitvaartverzor-
ging.nl of bel 072-5320345.

Elektrische 
fi ets

PUZZEL VOLGENDE WEEK MEE ENPUZZEL VOLGENDE WEEK MEE EN WIN!!!
Ter 

waarde van

€ 2099,-

- Versnellingen Shimano Nexus 7
- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen

- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*

- Verende voorvork en zadelpen

WIN!!! WIN!!!Donker de fi etsspecialist 
van Velsen

omleiding via Limmen: de Duin-
weg/Zanddijk/Westerweg/Vis-
weg/Rijksweg/Zeeweg en dan 
weer via de Van Oldenbarne-
veldweg terug naar de normale 
route. De bushaltes op de Hee-
reweg tussen de Duinweg en de 
Zeeweg komen tijdens de afslui-
ting te vervallen. Er is dan een tij-
delijke halte bij de kruising met 
de Duinweg. 

Periodetitel ver weg na 
gelijkspel FC Castricum
Castricum – Voetbalvereniging 
FC Castricum heeft aan de blik-
semstart tegen AMVJ geen ver-
volg kunnen geven. Al binnen vijf 
minuten scoorde de equipe van 
coach Ron van der Velde.  

Een goed genomen vrije trap 
van Tobias de Koning werd door 
Remko Hoek ingekopt: 1-0. 
Daarna volgde een wedstrijd 
met aan beide kanten een over-
vol middenveld waar veel bal-

verlies werd geleden. Strijd was 
er volop, maar van goed voetbal 
was geen sprake. 

Na de rust hetzelfde spelbeeld. 
AMVJ wist de gelijkmaker in de 
zestigste minuut te maken en 
slechts in de laatste paar minu-
ten wisten de jongens van FCC 
nog een enkele kans te creëren. 
Het bleef echter 1-1 en daarmee 
zijn de kansen op een periodeti-
tel zeer klein geworden. 

Castricum - Donderdag werd 
de brandweer rond 22.45 uur op-
geroepen voor een buitenbrand. 
Het bleek om een klein brandje 
te gaan bij de hangplek op het 
Gerbrandsven. De daders waren 
nergens te bekennen.

Buitenbrandje
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Croonenburg 
kampioen! 

Castricum - De jongens van 
volleybalvereniging Croonen-
burg zijn overtuigend kampioen 
van de hoofdklasse geworden. 
Een aantal spelers mocht daar-
om al meetrainen met de hoog-
ste herenteams van Croonen-
burg. In de laatste wedstrijd te-
gen VV Irene werd met klinken-
de cijfers (0-4) gewonnen. De 
trainers van hun team Rick Spil 
en Marcel Kok zijn trots op hun 
jongens. 
Als invalcoach liet Marcel Koen 
van de Wetering al eens invallen 
in het hoogste herenteam van 
Croonenburg. Die spelen der-
de divisie en Koen is pas vijftien 
jaar! De meeste spelers gaan 
vervroegd  over naar de senio-
ren en zij zullen dan eerste klas-
se spelen.

Kampioenen 
bij Vitesse’22 

Meervogels D2 kampioen
Akersloot - Zaterdag 12 april 
werd Meervogels D2 na een 5-0 
overwinning kampioen. 
De kampioenen van dit team 
zijn: Daan Kippersluis, Feike vd 
Eng, Bas Haandrikman, Chris-
tiaan Mollier, Lex Kerssens, Jip 

FCC kampioen met 10-2
Castricum - Sportcomplex de 
Bloemen was woensdag 9 april 
goed gevuld voor de belangrijk-
ste wedstrijd van het seizoen. 
FCC 1 is na vijf seizoenen oefe-
nen kampioen geworden. AZV 

uit Akersloot werd met 10-2 ver-
slagen. Foto v.l.n.r.: Sebastiaan 
Weber, Sander van Riet, Niels 
de Nijs, Jelle Kuys, Maarten Mol, 
Jan Weber, Vincent Weber, Aram 
Louman, Dirk Mors.

Verduin, Tim Schoon, Anto-
nio Cadeo, Jesper Strijker, Joep 
Kerssens, Dirk v. Seventer, Dylan 
Eijpe en Mike Boes. De kampi-
oenen werden gecoacht door 
Jan Kerssens en Lex Haandrik-
man.

Castricum - De eerste kampi-
oenen bij Vitesse’22 zijn bekend. 
De meiden ME1 waren de eer-
ste daarna volgde F2 en nu  is 
ook E2 kampioen geworden. 
Een mooi resultaat en er zullen 
nog vele volgen bij Vitesse’22. 
Op overtuigende wijze heeft Vi-
tess’22 E2 laten zien dat ze kam-
pioen waardig zijn door van Uit-
geest te winnen met 7-1. De 
kampioenswedstrijd van Vites-
se’22 F2 was een echte wed-
strijd die bol stond van de span-
ning en emoties. Met de 2-0 
stand kon het team los omdat 
ook de concurrentie had verlo-
ren. De meiden E1 speelden te-
gen de meiden van Uitgeest, de 
nummer twee in de competitie. 
Na een 1-0 voorsprong en 1-1 
bij de rust werd het uiteinde-
lijk 2-2. Genoeg voor Vitesse’22 
ME1 om het kampioenschap uit-
gebreid te vieren.

D4 van FCC kampioen
Castricum - De D4 van FC Cas-
tricum is overtuigend kampioen 
geworden in de voorjaarscom-
petitie met negen punten voor-
sprong op de nummer twee. Met 
een mooie 7-1 overwinning op 
dorpsgenoot Vitesse D4 werd 
het kampioenschap in stijl bin-
nengehaald. 
De titel was ook een mooi suc-
ces voor Kees Kuys, Justo v.d. 
Werf en Boyd Biersteker die aan 
hun eerste seizoen bezig zijn als 

trainer/coach. En natuurlijk voor 
de leiders Hans Hof en Rob Re-
mijnse.
De spelers van de D4 verdienen 
het grootste compliment gezien 
de prachtige cijfers met maar 
twee verloren partijen, twee keer 
gelijkspel en zestien keer winst 
in de gehele competitie. De doel-
cijfers liegen er ook niet om met 
in het najaar 85 voor en 20 tegen 
en in het voorjaar 31 voor en 8 
tegen. Foto: Han de Swart.

