
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 1 mei 20190

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Fantastische 
Bloemendagen
Limmen - Het zit er weer op, van-
daag is de laatste dag dat de mo-
zaieken bewonderd kunnen wor-
den en dan keert de rust weer te-
rug in Limmen. Het dorp beleefde 
een prachtige 67ste editie van de 
Bloemendagen. Elders in deze edi-
tie een speciale pagina met foto’s. 
De door de Castricummer ge-
sponsorde Persprijs is met luid 
gejuich ontvangen door de 
ploeg: Prikken & Bikken. Dit is een 
groep die uit jongeren bestaat en 
zeer enthousiast is. Ze hebben 
het maken van mozaïeken al van-

af kleins af aan mee gemaakt om-
dat veel van hun ouders hun ei-
gen prikploeg hebben. Ze zitten 
met die twee ploegen gezamen-
lijk in een tent te prikken. Ze heb-
ben hun eigen Facebook-pagina 
met daarop diverse � lmpjes over 
het tot stand komen van hun mo-
zaïek, erg leuk. Ze hebben dit jaar 
Piet Paulusma gemaakt en die is 
zelfs langs geweest op donder-
dagavond om daar zijn weer-item 
op te nemen. Dus ze zijn op lan-
delijke televisie geweest! (Foto: 
Jeroen Drenth)

Het regent tien lintjes in Castricum
Castricum - In de gemeente 
Castricum zijn tijdens de lint-
jesregen maar liefst tien lintjes 
uitgereikt. Burgemeester Mans 
heeft tien Leden in Orde van 
Oranje Nassau verwelkomt. De 
uitreiking vond plaats in Cultu-
reel Centrum Geesterhage. 

De onderscheidingen gingen naar:
Elly Berkhout (74, Castricum) 
ontplooide sinds 1981 diverse 
activiteiten. Was actief voor de 
kringloopwinkel Muttathara en 
vrijwilligster bij de werkgroep Er 
is Hoop. Ze was betrokken bij di-
verse evangelisatieacties. Sinds 
1993 actief voor de Evangeliege-
meente Castricum, waar ze fun-
geert als gastvrouw en pastora-
le zorg verleent. Vanaf 2008 is ze 
mantelzorgster voor een hulpbe-
hoevende dame. Daarnaast was 
ze in de periode 1995-2005 be-
trokken bij diverse inzamelings-
acties voor Roemenië. Ze is in die 
periode maar liefst 21 maal op ei-
gen kosten meegereisd.  
Cor Blesgraaf (77, Akersloot) is 
sinds 1994 vrijwilliger bij Sen-soor, 
de landelijke luisterlijn. Naast de 
vele gesprekken met mensen die 
hem benaderen voor steun en 
een luisterend oor, leidt hij vrijwil-
ligers op. Van 1999 tot 2016 was 
de Akersloter actief voor de knot-
ploeg van IVN Midden Nederland 
en zo heeft hij bijgedragen aan 
het behoud van dit karakteristie-
ke landschapselement. Van 2008 
tot heden is de heer Blesgraaf lid 
en penningmeester van de oecu-
menische werkgroep Akersloot.
Marcel de Geest (63, Castricum) 
was vanaf het begin van de ja-
ren ’70 leider van de scoutings-
groep Sint Wilfried. Dat duurde 
tot de ophe�  ng van de groep in 
2006. Toen is De Geest opgestaan 
als initiatiefnemer en vrijwilliger 
van Stichting Boshutten. Dankzij 
deze stichting zijn de mooie ge-

bouwen van de scoutingsgroep 
bewaard gebleven en hebben ze 
een sociale invulling gekregen. 
Van 2001-2016 was De Geest be-
stuurslid van de amateurtuinders 
‘Tot Ieders Genoegen’. Vanaf 1997 
is de Castricummer actief voor Pa-
rochie de Goede Herder in Castri-
cum, voornamelijk op het gebied 
van jongerenactiviteiten.
Joop Holt (86, Castricum) was 
van 1993 tot 1999 secretaris en 
redactielid van het clubblad van 
de Castricumse Amateurtuinders-
vereniging. De heer Holt speel-
de een belangrijke rol voor de 
JET, Jeugd en Techniek Castri-
cum, waar hij vele jongeren op 
creatieve wijze kennis liet maken 
met technische vaardigheden. Hij 
is klusser bij de klussenbank en 
helpt ouderen met kleine klussen 
in en rondom het huis. Daarnaast 
is hij al twintig jaar taalmaatje 
bij Stichting Welzijn en helpt an-
derstaligen de Nederlandse taal 
machtig te worden. 
Greet Kaandorp Sietsma (op 26 
april 65, Akersloot) was tien jaar 
secretaris van het Rode Kruis, af-
deling Akersloot (‘87-‘97). Zij had 
een belangrijke rol in het op-
stellen van de sociale kaart. Van-
af 2000 is ze vrijwilligster bij de 
Sint Jacobus Major Parochie. Ze 
was onder andere voorganger bij 
avondwakes en thans administra-
tief medewerker. Daarnaast is de-
ze sinds 2003 secretaris van Ka-
tholiek Vrouwengilde Akersloot.
Marianne Meijne-Kaptein (65, 
Akersloot) is al sinds 1978 betrok-
ken bij de scouting in Akersloot. 
Zij bekleedde er diverse functies, 
onder andere groepsleider, pen-
ningmeester en lid jubileumcom-
missie. Daarnaast is zij sinds 1998 
actief voor de Sint Jacobus Ma-
jor in Akersloot. Ze is onder an-
dere bestuurslid bij het Aquari-
uskoor, vrijwilliger bij het jeugd-
koor, lid van het liturgisch beraad 

en zij helpt met schoonmaken en 
het onderhoud van de tuin bij de 
kerk. Daarnaast organiseert zij de 
AMAK sponsorloop en behoort ze 
tot de werkgroep Eerste Heilige 
Communie. Sinds 2015 is ze actief 
als secretaris van de Dorpsraad 
Akersloot, daarnaast is ze lid van 
de vierdaagse wandelcommissie 
en vrijwilliger bij het evenement 
Rock ‘n Roll street. 
Clarien Slot (65, Castricum) zet-
te zich vanaf 1974 enorm in voor 
vrouwenemancipatie en de kerk. 
Ze is sinds 2014 voorzitter van 
Stichting Goed Contact, een net-
werk voor vrouwelijke onder-
nemers en ze was vice-voorzit-
ter van de vrouwenemancipatie-
commissie in Castricum (’85-’90) 
en bestuurslid van het blijf-van-
mijn-lijfhuis (2003-2005). Voor het 
CDA was zij bestuurslid te Castri-
cum en voorzitter van de onder-
nemingsraad CDA secretariaat. 
Ze had een grote rol in de ontwik-
keling en uitvoering van het so-
ciaal plan ten tijde van het grote 
verkiezingsverlies in 1994. Tussen 
2006 en 2014 was ze gedelegeerd 
voorzitter van de Parochie de 
Goede Herder in Castricum waar 
zij een belangrijke rol speelde in 
de eeuwviering van de Pancrati-
uskerk en van 2013 tot heden is 
ze gedelegeerd voorzitter van de 
Raad van Economische Aangele-
genheden Bisdom Haarlem Am-
sterdam  - de eerste vrouwelijke!.  
Pieter Verveer (76, Castricum) 
is al jarenlang vrijwilliger bij de 
Protestantse kerk Castricum 
(sinds 2004). Hij was ouderling en 
kerkrentmeester, beheerder van 
Dorpskerk en de begraafplaats 
en mede organisator van Kerkba-
lans. Verder verricht hij als lid van 
de werkgroep Kerkgebouwen di-
verse werkzaamheden, waaron-
der het verhuur van de gebou-
wen. Was van 2006 tot 2010 di-
rigent bij de Cantorij. Nu is hij er 

voorzitter en helpt met hand en 
spandiensten, zoals het klaarzet-
ten van de repetitieruimte. Vanaf 
2013 is hij tweede penningmees-
ter bij de Castricumse Oratori-
umvereniging. Daarnaast coördi-
neert hij de opbouw, afbouw en 
opslag van tribunes en podium-
inrichting.  
Hans Walrave (70, Castricum). 
Deze oud-verpleegkundige van 
de Koninklijke Marine heeft zijn 
sporen verdiend op het gebied 
van Veteranen, herdenking, be-
vrijding en ouderen. Als oprichter 
en secretaris van het Veteranen-
comité Castricum speelt hij een 
belangrijke rol in de organisatie 
van lokale en regionale Vetera-
nendag (sinds 2007). Daarnaast 
draagt hij bij aan de herdenking 
van 4 mei en is hij medeorgani-
sator van de viering van de vrij-
heid op 5 mei. Hij zorgt er onder 
andere voor dat het vredesvuur 
in Wageningen wordt opgehaald 
en ontstoken in Castricum. Daar-
naast is hij vanaf 2004 vrijwilliger 
bij Magentazorg en SeniorWeb. 
Bovendien verleende hij bijna 20 
jaar mantelzorg aan de echtgeno-
te van een collega. 
Gré van Zwet-Bestebroer (86, 
Castricum), is oud-verpleegkun-
dige van Provinciaal ziekenhuis 
Duin en Bosch en sinds 1969 ac-
tief op het vrijwilligerspad. Al 23 
jaar is zij actief als vrijwilligster 
voor Kringloopwinkel Muttatara 
waar zij op de speelgoedafdeling 
heeft gewerkt, bestuurslid is ge-
weest en thans de kassa beheert. 
Daarnaast ontplooit zij activitei-
ten voor de Protestante Gemeen-
te te Castricum.  Haar werkzaam-
heden waren hand- en spandien-
sten, stonden in het teken van het 
verspreiden van het nieuwsblad 
en verrichtte zij als wijkdame. Op 
dit moment bezoekt zij zieke le-
den en biedt een luisterend oor. 
(Foto: Ernest Selleger)