Winnaars van competitie

Castricum - Nadat de A-juni-
oren van Croonenburg vorige 
week de reguliere volleybalcom-
petitie hebben gewonnen, zijn de 
jongens van Marcel Kok kampi-
oen geworden van de Holland 
Topcompetitie. In deze compe-

titie doen de sterkste jonge vol-
leyballers van de Noord-Hol-
land, Utrecht en Flevoland mee. 
Croonenburg versloeg zeer ver-
assend de Boemel uit Tuitjehorn, 
gedoodverfde kampioen in de fi-
nale, met 2-1.

Castricum - Op zaterdag 19 
april stonden de 350 stuks post-
duiven in het Belgische Duffel 
(165 km) startklaar. De Hage-
mannen uit Limmen waren de 
eerste twee duiven van De Gou-
den Wieken, gevolgd door de 
duiven van Cees de Wildt en An-
ton Tromp.

Duiven vliegen 
vanuit Duffel 

Champagne voor Limmen
Limmen - Luid aangemoedigd 
door een grote supportersscha-
re uit Limmen, rekende D4 in 
Castricum met duidelijke cijfers 
af met enige overgebleven con-
current. 
Dankzij deze jongens kon de 
wave zes keer worden ingezet. 
D4 startte ietwat zenuwachtig, 
maar naar gelang de eerst helft 
vorderde, werd Vitesse’22 steeds 
verder op de eigen helft terug-

gedrongen. Dat resulteerde in 
een zeer fraaie 1-0, die al snel 
gevolgd werd door een simpel 
uitgespeelde 2-0. Uit een toe-
gekende strafschop volgde vlak 
daarna de derde treffer, zodat de 
aanhangers van D4 al bij de rust 
opgelucht adem konden halen. 
Via drie fraaie doelpunten liep 
D4 uiteindelijk uit naar een rui-
me voorsprong. De champagne 
kon ontkurkt worden.
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Geslaagd voor EHBO!
Castricum - De afgelopen we-
ken hebben de leerlingen van 
groep 8 van de Paulusschool, 
de Toermalijn en de Visser ‘t 
Hooft school de lessen jeugd-

EHBO gevolgd. De leerlingen 
zijn samen met de docenten 
van EHBO-vereniging Castri-
cum, de leerkrachten en hulpou-
ders aan de slag gegaan met de 

Simone en Nico te zien 
in Flikken Maastricht

Castricum - Het zijn beiden 
geen onbekenden in het dorp 
en nu komen ze op tv. Vrijdag 25 
april en 2 mei spelen een figu-
rantenrol in Flikken Maastricht.
Simone Veldt-Bakker, dochter 
van Johan en Ida Bakker, rea-

geerde op een oproep op Face-
book waarin gezocht werd naar 
figuranten voor de opnames in 
de rechtbank in Alkmaar.En via 
de tekenclub kwam Nico Lute in 
aanmerking als rechtbankteke-
naar in aflevering.

Brunch voor tien personen uitgereikt 
Castricum - De afgelopen 
twee weken is er enthousi-
ast door het winkelend pu-
bliek gepuzzeld, gekleurd en 
geknutseld en vele honder-
den goede oplossingen zijn in 
ontvangst genomen door de 
organisatie.

Voor het lezend publiek was er 
een woordzoekpuzzel gemaakt. 
Met het inleveren van de op-
lossing maakte men kans op 
het winnen van een paasbrunch 
voor maar liefst tien personen. 
Voor de kinderen waren er eie-
ren in de verschillende etalages 
verstopt waarop een letter met 
een cijfer stond. Door de letters 

in het goede hokje met de cor-
responderende cijfer te plaat-
sen kwamen er woorden tevoor-
schijn en er was een kleurplaat. 
Donderdag aan het einde van de 
dag zijn drie winnaars getrokken 
uit de vele inzendingen. 

Mevrouw Wulp uit Castricum 
was de winnaar van de paas-
brunch voor tien personen, Li-
sa en Esmee waren de winnaars 
van de kinderpuzzel en gingen 
met chocolade paashazen en 
meer moois aan de haal.

Castricum - Het waren vooral 
meisjes die plaatsnamen in de 
knuffelhoek die Marlies Winder 
van Pets Place had gemaakt voor 
haar winkel in Geesterduin. Zij 

konden knuffelen met twee lam-
metjes, konijntjes en kuikentjes, 
die Marlies speciaal voor Pasen 
meegenomen had naar het win-
kelcentrum.   

Castricum - Vrijdagochtend 
kreeg de brandweer een mel-
ding van een buitensluiting 
aan de Wayenburgh. De mel-
ding kwam uit een nabijgele-
gen kapperszaak. De bovenste 
deurklink was in het slot geval-
len, de vrouw stond op het bal-
kon en kon geen kant op. Zij is 
via een ladder naar beneden ge-
gaan en moest nog een uurtje 
wachten op iemand die onder-
weg was met een sleutel. Foto: R. 
Sprenkeling.

Buitengesloten

Castricum - Op maandag 28 
april vanaf 14.00 uur is het mo-
gelijk bingo te spelen in res-
taurant Bij Roon in Geester-
duin. Aanmelden via tel.: 0251-
671384.

Voorjaarsbingo

Koningsnacht en Koningsdag 
muziekfeest van De Bakkerij 
Castricum - Op vrijdag 25 april 
staan de Amerikaanse band Am-
pline en de Haarlemse surfrock-
band Tidal Wave op het pro-
gramma van De Bakkerij. Op 
Koningsdag, zaterdag 26 april, 
spelen verschillende bands op 
het plein bij de Maranathakerk 
en ‘s avonds gaat het muziek-
feest verder in De Bakkerij. Rond 
13.00 uur staat TV’s Most Popu-
lar Art Instructors op het podium 
met punk met reggae- en funk-
invloeden. Daarna volgt pop en 

rock van Rarely Alive. Vervolgens 
Mentally Retarded Friend met 
een mix van psychedelische en 
groove rock. De middag wordt 
afgesloten met Lee & The Hill-
billy Blues Combo. Om 19.00 uur 
muziek in De Bakkerij met een dj 
en de band 12:04 met een cross-
over van rock, funk en rap. Ver-
der met Brothers on the Edge 
met een combinatie van funk, 
soul, rock en hiphop. Tot slot Het 
Brein Dat Kwam Uit De Ruimte. 
Gratis entree.

,,Laat koninginnen kwart 
van hun geld weggeven”
Limmen - Stichting WOL heeft 
in samenwerking met Pastor Ol-
ling een themabijeenkomst ge-
houden over het leven van 
schoolgaande kinderen in Bur-
kina Faso voor leerlingen van de 
groepen zes, zeven en acht van 
de Sint Maarten en de Pax Chris-
ti. Daarbij werd onder andere de 
vraag gesteld wat gedaan moet 
worden om alle kinderen naar 
school te krijgen in Burkina Faso.
Er kwam een antwoord als: ‘Al-
le koninginnen en koningen en 
premiers moeten een kwart van 

hun geld aan het land geven, 
dan komt het wel goed’. De leer-
lingen met de origineelste ant-
woorden wonnen een boek over 
het leven van een meisje uit Bur-
kina Faso. Ook is op elke school 
een boek achtergelaten. Stich-
ting WOL zet zich in voor de ont-
wikkeling van het onderwijs in 
Burkina Faso en er is nog steeds 
veel geld nodig. Stort een bijdra-
ge op NL18RABO0336420665 
t.n.v. St.Wol te Limmen. Op de fo-
to Rosalyn van groep zeven van 
de Pax Cristi school.

Inloop, work-
shop en feest

Limmen - Woensdag 23 april 
van 14.00 tot 19.00 uur is er een 
open inloop in Conquista. Dan 
vindt ook de workshop met als 
titel ‘Maak je lied!’ plaats van 
14.00 tot 16.00 uur voor kinde-
ren van negen tot en met twaalf 
jaar. Zaterdag 10 mei staat ‘Hel-
lo spring’ op het programma met 
speciale dj’s. Kaarten via http://
hellospringlimmen.eventbrite.nl.

eerste hulp bij ongelukken. Na 
een week van leren en veel oe-
fenen zijn alle kinderen voor het 
examen geslaagd. Zij zijn nu in 
het bezit van het diploma jeugd-
EHBO en weten wat ze wel en 
niet moeten doen bij een onge-
lukje. 

Wandeling
De Woude - Wandelvereni-
ging De Laatste Loodjes wan-
delt woensdag 30 april ‘s avonds 
8 km op het eiland De Woude. 

De start is bij Eetcafé De Wou-
de. Het vertrek is om 19.00 uur. 
Een ieder kan in z’n eigen tem-
po aan deze wandeling meedoen 
met behulp van een routebe-
schrijving.  Alle verdere informa-
tie: www.wsvdelaatsteloodjes.nl.

Zondag 27 april 14.00 uur:

Limmen  -  Hercules Zaandam

balsponsor: Keurslagerij snel

pupil v.d. week: stijn BaKKer (speler limmen d1)
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Twee brandhaarden 
op camping Bakkum

Bakkum - Zaterdagavond werd 
de brandweer opgeroepen  voor 
een buitenbrand op Camping 
Bakkum. Het bleek om een pa-
piercontainer te gaan die in de 
brand stond. Die stond tegen 
een zeecontainer aan en naast 
geparkeerde auto’s. De brand-
weer heeft de papiercontainer 
losgeknipt van de zeecontainer 
en de inhoud op straat gegooid 
om het papier goed te kunnen 
blussen. Ook werd het slot van 
de zeecontainer open geslepen 

om te kijken of er sprake was 
van een branddoorslag.
Toen de brand gedoofd was, 
hoorden de spuitgasten van de 
campingbeheerder dat er ook 
brand was bij een strandhuis-
je op de camping. Deze was al 
geblust door omstanders. De 
brandweer heeft nacontrole ge-
daan, het gas afgesloten en de 
boel geventileerd. De oorzaak is 
nog onbekend, maar brandstich-
ting wordt niet uitgesloten. Foto: 
Evelien Olivier.

Zilver en brons voor Serena bij NK
Castricum - Paaszaterdag wer-
den de Nederlandse kampi-
oenschappen lange afstand in 
Amersfoort gehouden en Sere-
na Stel was van de partij. Zij had 
zich voor de vijf kilometer als 
tweede jeugdzwemster weten te 
plaatsen. Tevens was ze derde 
all-in geplaatst; de senioren en 
de jeugd bij elkaar. Serena zwom 
1.03:34.44, een verbetering van  
een minuut en veertig seconde 
ten opzichte van vorig jaar. Haar 
tijd was goed voor een zilveren 
medaille bij de jeugd en brons 
bij de senioren. Vorige weekend 
kwam Serena vier dagen uit op 

de Swimcup/NK in Eindhoven. 
Serena zwom de 50, 100, 200 en 
400 vrij, de 200 wissel en de 100 
rug. Op de 200 wissel en de 200 
vrij behaalde ze de jeugdfinale. 
De jeugdfinale op de 200 wis-
sel sloot Serena zelfs winnend af. 
Op de 200 vrij werd ze vijfde in 
een mooi persoonlijk record. Ook 
op de 400 vrij zwom ze een per-
soonlijk record.
Yvonne van Gennip heeft een ta-
lentboek ontwikkeld waarin jon-
ge sporters over hun ambitie 
vertellen met als doel sponsor-
gelden bijeen te brengen. Serena 
is uitgenodigd om mee te doen.

Meezingen met 
Matthäus Passion
Castricum – De Castricum-
se Oratorium Vereniging start 
een project Matthäus Passi-
on. De koorleden werken toe 
naar het concert op 20 maart 
2015 in de Pancratiuskerk in 
Castricum onder leiding van 
dirigent Pieter-Jan Olthof. 

Het tijdelijk lidmaatschap loopt 
van 1 juni 2014, instroom van-
af 1 mei, tot en met 20 maart 
2015. De repetities worden ge-
houden op donderdagavond in 
de Dorpskerk in Castricum van 
20.00 tot 22.00 uur. Zowel be-
ginnende als geoefende zangers 
zijn welkom. Het project biedt 
voldoende tijd om de werken in 
te studeren. Wel is een stemtest 
met de dirigent noodzakelijk om 
de stemsoort te bepalen. Aan-
melden kan tot 1 juni. Meer in-
formatie via www.oratoriumcas-
tricum.nl of telefonisch bij Vonie 
Hin, tel.: 075-6285521.