Het is toch nog goed gekomen!
Castricum - Wat waren de voor-
spellingen slecht en wat was 
het voor deze drie bikkels een 
teleurstelling, toen zij zater-
dag in alle vroegte opston-
den om een plekje te bezetten 
op de vrijmarkt. Om kwart over 
zeven stonden ze al in de stro-
mende regen bij hun kleedje in 
Bakkum. ,,Een halfuur later la-
gen er zelfs � inke plassen op 
het zeil”, vertelt moeder Jacque-
line Braak. ,,Aan het begin van 
de markt was het om half negen 
nog hartstikke rustig, er ston-
den hier maar drie mensen.” 

Het weer klaarde gelukkig op, 
wat de verkoop van spullen en 
het humeur van alle Konings-
dagvierders ten goede kwam. 
Koningsdag werd toch nog een 
succes. ,,En we hebben uitein-
delijk wel veel verkocht!” (Foto: 
Jacqueline Braak)

TROPICAL STORM
WITTE CHOCOLADE MOUSSE OP BASIS VAN KOKOSMELK, 

CREMEUX VAN PASSIE OP EEN BODEM 
VAN AMANDELBISCUIT

9,95
GLUTENARM

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

GEHAKTBALLEN
 4 HALEN 

3 BETALEN
BENTHEIMER BURGER

25% KORTING

ANDIJVIESTAMPPOT 
MET 2 KIPBURGERS

€ 5,99 
VLEESWARENTRIO:

HAMKAAS GRILLWORST
GEBRADEN GEHAKT

GRILLHAM
SAMEN € 5,99
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Inbraak op 
Koningsdag
Castricum - Zaterdag is tussen 
10.00 uur en 12.30 uur in een 
hoekwoning aan de Weegbree 
ingebroken. De bewoners waren 
even naar Koningsdag in Bakkum 
geweest en tro�en de woning 
volledig doorzocht aan. De voor-
deur bleek te zijn geforceerd. Er 
is onder andere geld weggeno-
men. Buurtbewoners hadden ge-
zien, dat er omstreeks 10.45 uur 
drie personen via de voordeur 
de woning uit waren gerend. Eén 
van hen had een grote blauwe 
plastic zak bij zich. Getuigen van 
deze brutale inbraak kunnen dit 
melden via 0900-8844 of aan het 
politiebureau doordeweeks van 
09.00 tot 17.00 uur.

ME haalt vijftig vandalen 
uit trein bij Castricum
Castricum - De ME heeft op Ko-
ningsdag een grote groep jon-
geren uit een stilstaande trein 
gehaald bij station Castricum. 
Zij zouden vernielingen heb-
ben aangericht. Het treinverkeer 
heeft enige tijd stil gelegen. 

ProRail spreekt van ’vandalen’ die 
door de ME uit de trein zijn ge-
haald. De politie was volgens ge-
tuigen met ‘erg veel mensen’ ter 
plaatse. Ook hing er enige tijd 
een politiehelikopter boven Cas-
tricum. 

Er is één persoon aangehouden.  
Betre�ende aanstichter, een jon-
geman van 18 uit Heemskerk, die 
met zijn vrienden op weg naar 
SLAM in Alkmaar, vond het na-
melijk nodig om met een volle 
�es frisdrank tegen een lamp in 
een coupé te slaan. Hij is aange-
houden en bekeurd. Het treinver-
keer is ruim een uur gestremd ge-
weest. 
Volgens de NS lijkt de schade 
mee te vallen. ‘We zullen er ech-
ter alles aan doen om deze te ver-
halen op de dader(s)’, aldus de NS.

Verdachte steekincidenten 
aangehouden
Regio - Een 23-jarige man uit Ju-
lianadorp is woensdagavond aan-
gehouden op verdenking van be-
trokkenheid bij een reeks steekin-
cidenten in november 2018 en ja-
nuari 2019. De incidenten vonden 
plaats in Castricum, Egmond aan 
den Hoef en Barsingerhorn.
Op donderdag 22 november wer-
den een 18-jarige en een 52-ja-
rige vrouw uit Limmen aange-
reden door een auto en daarna 
met een voorwerp gestoken. De 
slachto�ers waren aan het �etsen 
en hardlopen over de Zanddijk in 
Castricum.
Een 18-jarige vrouw uit Egmond 
aan den Hoef raakte op een zelf-
de soort wijze gewond toen zij op 
26 november een rondje aan het 
hardlopen was op de Rinnegom-
merlaan in haar woonplaats.
Zaterdag 26 januari werd een 
15-jarig meisje tijdens het �et-
sen gepasseerd door een auto en 
werd tijdens het passeren, met 
een scherp voorwerp in haar arm 
geraakt. Dit gebeurde op de Hee-

renweg in Barsingerhorn.
Het was voor de politie enige tijd 
onduidelijk of de automobilist die 
betrokken was bij deze inciden-
ten, dezelfde was en of er een ver-
band was tussen de misdrijven. 
Na uitgebreid onderzoek door de 
informatie en sporen uit de vier 
afzonderlijke onderzoeken aan 
elkaar te koppelen, kwam de re-
cherche echter op het spoor van 
de 23-jarige verdachte. Op deze 
manier kon ook de link tussen de 
vier incidenten worden gelegd.
In totaal zijn er ruim 150 tips bin-
nengekomen naar aanleiding van 
onder andere de getuigenoproep 
in de uitzendingen van Opspo-
ring Verzocht en Bureau NH. De-
ze hebben zeker een bijdrage ge-
leverd aan het onderzoek en het 
rechercheteam is tipgevers en ge-
tuigen hiervoor dankbaar.

De verdachte wordt voorgeleid 
aan de rechter-commissaris die 
zal bepalen of de man in bewa-
ring zal worden gesteld.

Gouden Dagen bezorgt 
ouderen een leuk uitje
Castricum - Om ouderen uit de 
sleur van alledag te halen en ze 
mee te nemen naar buiten, pro-
beert Gouden Dagen Castricum 
voor deze doelgroep een leuke 
dag te organiseren. Een dag waar 
ze naar uit kunnen kijken en met 
veel plezier op terug kunnen kij-
ken. 
Dit doen ze door het vervullen 
van wensen. Iedere oudere in-
woner van Castricum mag zijn of 
haar wens ophangen in één van 
de wensbomen die op de locaties 

van ViVa! Zorggroep, De Boog-
aert en De Santmark, staan. Na-
dat een wens uit de wensboom is 
gehaald wordt contact opgeno-
men met diegene zodat de wens 
kan worden vervuld.  
Het is bloembollentijd. Voor Gou-
den Dagen een mooie gelegen-
heid om de wens van mevrouw 
Meijer in vervulling te kunnen la-
ten gaan. Zij had de wens om een 
ritje te maken in de Bloembollen-
boemel. Op 19 april vertrok zij sa-
men met 14 anderen richting St. 

Maartenszee. De rit ging langs 
Egmond langs de prachtige bol-
lenvelden. Bij aankomst werd de 
groep ontvangen met ko�e en 
iets lekkers waarna de tocht met 
de Bloembollenboemel kon be-
ginnen. De gids vertelde over de 
narcissen, het gewas, de teelt en 
de geschiedenis van de tulp. Ie-
dereen zat te genieten. Bij terug-
komst met de boemel was het 
tijd voor een heerlijke pannen-
koekenlunch. Deze wens van me-
vrouw Meijer is voor alle deelne-
mers een �eurige dag geweest.
Eerder deze maand is Gouden Da-
gen Castricum met vijftien bewo-
ners van de Boogaert en de Sant-
mark naar Circus Sijm in Oudorp 
gegaan. Dit uiteraard ook naar 
aanleiding van een wens. Via de 
Zonnebloem konden ze kaartjes 
kopen. Voor de bewoners van de 
locaties van ViVa! Zorggroep was 
het een bijzondere ervaring om 
een circusvoorstelling bij te wo-
nen. 