Red Stars is euforisch
na knappe thuiszege

Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zaterdag een knappe ze-
ge behaald op RCH/Pinguins. Op 
de  Puikman klaarden de Castri-
cumse honkballers de klus in 7 
innings: 14-4. Coach Jasper van 
Schoor was euforisch na de wed-
strijd. 
,,Vorige week tegen Vennep Fly-
ers vond ik al dat we niet slecht 
speelden, hoewel dat in contrast 
staat met de 17 tegenpunten. In 
deze thuiswedstrijd viel alles op 
zijn plaats.’’ De grootste bijdra-
ge werd geleverd door startende 
werper Martijn Zondervan, die in 
5 innings slechts twee honksla-
gen tegen kreeg. Alleen in de eer-
ste inning kreeg hij een punt te-
gen. Toch had Red Stars aanvan-
kelijk moeite om door de verde-
diging van de Heemstedenaren 

heen te breken. Een tweehonk-
slag van Sander van Lubeck brak 
de ban. Niek Kuijs deed daar een 
schepje bovenop door met een 
homerun, die ervoor zorgde dat 
de Castricummers 3-1 voor kwa-
men. In de zesde inning gooide 
Red Stars de wedstrijd in het  slot. 
Een rally met klappen van Alwin 
Esser, Coen Niesten, Joost Kuijs, 
Jasper van Schoor en opnieuw 
Esser leverde een 11-1 stand op. 
RCH/Pinguïns beet in de zeven-
de inning nog even terug met een 
paar ferme klappen en drie pun-
ten, maar omdat Red Stars het-
zelfde deed, was het duel vroeg-
tijdig beëindigd. Zondag mag de 
Castricumse honkbalploeg op be-
zoek bij Northern Stars in Leeu-
warden. Vorig jaar ging Red Stars 
daar nog met 16-8 onderuit.

Volendam werd Waterloo 
Limmen - Op donderdag 17 april 
speelde het tweede zestal van 
schaakvereniging Vredeburg het 
laatste bondscompetitieduel van 
het schaakseizoen. Vredeburg 2 
heeft een wat bleek seizoen. Op 
de ranglijst van de derde klasse 
C staat Vredeburg 2 halverwege 
het rechterrijtje. Met weinig ver-
trouwen werd dan ook uitgeke-
ken naar het laatste bondscom-
petitieduel bij het hooggeplaats-
te Volendam 2. 
In lijn met de verwachtingen ver-
loor Robin Rommel op het eer-
ste bord snel van zijn zeer sterke 
tegenstander. Maar er ontstond 
hoop toen achtereenvolgens 
Sandra Hollander, op het derde 
bord,  en Ronald van der Storm, 

op bord twee, een vol punt 
scoorden. Sandra won een stuk 
na een mooi tussenzetje met de 
koning en  Ronald van der Storm 
verraste met een onorthodoxe, 
maar sterke opbouw in het mid-
denspel. Nadat Barry Blekemo-
len op bord vijf een nederlaag 
moest slikken en Dick Aafjes op 
het vierde bord een zwaarbe-
vochten remise door herhaling 
van zetten uit het vuur sleepte, 
stond een tussenstand van 2,5-
2,5 op de teller. Robert Termes 
kon het op bord zes in een lan-
ge en complexe partij niet bol-
werken tegen zijn Volendammer 
gastheer, waardoor Vredeburg 2 
met de kleinst mogelijke neder-
laag van 2,5-3,5 onderuit ging.

Jong talent gezocht voor 
Timmerdorp Akersloot

Akersloot - Van 13 augustus 
tot en met 16 augustus zullen 
clowns, acrobaten, dierentem-
mers, goochelaars, jongleurs en 
nog veel meer circusartiesten de 
sfeer bepalen op het veldje aan 
de Roemersdijk in Akersloot.
De achttiende editie staat in te-
ken van circus. Bijna driehon-

derd kinderen hebben zich al-
weer aangemeld Op vrijdag-
avond vindt de bonte avond 
plaats. Hiervoor wordt gezocht 
naar moppentappers, dansers, 
toneelsterren, playbackers met 
andere woorden jong Akersloots 
talent. Opgeven kan via timmer-
dorpakersloot@hotmail.com. 

Bijzonder voorjaarsconcert 
Castricum - Projectkoor Cas-
tricum geeft zondag 11 mei 
om  14.30 uur een bijzonder 
concert onder de titel ‘World 
Tour’. Het concert vindt plaats 
in de Maranathakerk. 

Het koor brengt een aantal com-
posities uit verschillende we-
relddelen. Naast een lichtvoe-
tig klassiek repertoire zal tevens 
aandacht worden besteed aan 
lichtvoetige muziek terwijl twee 
’mystery-guests’ de instrumen-
tale begeleiding zullen verzorgen 
bij een speciaal lied. De piano-
begeleiding wordt verzorgd door 
de vaste begeleider Gijs Braak-
man. Dirigent is Cees Brugman. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-

baar bij de kerk of worden ge-
reserveerd bij Aad Zonneveld: 

0251-656907 of aadentinus@
hotmail.com.  

Castricum - Op zaterdag 28 en 
29 juni een weekend modelboet-
seren bij Toonbeeld onder leiding 
van de in bloot gespecialiseerde 
docent beeldhouwen Anja Vos-
dingh Bessem. Het programma 
start op zaterdagmorgen met 
een warming up van korte zit-

Modelboetseren tende poses naar een model. ‘s 
Middag maakt men een beeld 
en/of uitvoering van een de-
tail. Op zondagmorgen komt er 
een ander model waarvan men 
een staande tors maakt. Voor de 
lunch wordt gezorgd. Aanmel-
den bij Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 1901TJ te Castricum 
of via www.toonbeeld.tv .

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl
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www.hrcrijbewijs.nlinfo@hrcrijbewijs.nlhrcrijbewijs.nl

Michael van den Hoff
06 24 11 08 16

Mirjam Stephanus
06 52 31 09 69

€36,- 

PER UUR

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

AIRCO CHECK! Testen en 
reinigen van aircosysteem

AUTOCENTRALE UITGEEST

Populierenlaan 39, Uitgeest, 
tel. 0251-311275
www.autocentraleuitgeest.nl
info@autocentraleuitgeest.nl

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

Elektrische 
fi ets

PUZZEL VOLGENDE WEEK MEE EN

Ter 
waarde van

€ 2099,-

- Versnellingen Shimano Nexus 7 - Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen - Accu 360 Wh

- Actieradius tot 80 km*

- Versnellingen Shimano Nexus 7 - Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen - Accu 360 WhWIN!!!