Voor de activiteiten is men afhan-
kelijk van sponsoren, donateurs 
en vrijwilligers. Wie vrijwilliger wil 
worden bij Gouden Dagen of dit 
goede doel wil steunen en oude-
ren in Castricum een onvergete-
lijke dag gunt, kan contact opne-
men met Jolanda van Dam, ViVa! 
Zorggroep, tel.: 06-22913188 (ma 
t/m vr 9.00-14.00 uur) of via de 
mail j.vandam@vivazorggroep.nl. 
Meer informatie is ook te vinden 
op de website www.goudenda-
gen.nl. (Foto: aangeleverd)

Brandweer redt kalfje 
uit de sloot
Limmen - Op Koningsdag om 
11.55 uur is de brandweer opge-
roepen omdat er een kal�e dreig-
de te verdrinken in de Schulp-
vaart. 
De brandweerlieden hebben zich 

in waadpakken gehesen en red-
vesten omgedaan, zo konden ze 
aangelijnd te werk gaan. Ze heb-
ben het kal�e weer op het droge 
gekregen. (Foto: Hans Peter Oli-
vier)

Nieuwe coördinator SamenSpraak
Castricum - SamenSpraak is een 
project waarin vrijwillige taal-
coaches taalondersteuning ge-
ven aan anderstaligen. Eén keer 
per week spreekt de taalcoach af 
met de anderstalige om de Ne-
derlandse taal te oefenen. Ze rich-
ten zich vooral op de spreekvaar-
digheid. 

Het project is de afgelopen ja-
ren uitgeroeid van 12 taalcoaches 
naar ruim 120 taalvrijwilligers. In-
middels zijn er ook bemiddelaars 
actief die op vrijwillige basis de 
taalcoach met de anderstalige 
koppelen en de voortgang moni-
toren en eventuele coaching bie-
den aan de taalcoaches. Om dit 
proces zo gestroomlijnd moge-
lijk te laten verlopen is er een co-
ordinator die alles in goede ba-
nen leidt. 

Jellie Wiersma heeft dit met veel 
enthousiasme en kennis van za-
ken de afgelopen periode ge-
daan. Voor haar is het nu de tijd 
om met voldoening terug te kij-
ken op wat tot stand is gebracht. 
Zij gaat haar taken als coördina-
tor overdragen aan Philip Arbon. 

Philip is al enige tijd betrokken bij 
het project SamenSpraak. Eerst 
als taalcoach en later als bemid-
delaar. Welzijn Castricum is heel 
blij dat hij het stokje van Jellie wil 
overnemen. 

Taalvrijwilligers gezocht
Welzijn Castricum is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor Samen-
Spraak. Taalcoaches en bemidde-
laars doen nieuwe contacten op, 
leren veel van andere culturen, 
zien vooruitgang bij hun maatjes, 
krijgen ondersteuning en des-

kundigheidsbevordering en be-
heren hun eigen agenda. 

Voor meer informatie en aanmel-
dingen kijk op de website www.
welzijncastricum.nl. Hier is on-
der het kopje ‘Ondersteuning an-
derstaligen’ informatie te vinden 
over de hierboven genoemd pro-
ject en ook over het Voorlees-, Ad-
ministratie-, Fietsproject voor an-
derstaligen.

Ook voorleesvrijwilligers worden 
gezocht! (Foto: aangeleverd)

College legt grondstoffenplan voor aan gemeenteraad
Maatregelen om meer afval te scheiden
Castricum - Een extra container 
voor plastic, metalen verpakkin-
gen en drankkartons (PMD), een 
variabel tarief voor restafval en 
betere voorzieningen voor on-
der meer GFT en textiel. Met de-
ze maatregelen moet veel meer 
afval kunnen worden geschei-
den door de inwoners. Het colle-
ge doet deze voorstellen aan de 
gemeenteraad in het beleidsplan 
grondsto�en. De commissie ver-
gadert er 21 mei over.

Afval is grondstof. Bijna alles is 
nog geschikt voor hergebruik, als 
het maar goed gescheiden wordt. 
Verbranden is zonde, kost onno-
dig geld en bovendien zorgt het 
Rijk er via belastingtarieven voor 
dat het alsmaar duurder wordt. 
Daarom neemt Castricum maat-
regelen om tot optimaal schei-
dingsgedrag te komen.

Container voor PMD
Een extra container thuis voor 
PMD is een van de voorgestel-
de maatregelen. In de wijk waar 
ruimtegebrek een rol speelt gaat 
het om ondergrondse containers. 

Nu nog wordt het ingezameld via 
de plastic zakken aan de lantaarn-
palen, maar lang niet al het PMD 
volgt deze route. Een aparte con-
tainer thuis maakt het een stuk 
makkelijker om al die verpakkin-
gen apart aan te leveren. Veel in-
woners zien hem graag komen, 
zo bleek uit een enquête over af-
val vorig jaar. 

Maatregelen
De voorgestelde maatregelen zijn 
er vooral op gericht de service op 
grondsto�en te verhogen. Bij de 
milieuparkjes komen voldoende 
voorzieningen voor papier, textiel 
en luiers.  Voor �atbewoners komt 
er een GFT-inzameling en bij het 
afvalbrengstation kan de bezoe-
ker ook spullen voor de kring-
loopwinkel kwijt. 

Variabel tarief restafval
Voor restafval gaat een variabel 
tarief gelden. Wie goed scheidt 
en weinig restafval overhoudt, is 
goedkoper uit dan wie veel rest-
afval aanbiedt. Wie veel luiers of 
incontinentiemateriaal heeft, kan 
dit kwijt bij speciale brengpunten 

of krijgt korting op de afvalstof-
fenhe�ng.

Wethouder Paul Slettenhaar: ,,In-
zet is dat we drastisch teruggaan 
in de hoeveelheid restafval die we 
overhouden. Van 216 kilo naar 30 
kilo per persoon per jaar. Een hele 
opgave, maar ik denk dat het kan 
en dat het ook moet. Los van de 
afspraken met het Rijk: we kun-
nen niet doorgaan met kostbare 
grondsto�en verbranden.’’

Naar verwachting gaan eind dit 
jaar de veranderingen van de 
PMD-inzameling in. Tegelijk ver-
andert de afvalkalender: voor zo-
wel PMD als restafval is de inza-
meling eens in de 3 weken. De va-
riabele afvaltarieven gaan in 2021 
in.
Wethouder Paul Slettenhaar: ,,We 
gaan het afval scheiden zo ge-
makkelijk mogelijk maken. En er 
is ook een �nanciële prikkel: wie 
weinig restafval overhoudt, is 
goedkoper uit.’’

Het grondsto�enplan is te vinden 
op www.castricum.nl/afval.

Defecte rookmelder
Castricum - Woensdagmiddag 
om half vier is de brandweer op-
geroepen omdat er een rookmel-
der af zou gaan in een woning 
aan de Geelvinckstraat. Er was ge-
beld door een omstander dat de 
rookmelder af ging in de woning, 
maar de bewoners waren op va-
kantie. De brandweerlieden heb-

ben de woning van buitenaf ge-
controleerd en zijn via een lad-
der op het balkon geklommen. 
Er werd niets waargenomen van 
buitenaf. Via de politie werd uit-
eindelijk een dochter opgetrom-
meld die de woning kon openen. 
De rookmelder op zolder bleek 
defect. (Foto: Hans Peter Olivier)
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Schindler’s List
Pracht�lm met tre�ende muziek, 
bekroond met zeven Oscars, naar 
de gelijknamige roman van Tho-
mas Keneally. De Duitse zaken-
man Oskar Schindler (Neeson) is 
een nazi die denkt een slaatje te 
kunnen slaan uit de oorlog door 
in Krakau een potten- en pan-
nenfabriek te openen. Als werk-

nemers zijn immers goedkope, 
Joodse dwangarbeiders beschik-
baar. Het is Schindler aanvanke-
lijk alleen om het geld te doen, 
maar als hij getuige is van een 
zuivering in het getto komt hij tot 
inkeer. Uiteindelijk gebruikt hij 
zijn hele vermogen om meer dan 
duizend Joden te redden.

Single 39
Mo – kort voor Monique – heeft 
slechts één focus in haar leven: 
haar medische carrière. Al het an-
dere is van ondergeschikt belang. 
Waar zou ze alleen al de tijd van-
daan moeten halen om bijvoor-
beeld te daten? Maar wanneer de 
extraverte Max naast haar komt 
wonen, ontstaat er een bijzonde-

re vriendschap die Mo doet inzien 
dat er meer in het leven is dan al-
leen haar carrière. Dat je het leven 
moet léven in plaats van moet 
plannen.

Dé ontroerende feelgood�lm van 
dit voorjaar over een vriendschap 
die alles overstijgt. Van de makers 
van Soof met o.a. Lies Visschedijk 
en Waldemar Torenstra.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 16.00 uur
Schindler’s List - 4 Mei Special

woensdag 20.00 uur
Single 39 - Bubbels Première

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 & 20.30 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

woensdag 20.15 uur
Hotel Mumbai
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 20.30 uur 
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Baantjer het begin
donderdag 16.00 uur 

dinsdag 20.00 uur
Le Grand Bain

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

They shall not grow old 
vrijdag 16.00 uur

Dumbo
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Wonder Park (NL) - 2D

vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Circus Noel
donderdag 13.30 uur 

Missing Link

Programma 2 mei t/m 8 mei

Genieten van de lente, lukt dat nog?

Een kleurrijke Moederdag begint 
bij de Wereldwinkel

Regio - Prettig werken met vol-
doende ruimte voor ontspan-
ning. Lukt dat nog? Het lijkt zo 
vanzelfsprekend maar toch is het 
vaak anders. Oververmoeidheid 
en chronische overbelasting zijn 
voor veel mensen realiteit. Een 
op de zes(!) werknemers zit op-
gebrand thuis. Voor hen is de weg 
naar herstel lang en verdrietig. 
Als onderdeel van het hersteltra-
ject adviseren huisartsen en be-
drijfsartsen vaak om een 8-week-
se Mindfulness Based Stress Re-
duction (MBSR) training te vol-
gen. Een aantoonbaar e�ectie-
ve manier om bewuster te leven 
en in het vervolg zoveel mogelijk 
overmatige stress te leren vermij-
den. Meestal kan dit met vergoe-
ding door de werkgever of zorg-
verzekeraar. 

In acht weken leren deelnemers 
door aandachtsoefening hoe de 
geest (mind) werkt in relatie tot 

het lichaam. Zij gaan zo bewus-
ter leven, minder piekeren en be-
ter slapen. Niet vanzelf maar door 
te oefenen. Mindfulness (MBSR) is 
bij uitstek een vaardigheidstrai-
ning. Iedereen kan het leren. Eer-
dere deelnemers aan de MBSR-
training bevestigen dat. De mind-
fulnesstraining van Blomcoa-
ching.nl is beslist niet zweverig 
maar nuchter met beide voeten 
stevig op de grond. 
Op 13 mei, na de meivakantie, 
start een nieuwe groep op de 
maandagavond in Uitgeest. Voor-
afgaand aan deelname is er eerst 
een persoonlijk kennismakings-
gesprek. Ga voor meer informatie 
en aanmelden naar www.blom-
coaching.nl of bel Annelies Blom 
(lid VMBN cat.1) op 06-24447688. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Op 4 mei begint de 
voorjaarseditie van de Fairtrade 
Week 2019, waarin alle Fairtrade 
producten extra in het zonnetje 
worden gezet. En het einde van 
deze week valt samen met Moe-
derdag. 

Daarom geeft Wereldwinkel Cas-
tricum van 6 tot en met 11 mei 20 
procent korting op álle sieraden! 
Kom kijken naar de kleurrijke en 
handgemaakte sieraden van Ka-
zuri uit Kenia. Kies een van de 
kunststukjes van Madat of Zilver-
smid Dambar uit Nepal. Of maak 
een keuze uit de andere leuke 
kettingen, oorbellen en armban-
den. 

Maar ook voor een andere verras-
sing voor Moeder slaag je zeker 
bij de Wereldwinkel. Bij aankoop 
van een Moederdag cadeau van 
25 euro of meer krijg je een gezel-
lig pakketje met mini-broodbe-
legjes cadeau! Leuk om een ver-
rassingsontbijtje mee te maken. 

Laat je inspireren door de nieuws-
berichtjes die elke paar dagen op 
de Facebookpagina worden ge-
zet. En sinds kort ook op Insta-
gram: je vindt de Wereldwinkel 
als je zoekt op ‘wwcastricum’. Kijk 

ook eens op de vernieuwde web-
site: www.wereldwinkelcastri-
cum.nl/. 
En ga dan naar de winkel aan de 
Smeetslaan 4, Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Nieuw bij Esthetic Clinic SBCare:
Natuurlijke anti-aging behandeling 
met puur hyaluronzuur
Castricum - Profhilo® is de nieuw-
ste en e�ectieve anti-aging be-
handeling met een grote hoe-
veelheid puur hyaluronzuur zon-
der chemische toevoegingen, 
en is met name ontwikkeld voor 
huidverjonging. Het is ongelofe-
lijk e�ectief in het herstellen van 
de natuurlijke stevigheid van de 
huid doordat Profhilo de aan-
maak van collageen (stevigheid) 
en elastine (rekbaarheid) stimu-
leert. De huid wordt van binnen 
naar buiten gehydrateerd, dit is 
uniek! Het resultaat is na 4-8 we-
ken signi�cante huidverstrakking.

Uniek product
De gepatenteerde technologie 
zorgt voor verbetering van de 
huidstructuur, verbetering van 
de teint, hydratatie en uitstraling, 
versteviging van de huid en heeft 
een liftend e�ect, waardoor ge-
zichtslijnen worden verscherpt.
De huid wordt weer stevig en ge-
zond in de verschillende huid-

lagen. Een belangrijk voordeel 
is dat je de huid kunt verjongen 
zonder verandering te geven aan 
je gezicht. De huid wordt daad-
werkelijk herstelt, huidverslap-
ping wordt aangepakt en dit met 
een 100% natuurlijke bewerking 
van hyaluronzuur. Het resultaat is 
heel natuurlijk, de huid wordt ste-
viger en krijgt een mooie glans.

Voor wie geschikt?
De behandeling is voor iedereen 
vanaf ongeveer 30 jaar geschikt 
die huidverslapping tegen wil 
gaan. Ook voor mannen en vrou-
wen die een natuurlijk huidver-
jongend e�ect willen en de stap 
naar een ‘echte’ �ller (nog) niet 
zien zitten. Ook kan de behande-
ling goed gecombineerd worden 
met een �ller of botox behande-
ling of als aanvulling op een an-
dere behandeling. De behande-
ling is snel, nauwelijks pijnlijk en 
de kans op bijwerkingen (mini-
male blauwe plekjes) is door het 

natuurlijke materiaal klein.
Wil je meer weten over Profhilo of 
over een van de andere behande-
lingen, lees meer op www.sbcare.
nl en maak een vrijblijvende (gra-
tis) afspraak! Estetic Clinic SBCare 
in Castricum is gevestigd aan 
de Oude Parklaan 111 op Land-
goed Dijk en Duin. Telefoon 06-
37611599, e-mail: info@sbcare.
nl.0 (Foto: aangeleverd)

Creativiteit en techniek 
bij Monsterworkshop
Castricum - Bibliotheek Kenne-
merwaard combineert creativi-
teit met techniek. Met behulp van 
textiel, naald, draad en ledlamp-
jes kunnen kinderen op vrijdag 3 
mei aan de slag. Ontwerp een ei-
gen monster of unicorn in de bi-
bliotheek in Castricum. 

Tijdens de Monsterworkshop 
staat het maken van een monster 
niet vast. Iedere deelnemer kan 
zelf een dier, sprookjes�guur of 
ander thema kiezen om creatief 
mee aan de slag te gaan. Met fan-
tasie kun je alle kanten op! Door 
de ledlampjes te gebruiken als 

ogen, leren de deelnemers spe-
lenderwijs werken met techniek. 
Meedoen? Deze Monsterwork-
shop is op vrijdagmiddag 3 mei 
van 15.30 uur tot 17.30 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 
1. De workshop is voor kinde-
ren van 7 tot 12 jaar. Deelname 
bedraagt € 5,-. Bibliotheekleden 
kunnen gebruik maken van hun 
ledenkorting van €1,50. Aanmel-
den kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda of 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek (betalen met pin). (Foto: 
aangeleverd)

Auto total loss
Castricum - Een 85-jarige be-
stuurder reed dinsdagochtend 
23 april te dicht langs een ge-
parkeerde vrachtwagen op de 
Dorpsstraat. Hierbij raakte hij met 
zijn auto de punt van de laadklep. 
De auto liep hierdoor ernstige 
schade op waardoor hij total loss 
kan worden verklaard. Er raakte 
verder niemand gewond.

Bekeurd voor 
openbaar 
dronkenschap
Castricum - In de nacht van zater-
dag op zondag kwam omstreeks 
03.30 uur een melding binnen 
van baldadige jeugd in de om-
geving van de Cieweg. Een �et-
sende agent is deze jongens ge-
volgd. Op het Braveld zag hij, dat 
twee van hen een erf op liepen. 
Hij heeft hen staande gehouden, 
zag en rook dat ze onder invloed 
waren van alcohol. Ze hadden 
geen goede reden om daar het 
erf op te lopen, het waren geen 
bekenden van de bewoners en ze 
woonden daar ook niet. Eén van 
de jongeren had een tas bij zich, 
hierin zat een �es Bacardi en een 
�es Jack Daniels.
De agent heeft ze een bekeuring 
voor openbare dronkenschap 
meegegeven en aangemeld voor 
een Horeca-ontzegging. Het be-
trof een 17- en 18-jarige jonge-
man van Castricum.