- Versnellingen Shimano Nexus 7 - Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen - Accu 360 Wh

WIN!!!
Donker de fi etsspecialist 

van Velsen

PUZZEL VOLGENDE WEEK MEE EN WIN!!!

10

Ook creatief actief op 
fancyfair voor goed doel?
Akersloot - Op 21 juni organi-
seert de Stichting Samen Spe-
len een groots evenement op het 
complex van de handbalvereni-
ging in Akersloot. De opbrengst 
van deze ‘ouderwetse fancy-
fair in een modern creatief jas-
je’ komt voor een deel ten goede 
aan de Stichting.
Sinds 1997 heeft deze vrijwil-
ligersorganisatie uit Akersloot 
door heel Nederland een naam 
opgebouwd. Ze spelen sprook-
jesachtige voorstellingen, voor 
kinderen in ziekenhuizen en in-
stellingen waarmee ze hen een 
fijne dag bezorgen. Deze orga-
nisatie, die  is ontstaan uit een 
initiatief van Akersloter Siem 
Schoon,  is samengesteld uit vrij-
willig spelende amateuracteurs/ 
actrices uit de hele regio. Naast 
het spelen voor kinderen spe-
len ze ook voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De af-
gelopen twee jaar heeft de stich-
ting bovendien met veel suc-
ces en in samenwerking met de 
PWN spannende griezeltochten 
georganiseerd in de duinen van 
Castricum.
Op de fancy fair zullen verschei-
dene activiteiten voor de kin-
deren worden aangeboden. Zo 
komt er een springkussen en 
zijn er kindervoorstellingen door 
de acteurs van de stichting. De 
kinderen kunnen voor een klein 
bedrag een strippenkaart kopen 
waarmee ze aan de verschillen-
de activiteiten, zoals een spring-
kussen, verschillende spelletjes,  
mee kunnen doen en zelfs twee 
kindervoorstellingen door de ac-
teurs van Samen Spelen bij kun-
nen wonen. Ook verschillende 
middenstanders uit Akersloot 
hebben al toegezegd mee te wil-

len werken aan dit evenement/
goede doel. Zo staat Akerijs er 
met ijsjes en zorgt de Meije-
rij voor rondritjes op een pony. 
Bovendien heeft Jumping Ken-
nemerland onlangs toegezegd 
een deel van de kosten voor het 
springkussen te willen doneren.
Meer initiatieven om deze dag 
tot een succes te maken zijn 
welkom. 
Van nieuw spul tot tweedehands 

handel, maar ook eigengemaak-
te creaties kunnen er die dag 
verkocht worden. Er zijn hier-
voor kramen beschikbaar ge-
steld. Daarnaast wordt er ook 
plekjes vrijgehouden voor kin-
deren, die hun eigen spulle-
tjes mogen verkopen of iets 
moois ten gehore kunnen bren-
gen. Voor meer informatie: Wen-
dy Poelman, tel. 06-51668089/ 
email:jackpoelman@ziggo.nl

Regio - Met veel enthousias-
me presenteert Stichting Kijk! 
de beeldenexpositie ‘Aardse 
vrouwen’ van Joop Koopman, 
van oorsprong afkomstig uit 
Akersloot en nu inwoner van 
Uitgeest, in de hal van het ge-
meentehuis in Heemskerk. 

Op zaterdag 3 mei om 14.00 uur 
opent wethouder Odd Wagner 
de overzichtstentoonstelling van 
deze keramist en beeldend kun-
stenaar. De expositie is tot en 
met 30 mei te zien. Joop Koop-
man werd geboren in 1952 in 
Akersloot. Hij is werkzaam ge-
weest in het onderwijs en heeft 
in de jaren tachtig gestudeerd 
aan de Kunstacademie in Am-
sterdam. Hij heeft exposities bij 
galerieën en neemt regelmatig 
deel aan grote keramiekmarkten. 
Meer informatie over de kunste-
naar is te vinden op www.joop-
koopmankeramiek.nl.

Aardse Vrouwen

Line-up Beeckestijnpop 
is nu bijna compleet

Regio - Zaterdag 7 juni staat in 
het teken van de 36ste verjaar-
dag van Beeckestijnpop. Negen-
tig procent van de line-up is nu 

bekend. Het wordt volgens de 
organisatie een mooi Pinkster-
weekend. Op het landgoed in 
Velsen-Zuid komen nationale en 

regionale artiesten samen. Maar 
liefst meer dan twintig acts spe-
len op één van de drie podia. Op 
het hoofdpodium geven de grote 
jongens zoals Bade, Chef’Special 
en Hallo Venray vast een memo-
rabel optreden en op het oxypo-
dium en kabouterpodium staan 
de lokale, aanstormende talen-
ten die nog wel eens voor de no-

dige verrassingen kunnen zor-
gen. Al sinds 1979 vindt het fes-
tival met zijn brede program-
mering plaats op het landgoed 
Beeckestijn en het is ook dit jaar 
weer volgens traditie gratis toe-
gankelijk. Op hetzelfde terrein 
vrijdagavond voorafgaand aan 
het festival spelen professionele 
en amateurmuzikanten. 

Gevraagd:
Klokken wekkers horlo-
ges voor mijn hobby ver-
zameling geen in- en ver-
koop. Tel. 0255-751256
Gezocht:
Verzamelaar zoekt de Hoog-
oven bonbonschaaltjes email-
le 14x20 cm.Zie onze verza-
meling. Tel. 06-51218323
Gevraagd:
Alles over de WOII, boe-
ken, bladeren, papieren 
etc. voor 15-jarige zoon. Al-
les is welkom voor zijn verza-
meling. Tel: 023-5328585
Te koop:
Z.g.a.n. dames “barbour jack”. 
Geschikt voor outdooract. 
Kleur: groen/grijs. Maat: L. Prijs 
50-euro, Tel. 023-5361897
Te koop:
Nieuwe radiator tweeplaats 
90 cm hoog 85 breed. 10 cm 
diep met ophangbeugels. Prijs 
25,-euro. Tel. 06-24275447
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt lp’s en 
singles jazz, blues, clas-
sic rock, r&b. Zoals Beat-
les, Led Zep, Coltrane, 
Miles, Tel. 0251-243256
Te koop:
T.K. blankht. box, verstelb. bo-
dem, 80 x 95 cm., incl. 2 boxkl. 
en speelgoedtas. Vr.pr. 40,- 
euro. Tel. 06-23176587
Te koop:
Te koop: Sony Bravia klv-s32a10 
e zonder ab. 81cm lcd tv 2x scart 
+ hdmi. Tel. 0251-208442