Lezing over schildersambacht in de 
Nederlandse Gouden Eeuw
Castricum - Tegenwoordig wor-
den voor de schilderijen van de 
meesters uit de Gouden Eeuw 
grote bedragen betaald en haalt 
de ontdekking van een ‘nieuwe’ 
Rembrandt het wereldnieuws. 
Maar hoe kwamen dergelijke 
schilders tot grote roem, als ze 
die in hun eigen tijd al behaal-
den? Hoe werd je kunstschilder in 
Amsterdam, Haarlem of Alkmaar, 
hoe kwam je aan opdrachten en 
waar kon je je werk slijten? Op 
donderdag 9 mei verzorgt kunst-
historicus Martijn Pieters een le-
zing over het schildersambacht in 
de 17e eeuw in de bibliotheek in 
Castricum. 

Geschat wordt dat er in de Gou-
den Eeuw in Nederland tenmin-
ste 5 miljoen schilderijen gepro-
duceerd zijn door uiteenlopen-
de schilders. Deze werken von-
den hun weg naar de woningen 
van particulieren, naar de bui-
tenhuizen in de Beemster en het 
duingebied, naar schuilkerken 
en publieke gebouwen. Schilders 
moesten bij deze productie reke-
ning houden met veranderingen 
in smaak en gewaardeerde the-
ma’s. Deed men dat niet, beteken-
de dat een terugloop in inkomen 
en reputatie. En wie schilderde 
wat? En waren het eigenlijk alleen 
maar mannen die schilderden? 
Uiteenlopende vragen rondom 

de wereldberoemde schilder-
kunst uit de 17de eeuw, die in de 
lezing aan de orde komen en die 
het ambacht van de schilder cen-
traal stelt.

Deze lezing is georganiseerd in 
samenwerking met De Werk-
groep Oud-Castricum en wordt 
gehouden op donderdag 9 mei 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-

nemerwaard locatie Castricum 
(Geesterduinweg 1). De toegang 
is € 6,- (leden van de bibliotheek 
en leden van Oud-Castricum be-
talen € 5,-). 
Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
Klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin). (Foto: aange-
leverd)
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Quilt en keramiek bij 
Modemakendoejezelf
Castricum - Dit jaar doet ‘Mode-
makendoejezelf’weer mee aan de 
Kunst�etsroute en is te vinden op 
stop 22, op de Loet 186. Modema-
kendoejezelf is dé plek om alles te 
leren maken met naald en draad. 
Juf Anne-Marie heeft voor haar 
project een partner gevonden in 
Marlies Stoker, een oud cursist van 
haar. Marlies is de mogelijkheden 
in de keramiek aan het onderzoe-
ken. Anne-Marie heeft inmiddels 
veel ervaring met het maken van 
quilts. Al vanaf juni zijn zij begon-
nen met: ‘wat gaan we maken’ en 
in augustus waren de eerste teke-

ningen al gemaakt, na een proces 
van 10 maanden hard werken, is 
er een “super kunstwerk” uit van-
daan gekomen. Het project heeft 
de titel ‘Natuur en Kleur’ meekre-
gen. Een combinatie van quilt en 
keramiek. Er zijn twee werken ge-
maakt, een heeft de hoofdkleur 
rood en de ander heeft de hoofd-
kleur blauw. Het rode werk is te 
bewonderen in de centrale expo-
sitie in Geesterhage. Het blauwe 
werk is te zien op de Loet 186, in 
de achtertuin en leslokaal. De in-
gang bevindt zich aan de achter-
zijde.

Kamila Ewa Grzywacz 
exposeert bij Toonbeeld
Kamila Ewa Grzywacz is in 1999 
naar Nederland gekomen, sinds 4 
jaar woont en schildert zij in Cas-
tricum (eerder in Hoorn). Zij heeft 
gestudeerd op de Academie voor 
Schone Kunsten Wl. Strzeminski 
te Lodz (Polen). Haar nieuwste 
collectie is geïnspireerd door haar 
favoriete periodes in de kunstge-
schiedenis, die vanaf jonge leef-
tijd altijd heel bijzonder voor haar 
persoonlijke kunstontwikkeling 
zijn geweest. Het gaat om Seces-
sion, Art Nouveau en Glas in lood-
e�ecten. 
Haar schilderijen transforme-

ren van realistischere beelden 
naar composities en voorstellin-
gen van natuur/bloemen, heb-
ben meer gra�sche, gestileerde 
vormen, duidelijke contouren en 
toch steeds karakteristiek voor 
haar intense kleuren met harmo-
nieuze tinten.
Het zijn steeds grote olieschilde-
rijen die eigen schoonheid ont-
hullen en nog meer indruk ma-
ken in het echt! 
Ze exposeert als gast van Toon-
beeld, daar zijn haar werken te 
zien. 

08 24 april 2019

e e itie nst etsro te o   en  j ni
Castricum - Op 1 en 2 juni vindt 
voor de 24e keer de Kunst�ets-
route plaats. Meer dan 70 kun-
stenaars laten belangstellen-
den op 25 locaties kennismaken 
met hun werk. Daarbij zijn “ou-
de bekenden” maar ook nieuwe 
talenten. Laat u verrassen door 
een zeer gevarieerd aanbod be-
staand uit: schilderijen, kera-
miek, beeldhouwwerk in hout en 
in steen, maar ook glasfusion, fo-
togra�e of textiele kunstvormen. 
Ook zijn er nieuwe locaties op-
genomen in de route. De diverse 
stops zijn te bezoeken van 11.00 
tot 17.00 uur. Mooi �etsweer is 
vrijwel gegarandeerd!
De komende weken zullen ver-
schillende kunstenaars uit de 
route zich, in een daarvoor speci-
ale geopende rubriek, in de Cas-
tricummer presenteren. Binnen-
kort is er ook meer te zien op de 
website: www.kunst�etsroute-
castricum.nl, Facebook en in de 
folders bij de deelnemers en de 
bekende adressen zoals, het Ge-
meentehuis, Huis van Hilde, Tuin 
van Kapitein Rommel en Boek-
handel Laan.
De o�ciële opening van de 
Kunst�etsroute vindt plaats in 
de foyer van Cultureel Centrum 
Geesterhage op 31 mei om 20.00 
uur, gevolgd door een gratis do-
centenconcert van Toonbeeld 
Geesterhage. In het Cultureel 
Centrum wordt van vrijdag 17 
mei tot en met woensdag 3 ju-

li de Centrale Expositie gehou-
den. Hier vindt u een voorproe�e 

wat op de diverse stops getoond 
wordt. (Logo: aangeleverd)
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le rrij e s il erijen 
van l  van er o e
Deelneemster van de Kunst�ets-
route Aly van der Woude expo-
seert haar werk bij haar thuis aan 
de Loet 150. De inspiratie voor 
haar abstracte werken haalt ze 
voornamelijk uit de natuur, de 
kleurrijke schilderijen zijn op di-

verse exposities in het binnen- en 
buitenland te zien.
Aly heeft diverse gerichte oplei-
dingen gevolgd en daarna heeft 
ze in de loop der jaren een eigen 
stijl ontwikkeld. Al spelend met 
kleuren creëert ze haar abstracte 

dynamische schilderijen.
Zondagmiddag 2 juni komt Aal-
tje van Wieringen uit eigen werk 
voordragen. Aaltje, zelf ook kun-
stenaar, heeft vele boeken en ge-
dichten geschreven. Aly en Aaltje 
hopen dan ook dat er veel men-
sen komen om naar haar werk te 
luisteren.

Op de website van Aly kunt u en-
kele werken van haar zien, www.
galeriezeven.nl.

Smetvrees bij Galerie en 
ra s  atelier 

Wie bevreesd is voor mensen die 
anders zijn, kan zich hiervoor tij-
dens Kunst�etsroute Castricum 
2019 goed laten behandelen bij 
Galerie en gra�sch atelier SOPIT, 
stop 17 op de Anna Palowna-
straat 22. Speciaal ter gelegen-
heid van deze editie bedachten 
gra�sch kunstenaar Harm Noord-
hoorn, fotografe Frieda Verbree 
en dichter Arthur Lava de heil-
zame expositie-met-een-perfor-

mance Smetvrees.
De kunstenaars schrijven: ‘Ons 
project gaat over culturele smet-
vrees. Over de irrationele angst 
die sommigen voelen voor men-
sen met een andere culturele 
achtergrond, levensovertuiging 
of huidskleur dan zij zelf. Deze 
smetvrees gaat vaak gepaard met 
vooroordelen en intolerantie. Ge-
lukkig is hier veel aan te doen. Bij 
SOPIT word je op hartverwarmen-

de, vermakelijke én artistieke wij-
ze ontsmet. Zo verdwijnt je even-
tuele vrees voor het onbeken-
de. We he�en de scheidslijn tus-
sen vreemd en eigen op, en in-
spireren je tot ruimdenkendheid. 
De boodschap is: we openen ons 
hart voor de ander; we omhelzen 
diversiteit. Oftewel, we gaan het 
leuk hebben met elkaar!’
SOPIT toont nieuw werk van 
Harm Noordhoorn en Frieda Ver-
bree. Op zaterdag en zondag 
wordt doorlopend poëzie voor-
gedragen door Arthur Lava en de 
uit Syrië afkomstige dichter Za-
fer Alsadaka. Op zondag brengt 
buikdanseres Nezjma om 14.00 
uur én 16.00 uur een oriëntaalse 
buikdans. Zij danst op weergalo-
ze wijze alle onderbuikgevoelens 
de wereld uit. 

Een paar deuren verder in de An-
na Paulownastraat, op nummer 
30, bevindt zich de nieuwe stu-
dio van POOKPOOK, oftewel tas-
senontwerpster Marieke de Vree. 
Ook hier is iedereen van harte 
welkom.

Op de foto van links naar rechts 
Arthur Lava, Frieda Verbree, Harm 
Noordhoorn.

Bright Ideas Challenge
in eren liana van 
tolber  bij e laatste vij

Castricum - De kinderen uit 
groep 7 van de Juliana van Stol-
bergschool in Castricum hebben 
meegedaan met de ‘Bright Ide-
as Challenge’ van Shell. De Bright 
Ideas Challenge is een wedstrijd 
georganiseerd vanuit Shell om 

de kinderen van de groepen 7 
en 8 in Nederland bewust te ma-
ken over de aarde en hoe we hier 
met zijn allen mee om kunnen 
gaan. Zo is er geleerd dat niet ie-
dereen schoon drinkwater heeft, 
dat er langzamerhand een voed-

Van links naar rechts Aniya, Khatera, Robert, Cato en Mike (foto: aange-
leverd)

seltekort komt en dat niet ieder-
een schone en betaalbare ener-
gie heeft. De kinderen werden 
uitgedaagd een idee te beden-
ken voor de uitdagingen die on-
ze wereld kent. De kinderen van 
de JVS werden in groepen ver-
deeld en gingen ieder aan de 
slag met een van deze domei-
nen (water, voedsel en energie). 
Er was maar één regel en dat was 
dat alles mogelijk was. 

In totaal werden er 34.000 idee-
en ingestuurd. Van deze 34.000 
inzendingen is het idee van ‘De 
Schimmelverwijderaar’ door de 
jury gekozen als een van de 5 
beste ideeën van Nederland in 
de categorie voedsel! ‘De Schim-
melverwijderaar’ is bedacht door 
Robert, Aniya, Khatera, Cato en 
Mike van de Juliana van Stol-
bergschool. Het verwijdert met 
behulp van lasers, schimmel van 
eten, waardoor de bevolking 
25% minder eten verspilt.  

Op donderdag 23 mei is groep 
7 uitgenodigd op het circuit van 
Berghem voor de Shell eco-mara-
thon. Daar zullen Robert, Aniya, 
Khatera, Cato en Mike te horen 
krijgen of dit idee daadwerke-
lijk het beste idee van alle inzen-
dingen is in de categorie voedsel. 
Daarnaast krijgt de hele groep 
een workshop, een rondleiding 
door de paddocks en mogen ze 
het idee dat is uitgewerkt in vir-
tual reality bekijken. 

Examenstunts 
verlo en r sti
Castricum - Vrijdag was de dag 
van de examenstunts. De och-
tend is rustig verlopen. Bij een 
van de scholen was het feest eer-
der afgeblazen. Dit omdat ie-
mand daar onwel was geraakt.

In de middaguren waren drie ca-
fé’s open. Deze waren afgeladen 
vol, maar er zijn geen vechtpar-
tijen geweest. In verband met de-
ze drukte hebben de Boa’s van de 
gemeente aan beide zijden van 
de markt toezicht gehouden.

ontainerbran  o  et 
stran latea
Castricum - Maandagmiddag 15 april om half drie is de brandweer 
uitgerukt voor een containerbrandje op het strandplateau. Bij aan-
komst was de container al geblust met een poederblusser door per-
soneel van een strandtent. De brandweerlieden hebben de container 
nog even nageblust met een straal hogedruk en konden weer snel re-
tour. (Foto: Hans Peter Olivier)

onin inbra en
Castricum - Op woensdag 17 
april zijn er woninginbraken ge-
weest op de Dampegheestlaan 
en op de Burgstraat in Limmen. 
Op beide locaties bleek de cilin-
der uit de voordeur te zijn ver-
wijderd. Niet bekend is wat er is 
weggenomen.
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as  enja ins in 
nale o t  o rna ent

Castricum - Op eerste paasdag 
zijn de Benjamins (8-9 jaar) van 
de Castricumse Rugby club twee-
de geworden in hun leeftijds-
categorie op het internationale 
rugbytoernooi in Hilversum. Aan 
het toernooi deden teams mee 
vanuit de hele wereld, o.a. Zuid-
Afrika, Engeland, Wales, België.

De Castricumse Benjamins ver-
sloegen o.a. hun Belgische leef-
tijdsgenootjes uit Ottignies.
De kinderen van Cas RC hebben 
gestreden voor wat ze waard wa-
ren en een topprestatie neer-
gezet. Het meegereisde publiek 
ging uit zijn dak.

Na drie gewonnen wedstrijden 
werd de �nale tegen de Dukes uit 
Den Bosch helaas verloren. Maar 
wat kan iedereen trots zijn op de  
kanjers Ruben, Willem, Lieuwe, 
Felix, Lucas, Taecke, Elias, Loek, 
Moos, Casper, Ino, Kyra en Kris uit 
Castricum!

Politie vraagt publiek om 
hulp na overval op bakker
Castricum - De dader van de 
overval op Bakkerij Burgmeijer 
heeft voor zijn daad een tijd op 
zijn scooter door het dorp ge-
reden. Dat vermoedt de politie. 
Vlak voor de man zaterdag 20 
april rond 13.25 uur toesloeg, is 
hij binnen geweest om iets te ko-
pen. De politie roept de hulp in 
van het publiek en vraagt inwo-
ners om hun camerabeelden te 
controleren.

,,Afgelopen week zijn we druk 
bezig geweest met buurtonder-
zoek. We hebben ge�yerd, met 
mensen gesproken en Burgernet 
is ingezet. Ondanks alle inspan-
ningen is er nog geen verdach-
te aangehouden”, zegt wijkagent 
Jacco Munster. ,,De man heeft 
een tijd door Castricum gereden 
en is een paar keer gesignaleerd. 
We willen mensen met camera’s 
rond hun huis vragen de beelden 
te bekijken. Ook in omliggende 
dorpen als Limmen, Heiloo en 
Heemskerk.’’ 

Signalement
De dader is een blanke man van 
een jaar of dertig, heeft een nor-
maal tot breed postuur en een 
spits gezicht. Hij is zo’n 1.70 tot 
1.80 meter lang en spreekt ac-
centloos Nederlands. Tijdens de 
overval droeg hij een zwart le-
ren jack, een wit/lichtgrijze broek 
en een zwarte helm (model pot-
je). De man had een zonnebril op 
en een tas van Deen bij zich. Hij 
is gevlucht op een zwarte scooter 
met windscherm van het merk 
Piaggo Zip. 
Munster: ,,Mensen met een ca-
mera bij hun huis willen we vra-
gen de beelden te bekijken. Mo-
gelijk is de dader ergens vastge-
legd. Deze man droeg een vuur-
wapen bij zich en moet zo snel 
mogelijk van straat gehaald wor-
den.” Met de medewerkster van 
Bakkerij Burgmeijer gaat het naar 
omstandigheden redelijk. Ze 
raakte niet gewond bij de overval.
Tips? Neem contact op met de 
politie via 0900-8844.