Te koop:
5 sterke stapelstoelen met me-
talen poten 75,- euro + 3 nwe. 
Hartman zit voetenbankjes 
25,- euro. Tel. 06-21921738
Te koop:
Een beertender merk Krups 
in prima staat 50,-eu-
ro. Tel. 06-34003877
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Veel te genieten bij Open 
Podium in de Zwaan
Uitgeest - Op zaterdag 26 april 
biedt het Open Podium, georga-
niseerd door De Zwaan Cultu-
reel, wederom een grote variëteit 
van muziekstijlen en podium-
kunsten. Met dit maal een zeer 
bijzonder optreden van Hugo 
van Haastert. Deze beroepsmu-
zikant richtte in 1973 samen met 
Robbie van Leeuwen (van Shoc-
king Blue) de rockband “Galaxy 
Lin” op. In 1984 was hij winnaar 
van het AVRO programma “Gou-
den Oogst” en in 1990 3de fina-

list in de Henny Huisman Sound-
mix Show met “I am…I said” van 
Neil Diamond.

Met veel plezier kunnen de orga-
nisatoren ook melden, dat de ca-
baretier Anne Jan Toonstra voor 
zijn nieuwe theaterprogramma 
een try-out voorproefje komt ge-
ven in de Zwaan. Anne Jan Toon-
stra is geen onbekende voor De 
Zwaan Cultureel. Hij heeft name-
lijk in 2009 met veel succes zijn 
eerste solovoorstelling “Nood-

zakelijk kwaad” gespeeld in de 
Zwaan. 
Uiteraard is er ook, als altijd, veel 
akoestische muziek te beluiste-
ren. Dit maal met opvallend veel 
nieuwe en zeer talentvolle deel-
nemers en een paar bekenden.
De volledige lijst van deelnemers 
voor het Open Podium op 26 
april is: • Margreet Admiraal: Ne-
derlandstalig accordeon/gitaar; • 
Meryem Yarba: singer/songwri-
ter bezetting: gitaar, bas, percus-
sie; • Kiek Geertse: singer/song-
writer op piano, gitaar en ukele-
le; • Stefan Lerz: fingerstyle gi-
taar; • Hugo van Haastert: met 
repertoire van o.a. Neil Young, 
Cat Stevens, Don McLean, Beat-
les en John Denver; • John Ste-
vens Jazz: gitaar en dwarsfluit 
en saxofoon; • Anne Jan Toon-
stra: cabaret. ‘voorproefje try-out 
nieuwe voorstelling, die in febru-
ari in première gaat in De Oos-
terpoort in Groningen; • Johan 
Kruizinga: zang/gitaar o.a. mu-
ziek van James Taylor.

Meer informatie over het Open 
Podium is te lezen op de websi-
te www.dezwaancultureel.nl. Het 
adres is Middelweg 5, Uitgeest. 
De toegang is als altijd gratis. De 
aanvang is 20.30 uur. 
Wie ook eens wil optreden kan 
zich opgeven via een e-mail naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com.

Uitgeest - ‘Hetwerd, het was, 
het is gedaan’: ons bridgesei-
zoen is ten einde, Eric Molenaar 
en Harry Twaalfhoven zijn tame-
lijk rustig (dat wil zeggen: geen 
vuurwerk van al te enthousias-
te fans!) clubkampioen gewor-
den. De laatste van de vijf perio-
des was niet hun sterkste, waar-
door Klaas de Groot-Peter Kos-
sen nog akelig dichtbij kon ko-
men, maar gelukkkig hadden ze, 
‘haast dravend en vaak hakend’, 
gedurende de vier eerdere peri-
odes toch een aardige buffer op-
gebouwd zodat ze redelijk on-
bedreigd en helemaal terecht 
kampioen zijn geworden. Profi-
ciat! Maar we gaan er alles aan 
doen om het jullie volgend sei-
zoen toch wat lastiger te maken.
Met enige weemoedigheid (‘die 
niemand kan verklaren’) ne-
men we trouwens afscheid van 
enkele koppels waarvan je zou 
zeggen:‘speel nog een of twee 
jaar door, dan pluk je de vruch-
ten’. Wehebben het natuurlijk 
over Carien Willemse-Ria Ves-
sies, en Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse, resp. derde en vijfde ge-
worden. Gelukkig zien we drie 
van de vier in andere samenstel-
ling nog weer terug. 
We hebben nog meer kampioe-
nen! In de B-lijn zijn dat Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte (ze ontsnap-
pen aan degradatie uit de A-lijn 
door de laatste avond een mooie 
score van ruim 51% neer te zet-
ten). In de C-lijn feliciteren wij 
Ria Beerens-Riet Meijer. Zij zul-
len spoedig een upgrade op hun 
label ontvangen; Er zijn regels 
voor, maar het zou zomaar kun-
nen dat hun C-label wordt aan-
gepast naar een A-label. Wat mij 
betreft verdienen ze dat.
In de D-lijn pakken Toos en Jaap 
Schalk de hoofdprijs. Dat schept 
natuurlijk verplichtingen voor 
het volgende seizoen. En in de E-
lijn zien we weer een keer sterk 

werk van Gert Willemse-Jaap 
Zonneveld. Doorstomen, nu, zou 
ik zeggen. Één seizoen om af te 
tasten, en een volgend seizoen 
om écht te scoren.
Echt scoren kunnen ook de Uit-
geester thuisbridgers op de jaar-
lijkse Kroegenbridgedrive Uit-
geest. De bridgers die vorig jaar 
reeds hebben deelgenomen, 
hebben al een uitnodigings-
mail ontvangen. Andere thuis-
bridgers (en ook de BCU-ers) 
die hun krachten willen meten 
in een leuk veld (niet te sterk, 
niet te zwak) kunnen inschrij-
ven voor deze drive die op 20 
sep a.s. wordt gespeeld, gewoon 
even googlen op ‘Kroegenbridge 
Uitgeest’. We zien jullie graag in 
september a.s.
Hieronder ziet u de besten van 
de afgelopen week. En graag 
uw bijzonder aandacht voor de 
71,25% van Nellie Modderman-
Marian de Vries! Dat scoor je niet 
iedere dag. (Paul Wijte)