Bij Boekhandel Laan
Boekpresentatie en 
schrijversontmoeting
Castricum - ‘Van je moeder moet 
je het hebben, van je dochter kun 
je het krijgen’ is een boek van 
dochter Mayke Smit (1968) en 
moeder Alice Altink (1947) met 
openhartige gesprekken over re-
laties, seksualiteit en vrouw-zijn. 
Een waargebeurd avontuur dat 
zich laat lezen als een roman die 
de moeder-dochterrelatie be-
schrijft vanuit het perspectief van 

zowel de dochter als de moeder. 
Zondag 5 mei om 14.00 uur is er 
een boekpresentatie en schrij-
versontmoeting bij boekhandel 
Laan in Castricum. Moeder en 
dochter zullen tijdens de presen-
tatie iets uit hun boek voorlezen, 
iets over hun schrijfproces vertel-
len en een aantal liedjes ten ge-
hore brengen die in het boek 
voorkomen. (Foto: aangeleverd)

De notaris vertelt
Limmen - Op dinsdagochtend 
7 mei kan men in de bibliotheek 
in Limmen een informatiebijeen-
komst bijwonen met notaris Mar-
co Reijntjes. Hij geeft onder an-
dere voorlichting over de moge-
lijkheden om bij een testament 
belasting te besparen of bijvoor-
beeld ervoor te zorgen, dat u uw 
woning niet hoeft op te eten bij 
opname in een zorginstelling.
Heeft u al een testament? Wilt u 
wat regelen voor het geval u dat 
zelf niet meer kunt? Onderwer-
pen waarvoor u bij de notaris te-
recht kunt. Marco Reijntjes laat 
ook het levenstestament aan bod 
komen. Als u wilt voorkomen dat 
uw naasten met de handen in het 
haar zitten als u zelf uw zaken niet 
meer kunt regelen, biedt het le-
venstestament uitkomst. Niet al-

leen voor �nanciële zaken, maar 
ook voor medische vraagstukken. 
Tenslotte kan het ook interessant 
zijn om een schenkingsplan op 
te zetten om uw naasten wat na 
te laten. Uiteraard is er ook ruime 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Meer informatie is te vinden 
op www.vgrn.nl

Aanmelden
Iedereen is welkom op dinsdag 7 
mei van 10.00 tot 12.00 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Limmen, Lage Weide 2A. De 
toegang is € 3,- inclusief een kop-
je ko�e of thee. Aanmelden kan 
via de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de Klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin). (Fo-
to: aangeleverd)

Transitie Café op 3 mei

Castricum - In het Transitie Café 
van 3 mei is Paul Hendriksen van 
Transitie Nederland te gast die 
aansluitend op 4 en 5 mei de ba-
sistraining Transitie gaat geven, 
waar men zich nog voor op kan 
geven. Hij is nauw betrokken bij 
Extinction Rebellion, de geweld-
loze burgerlijk ongehoorzame 
milieubeweging die wereldwijd 
actief is. ‘Als we een betere wereld 
willen realiseren, dan is de veran-
dering van onderop heel belang-
rijk’, is de mening van Hendrik-
sen. ‘Het gaat namelijk niet alleen 
om wie er in het Witte Huis, of 
het kantoor van de burgemees-
ter of de gemeenteraad zit. Het 
gaat vooral over wie er op straat 
zit, wie verstoort en wie zich laat 
horen. Het gaat niet om de kan-
didaten van de partijverkiezing-
shows die ons worden verkocht 

als ‘politiek’. Steeds meer burgers 
laten van zich horen en oefenen 
burgerlijke ongehoorzaamheid 
uit, omdat het gaat om het red-
den van leefbare ecologie en de 
lokale samenleving. Dit is iets an-
ders dan wormenbakken maken 
en zonnepanelen op je dak leg-
gen. Het is dus goed om eens stil 
te staan bij deze activistische be-
weging en te kijken wat daar ge-
beurt. Wat zijn de drijfveren? Is 
die burgerlijke ongehoorzaam-
heid wel nodig?’
Tijdens het Transitie Café op 3 mei 
om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) in Club Mariz wordt mogelijk 
eerst de �lm In Transition 2.0 ge-
draaid en daarna hoopt men een 
mooi gesprek te hebben. Adres: 
Dorpsstraat 72 in Castricum, en-
tree gratis, consumpties voor ei-
gen rekening. (Foto: aangeleverd)

Donderdag 6 juni
Parochiële Ouderendag
Castricum - Dit jaar wordt de Pa-
rochiële Ouderendag gehouden 
op donderdag 6 juni in de St. Pan-
cratiuskerk in Castricum. Deze 
dag is voor alle parochianen van 
75 jaar en ouder.
Om 10.00 uur zal de dag begin-
nen met ko�e/thee en wat lek-
kers. Daarna is er een eucharis-
tieviering met ziekenzalving en 
handoplegging, voor wie dat wil. 
Misintenties voor deze viering 
kan men, kosteloos, aangeven bij 
aanmelden. Na de viering wordt 
een lunch aangeboden en ’s mid-
dags na het Marialof zal de Ou-

derendag om ca. 15.00 uur eindi-
gen. De kosten bedragen € 5,00. 
Wie belangstelling heeft deel te 
nemen aan de Parochiële Oude-
rendag kan zich aanmelden vóór 
10 mei, bij Yvonne Brakenho�, tel: 
06-37654557, e-mail: jwbraken-
ho�51@hotmail.com of schrifte-
lijk bij het parochiesecretariaat, 
Dorpsstraat 113, Castricum. Het 
inschrijfgeld van € 5,00 kan wor-
den overgemaakt op rekening-
nummer NL22RABO0311983669 
t.n.v. R.K. Parochie De Goede Her-
der, onder vermelding van: Oude-
rendag  juni 2019. 

Zomeravonden in 
De Oude Keuken
Castricum - De dagen worden 
langer en we worden steeds va-
ker getrakteerd op mooi weer. 
Reden genoeg om er lekker op 
uit te trekken. Vanaf vrijdag 3 mei 
kan men in het weekend ook ’s 
avonds terecht in De Oude Keu-
ke. De koks hebben hard gewerkt 
aan een nieuwe dinerkaart. Men 
kan op vrijdag-, zaterdag- of zon-
dagavond genieten van een bij-
zonder diner. De eerste twee 
weekenden van mei is er boven-
dien een mooie Lente-aanbie-
ding. 

De Oude Keuken is een ‘Social En-
terprise’ en biedt werkplekken 
aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. De leerling-me-
dewerkers zullen samen met de 
professionals ook in de avonden 
voor iedereen klaar staan om een 

heerlijk diner te bereiden en op te 
dienen. Natuurlijk is er in de mei 
weekenden ook van alles te bele-
ven in en rond De Oude Keuken. 
Zondag 12 mei is er weer Roots 
Market vanaf 11.00 uur en vanaf 
15.00 uur kan men genieten van 
muziek van Par Six!
Op zondag 26 mei treden er van-
af 12.30 uur koren op in De Ou-
de Keuken, in het kader van het 
Castricums korenfestival. Men 
kan onder meer luisteren naar de 
Skulpers. 

Houd ook zondag 9 juni vrij in de 
agenda. Dan viert De Oude Keu-
ken haar vij�arig bestaan. Het be-
looft een bijzondere dag te wor-
den met veel livemuziek en leuke 
activiteiten voor jong en oud. 
Meer informatie: www.deoude-
keuken.net.

EHBO-vereniging en brandweer
Spectaculaire demonstratie 
tijdens voorjaarsmarkt
Castricum - De 90-jarige EHBO 
Vereniging Castricum geeft sa-
men met de vrijwillige brand-
weer op zondag 19 mei een spec-
taculaire demonstratie tijdens de 
voorjaarsmarkt. 
Met medewerking van Onderne-
mers Vereniging Castricum wordt 
tijdens de voorjaarsmarkt een on-
geval in scène gezet waarbij twee 
voertuigen betrokken zijn en 
meerdere slachto�ers vallen. De 
gewonden worden uitgebeeld 
door LOTUS-slachto�ers.
Tijdens de gezamenlijke demon-
stratie laten de vrijwilligers van 
de EHBO-vereniging en de brand-
weer hun samenwerking zien bij 
de hulpverlening.
De oefening vindt plaats op zon-
dag 19 mei van 13.30 tot 14.30 
uur op de T-splitsing van de 

Dorpsstraat en de Verlegde Over-
toom. Gedurende de oefening 
geeft een speaker informatie over 
de handelingen die de hulpverle-
ners uitvoeren.
Op de voorjaarsmarkt is van 11.00 
tot 17.00 uur ook een informatie-
stand aanwezig waarin de EHBO-
vereniging en de Castricum-
se brandweer voorlichting ge-
ven over hun werkzaamheden. 
De vrijwilligers van de brand-
weer geven o.a. informatie over 
brandpreventie. De EHBO-vereni-
ging laat zien wat het werk van 
hun vrijwilligers inhoudt, en wel-
ke cursussen zij aanbieden. Kin-
deren kunnen deelnemen aan 
een kleurwedstrijd die de EHBO-
vereniging in samenwerking met 
de bibliotheek in Castricum orga-
niseert.





08 1 mei 2019

Groeten uit Castricum en Bakkum
Zomerexpositie in de Duynkant

Hoge snelheden bij de duiven
Castricum - De enkele pessimist 
kreeg ongelijk wat betreft de mo-
gelijkheid om - vanwege het weer 
op Koningsdag - duiven te lossen 
vanuit Quievrain (Belgisch-Fran-
se grens). De buien trokken za-
terdagmorgen op tijd en lang ge-
noeg weg, en met zelfs een beet-
je blauw in de lucht gingen ruim 
14.000 duiven van start. Door de 
harde wind schuin van achteren 
werd de klus geklaard met snel-
heden tot bijna 115 km (!) per uur. 

Volop rekenwerk dus toen de lief-
hebbers hun klokken in de ver-
eniging lieten uitlezen. 