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 60,07%, 2 Arie vd Eng-
Jaap Willemse 57,92%, 3 Hans 
Wijte-Paul Wijte 55,63%.
B-lijn: 1 Nellie Modderman-
Marian de Vries 71,25%, 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
61,25%, 3 Jan Sinemus-Wim We-
ber 59,58%.
C-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 61,11%, 2 Jan Goe-
man-Henk Zwaan 56,60%, 3 
Dick Hendrikse-Jac Sintenie 
55,90%.
D-lijn: 1 Tineke Ruys-Riny v Wijk 
59,90%, 2 Jaap Molenaar-Karin 
Tushuizen 59,38%, 3 Ria Admi-
raal-Wout Admiraal 58,85%.
E-lijn: 1 Tineke de Groot-Ma-
rianne de Groot 56,94%, 2 In-
grid Tesselaar-Petra de Ruyter 
55,56%, 3 Meeuwes Luten-Ma-
rio Tedde 53,47%.

        Bridgenieuws

Rockband ‘t Weer wint 
Gooise Goden Prijs
Uitgeest - Rockband ‘t Weer 
met de Uitgeester zanger Ri-
chard Post (voorheen Valse 
Hoop-zanger) heeft de Gooische 
Goden Prijs 2014 gewonnen met 

de single ‘Met de vlam in de pijp’. 
De prijs houdt in dat ‘t Weer dit 
jaar op Lowlands mag spelen en 
dat Radio 3 fm de single regel-
matig gaat draaien.

Fort aan den Ham open 
op zondag 27 april
Uitgeest - In het paasweekein-
de was de officiële start van het 
Forten- en Stellingseizoen. Zon-
dag 27 april doet ook Fort aan 
Den Ham de zware stalen deu-
ren open voor het publiek. Van 
11.00 tot 16.00 uur bent u wel-
kom. Er is ruime parkeergele-
genheid.
Het fort ligt net over het spoor 
tussen Krommenie en Uitgeest 
aan de provinciale weg N203. Nu 

een rustige plek in het Noord-
Hollandse landschap maar in de 
mobilisatietijden 1914-1918 en 
1940 vol met soldaten en zware 
kanonnen.
De vrijwilligers hebben van het 
fort een militair museum ge-
maakt met behoud van de ou-
de sfeer. Zoveel mogelijk is het 
fort in de oude staat gehouden 
of teruggebracht met ziekenzaal, 
keuken, officierskantine en de 

manschappen privaten.
Ook deze winter zijn er weer 
ruimtes in de historische staat 
teruggebracht. Vooral de sol-
datenslaapruimte met 20 oude 
kribben (stapelbedden) waar de 
soldaten moesten slapen en wol-
letje maken ziet er indrukwek-
kend uit.
Radioverbindingen door middel 
van de oude militaire apparatuur 
is weer mogelijk gemaakt.
Er zijn ook diverse exposities te 
zien over de Stelling, WO-2, mili-
taire communicatie, de Linie van 
Beverwijk, Slag bij Castricum en 
de Politionele acties gedurende 
1945-1950 in voormalig Neder-
lands-Indië.
Joke van Bree exposeert van 27 
april tot 29 juni in het fort. Naast 
deze expositie organiseert Joke 
op de woensdagen 21 en 28 mei 
workshops buitenschilderen op 
Fort aan den Ham.
Er zijn ieder uur rondleidingen 
met een gids. De kantine is ge-
opend en de kachel brandt als 
het wat aan de frisse kant is.
De mannen van het Nederlands 
Grammofoon Genootschap zul-
len zich ook laten horen.
Het fort is opgenomen in de Hol-
land Route die langs tal van In-
dustrieel Erfgoed in Noord-Hol-
land loopt. Het fort en fortter-
rein rondom is geheel toeganke-
lijk en UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996.

Kunt u op zondag niet dan is het 
fort ook het hele jaar door iede-
re woensdag te bezoeken tus-
sen 10-16 uur. Informatie op 
www.fortaandenham.nl. (foto: F. 
Braaksma)
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Eerste stap gratis WiFi 
zones in hele gemeente
Castricum - De VVD heeft een 
eerste stap gezet om gratis Wi-
Fi zones in de gemeente Cas-
tricum in te voeren. Al vele ge-
meenten zijn Castricum voor ge-
gaan en met succes.  De VVD-
fractie ziet vrije internettoegang 
als een service naar de inwoners 
en ondernemers, maar zeker ook 
als pluspunt voor toeristen die 
Castricum bezoeken.  

Er zal eerst gekeken worden 

naar de praktische en financiële 
mogelijkheden. Ambtenaren zijn 
dit momenteel op verzoek van 
gemeenteraadslid Linda Hes aan 
het onderzoeken.  
Mocht de informatie daaruit po-
sitief zijn dan wil de VVD deze 
zones daadwerkelijk creëren. In-
middels is de eerste stap al ge-
zet; in het gemeentehuis kan het 
wachtende publiek gratis ge-
bruik maken van WiFi. Op de fo-
to Linda Hes. 

D&M PC Service: 

,,Gat in de markt!”
Regio - D&M PC Service biedt 
de oplossing wat betreft het 
technologische huishouden in 
de gehele regio. Het deskundig 
team begeleidt belangstellenden 
bij de aanschaf het gebruik en 
de installatie van de computer of
randapparatuur, zoals een prin-
ter of een tablet. Hiervoor heeft 
het bedrijf kundige studenten in 
huis die bij thuis langskomen om 
mensen verder te helpen. D&M 
PC Service is ontstaan vanuit 
de passie voor het ondernemer-
schap van Derek en Martijn. Zij 

hadden al een vermoeden dat 
de vraag naar een IT-deskundige 
aan huis aanwezig was. De af-
gelopen weken is dit vermoeden 
bevestigd door een groot aantal 
positieve reacties op hun service. 
Zoals de reactie van mevrouw A. 
Tissing: ,,D&M PC Service is een 
gat in de markt! Er zijn veel ou-
deren die op zoek zijn naar een 
dergelijke service.” Het team kan 
nog versterking gebruiken. Meer 
informatie via tel.: 06-20997552, 
Hulp@dmpcservice.nl of kijk op 
www.dmpcservice.nl.

Geslaagde modeshow bij 
Klaver 5 in Uitgeest

Uitgeest - Op 9 en 10 april von-
den er bij Klaver 5, net zoals vo-
rig jaar, modeshows plaats in de 
winkel aan de Middelweg in Uit-
geest.  Door  familie en vrien-
dinnen van eigenaresse Jeanet-
te Goedhart werd er gedurende 
anderhalf uur over de rode lo-
per geparadeerd met de nieuw-
ste voorjaars- en zomermode. 
De gelegenheidsmodellen had-
den er duidelijk plezier in, waar-
door er een gezellige sfeer ont-
stond. Voor de bezoeksters, veel-
al  vaste klanten, waren er  pro-
secco en lekkere hapjes. Bij bin-
nenkomst kregen de dames én 

een heer een lot uitgereikt. Uit 
de loten werd in de pauze van ie-
dere show een winnaar getrok-
ken. Het prijzenpakket bestond 
uit kleding van MAC, Soyacon-
cept,  Anna Scott  en Geisha. Na 
afloop van de shows was er ge-
legenheid tot kopen van de ge-
presenteerde kleding. Ook deze 
keer werd daar weer gretig ge-
bruik van gemaakt. De organi-
satie spreekt van een geslaagd 
evenement. ,,In het najaar vinden 
er opnieuw modeshows plaats. 
Like Klaver 5 op Facebook en 
ontvang daarover tijdig informa-
tie.”

Castricum - Op donderdagmid-
dag omstreeks 13.10 uur vond er 
een aanrijding plaats op de Be-
verwijkerstraatweg. Een 21-ja-
rige man uit Velsen-Noord reed 
op een bromfiets over het fiets-
pad naast de Beverwijkerstraat-
weg richting Castricum. Op de 
rijbaan zelf reed een 71-jarige 
man uit Westzaan in een per-
sonenauto. Toen de automo-
bilist rechtsaf een bedrijfster-
rein opreed, kruiste hij het fiets-
pad. Hij had de bromfietser niet 
aan zien komen. De bromfietser 
kon niet meer op tijd remmen en 
botste tegen de auto. Hij vloog 
over het stuur en de auto heen 
en belandde aan de andere zij-
de op het wegdek. Het slacht-
offer werd met onbekend let-
sel overgebracht naar het Rode 
Kruisziekenhuis in Beverwijk. Bij 
controle bleek de bromfiets op-
gevoerd te zijn. Op de rollenbank 
bleek de brommer een construc-
tiesnelheid te hebben van 66 km 
per uur.

Aanrijding auto 
en bromfiets

Blij met prijzenactie Paasei

Castricum – Paaszaterdag is er 
weer flink gespeurd naar de ver-
stopte eieren in het centrum van 
het dorp. Na elke tip op Face-
book liep het genoemde zoekge-
bied vol met enthousiaste klei-
ne en al wat grotere kinderen. 

Dankzij de deelnemende winke-
liers kon een aantal kinderen ge-
trakteerd worden op een mooie 
prijs. Het was te danken aan 
Eva,Ingrid en Mildred dat de eie-
ren op verrassende plaatsen wa-
ren verstopt.

Allerlaatste Bloemendagen  
gaan zaterdag van start

Limmen - Na 62 keer, houdt de 
Stichting De Bloemendag ermee 
op. Zaterdag 26 april is de laat-
ste editie van de bekende Bloe-
mendagen. Tot en met woensdag 
30 april zijn de mozaïeken te be-
wonderen en daarna is het ein-
de verhaal. Tijdens de hoogtijda-
gen kon vermeld worden dat er 
meer dan honderd mozaïeken in 
Limmen lagen. Er stonden files 
in Limmen en om het dorp in te 
komen en er waren verkeersre-
gelaars nodig om het verkeer in 
de goede banen te leiden. Stro-
men met toeschouwers kwamen 
van heinde en verre om de mo-
zaïeken te bewonderen. Het rus-
tige Limmen werd opeens over-
stroomd door bezoekers. Wie 
eenmaal besmet was met het 
Bloemendagenvirus, kwam er 
ook moeilijk vanaf. Bij de zestig-
ste editie zijn enkele prikkers ge-
huldigd die al veertig keer had-

den meegedaan. Deze kartrek-
kers, daar heb je wat aan, zon-
der hen kwam er geen moza-
iek. Ook de leden van de Stich-
ting Bloemendagen Limmen ble-
ven soms wel 35 jaar of langer 
in het comité; het kwam zelden 
voor dat ze voor een paar jaar 
aanbleven. Ook de bijdrage van 
vrijwilligers kon niet gemist wor-
den, velen werkte na hun pen-
sioen nog graag in het veld. En 
toen werd het langzamerhand 
iets minder. Er waren enkele op-
levingen zoals rond het 59e jaar. 
Maar er was weer een terugval 
bij jaar daarop. Dit jaar waren er 
zeer weinig aanmeldingen. Om 
deze traditie niet abrupt te laten 
eindigen wordt voor de laatste 
maal de Bloemendagen gehou-
den van zaterdag 26 april tot en 
met woensdag 30 april. Op zon-
dag is er een Oldtimer Fair in het 
dorpspark aan de Vuurbaak.

Portefeuilles 
wethouders
Castricum - De partijen 
CKenG, VVD, D66 en PvdA 
zijn met elkaar in gesprek om 
te komen tot een nieuw colle-
ge en coalitieprogramma. 

De beoogde wethouder Leo van 
Schoonhoven van CKenG krijgt 
openbare ruimte, verkeer en ver-
voer, sport, recreatie en toerisme 
in zijn portefeuille 

Esther Hollenberg van de VVD 
onderwijs, jongeren, bouwen, 
wonen en de begeleiding van de 
decentralisatie vanuit het rijk, 
Hilbrand Klijnstra van D66 neemt 
financiën, economische zaken, 
werk en inkomen weer voor zijn 
rekening en Ans Pelzer van de 
PvdA WMO, welzijn, ouderen, 
duurzaamheid, kunst en cultuur. 

Zij hebben afspraken gemaakt 
over de beleidsterreinen, die zij 
de komende vier jaar onder hun 
hoede zullen nemen.
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