Elke duif die tijdens de wedstrijd 
op het hok landt, wordt middels 
een chipring geregistreerd in de 
klok van de eigenaar. In de vereni-
ging rekent de computer op ba-
sis van hokcoördinaten de precie-
ze afstand uit die de duif heeft af-
gelegd en de gemaakte snelheid. 
Op de foto staan een aantal indi-

viduele klokken die gekoppeld 
worden aan de verenigingsappa-
ratuur.           

Bij de Gouden Wieken krijgt ie-
dereen vervolgens het uitgeprin-
te resultaat van de eigen duiven 
en de verenigingsuitslag. 

Afgelopen zaterdag stonden 
Cees de Wildt, Jaap Kaandorp en 
Gerhard Tromp daarop als num-
mers 1, 2, en 3. 

Feestelijke opening nieuw 
speelkasteel in Huis van Hilde

De ontwerptekening van het speelkasteel (foto: aangeleverd)

Hij groeide op in een wethoudersgezin 
en studeerde Bestuurskunde in Leeuwar-
den. Na jarenlang fractievoorzitter te zijn 
geweest in Alkmaar, werd Falgun Binnen-
dijk vorig jaar wethouder van de sociale 
portefeuille in Castricum. Hoe kijkt hij 
terug op zijn eerste bestuursjaar? Waar 
zag hij tegenop? En is er nog wel tijd voor 
andere dingen? ,,Praten over het wethou-
derschap is heel anders dan het doen. Dat 
is namelijk veel leuker.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Wethouder 
Falgun Binnendijk Falgun Binnendijk heeft Indiase roots en 

groeide op in Alkmaar. Zijn vader was ja-
renlang wethouder in de regio. Affi niteit 
met politiek had Binnendijk, mede door 
zijn thuissituatie, volop. Na zijn studie 
Bestuurskunde werd hij fractievoorzit-
ter voor het CDA in Alkmaar. Daar woont 
hij samen met zijn vriendin Lotte, diens 
dochter Rebekah en hun pasgeboren 
zoon Marcus Mahendra. ,,Van mijn vader 
leerde ik dat je je als wethouder dienst-
baar moet opstellen. Je niet te goed voe-
len. Gewoon normaal doen.” 

Binnendijk omschrijft zichzelf als ‘vrolijk 
type’. ,,In mijn kamer mag best gela-
chen worden. We doen serieuze dingen, 
maar werk mag ook leuk zijn. Als politi-
cus moet je zin hebben om bezig te zijn 
met de samenleving en dat heb ik. Ik vind 
democratie heel belangrijk en geloof in 
het systeem. Vooral in de lokale politiek 
doen politici alles met liefde voor de pu-
blieke zaak, anders begin je hier niet aan. 
Je bent er zoveel uren mee bezig.” 
Het wethouderschap is geen negen tot 
vijf baan, erkent Binnendijk. ,,Ik ben ge-
regeld ook op zaterdag bezig en een tot 
twee avonden per week. Ik kan niet zeg-
gen om vijf uur: ik ben geen wethouder 
meer. Zo werkt het niet. Dit hoort bij een 
publieke functie. Of mijn privéleven daar-
onder lijdt? Op zondagen doe ik niks, dat 
is mijn gezinsdag. Daar maak ik echt tijd 
voor vrij.”

,,Voor het wethouderschap in Castricum 
werd ik gevraagd om te solliciteren. Er is 
een hele rits aan wethouders langs ge-
weest, dus ik dacht nog: knap verhaal 
als ik het word - een jonge wethouder 
van drieëndertig. Maar het lukte en dat 
geeft veel vertrouwen. Politiek is heel 
wezenlijk: het heeft complexe kanten. 
Dat kan ook niet anders, in de democra-

tie waarin we leven. Ik ben een verbin-
der en probeer schoonheid te zien in de 
compromissen die we moeten sluiten. 
Het wethouderschap is heel anders dan 
ik had verwacht. Je kunt er eindeloos 
over praten, maar dat is altijd anders dan 
het zelf doen. Veel leuker. Ik ga elke dag 
met energie naar mijn werk. Een dossier 
dat mij goed ligt is de energietransitie. 
Enerzijds heb je de klimaatsceptici die 
zich afvragen of het allemaal wel nodig 
is, anderzijds - even interessant - de kli-
maatdromers. Hen kan het niet snel ge-
noeg gaan. Als bestuurder probeer ik 
dan, zoals dat mooi heet, klimaatrealis-
tisch te zijn. Het pad veranderen, maar 
wel op zo’n manier dat iedereen het kan 
blijven betalen.”

,,Mijn vrijdagen probeer ik vrij te houden 
voor werkbezoeken omdat ik het be-
langrijk vind om met de samenleving in 
gesprek te gaan. Er zijn altijd dossiers of 
groepen die je aan het hart gaan en bij 
mij zijn dat de kwetsbare inwoners. Ge-
handicapten, slechtzienden, ouderen… 
Zij kunnen onvoldoende voor zichzelf op-
komen, hebben geen grote mond… Daar 
ben ik voor. Want als je als bestuurder 
niet voor deze groepen gaat staan, wie 
doet het dan?” (Mardou van Kuilenburg)

,,Als wethouder moet je durven luisteren”

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Wethouder Wethouder Wethouder Wethouder 

Schelpenvisser Cor Zonneveld met badgasten in de schelpenkar (foto: 
aangeleverd)

Castricum - Oud-Castricum komt 
op haar Open Dagen in mei, ju-
ni, juli en augustus met een nieu-
we expositie: Groeten uit Castri-
cum en Bakkum. En de titel zegt 

het al: er is een duidelijke ver-
wijzing naar de vele toeristische 
trekpleisters in onze mooie ge-
meente. Campings in alle maten, 
restaurants met en zonder ster, 

culturele evenementen, heerlijke 
stranden, duin, bos, alle vakantie-
plezier en vertier passeert de re-
vue in expositiegebouw de Duyn-
kant. 
Neem een camera mee, want u 
vindt er ook een speciaal foto-
bord waar u een vakantiekiekje 
kunt maken van uw gezin, familie 
of vrienden. In de �lmzaal wordt 
afwisselend een �lmpje over de 
opening in 1949 van de speel-
tuin aan de Tetburgstraat in Bak-
kum en een vakantie�lm uit 1940 
vertoond. 
De Duynkant kunt u niet missen. 
Er staat deze zomer een enorme 
strandstoel aandacht te trekken. 
En u ziet er een originele schel-
penkar, beschikbaar gesteld door 
Mennoi Twisk van het Strand-
vondsten- en Streekmuseum.
De Open Dagen zijn elke eerste 
en derde zondag van de maand. 
De expositie start dus zondag 
5 mei. Openingstijden zijn van 
13.30 tot 16.00 uur. Adres: Ge-
versweg 1b.

Hondenbezitters opgelet!
Regio - Loslopende honden kun-
nen voor problemen zorgen in 
natuurgebieden. Zeker nu, in het 
broedseizoen, wanneer veel die-
ren jongen krijgen. Daarom is er 
een voorlichtingscampagne ge-
start, waarin provincie Noord-
Holland en Noord-Hollandse na-
tuur- en recreatieorganisaties sa-
menwerken. De campagne moet 
hondeneigenaren bewust maken 
van de ongewenste gevolgen van 
loslopende honden in de natuur, 
met name in het broedseizoen.
Vogels, vogelnesten, konijnen, 
hazen, reeën, dassen en ander 

wild moeten beter beschermd 
worden tegen verstoring door 
loslopende honden. Vogels ver-
laten hun nest waardoor legsels 
koud worden en eieren niet uit-
komen. Reeën sterven door de 
stress van het opjagen of rennen 
zich in paniek dood in een hek. 
Maar ook jonge dieren worden 
gepakt door honden. Door meer 
voorlichting willen de partners 
hondenbezitters bewuster ma-
ken van de ongewenste invloed 
op de natuur, zeker in de broed-
tijd die duurt tot en met juli. 
 

Strengere controles
Om de overlast door honden aan 
te pakken, gaan handhavers en 
toezichthouders extra controle-
ren in de natuurgebieden. Hon-
denbezitters die zich niet aan de 
regels houden, kunnen een boe-
te krijgen. Het verschilt per na-
tuurgebied welke regels en voor-
schriften gelden. Op borden 
langs de toegangswegen en op 
de website van het gebied staan 
ze vermeld. Met de strengere con-
trole hopen de betrokken partij-
en hondenbezitters meer bewust 
te maken van de schade die hun 
hond kan aanrichten. 
 
Samenwerking
Natuurmonumenten, Landschap 
Noord-Holland, Staatsbosbe-
heer, Goois Natuurreservaat, PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Hol-
land Amsterdamse Bos, Water-
net,  Politie, Recreatie Noord-Hol-
land en Recreatie Midden-Neder-
land hebben afgesproken meer 
te gaan samenwerken op ge-
bied van handhaving. De provin-
cie Noord-Holland ondersteunt 
hen daarbij in samenwerking met 
de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD NHN). 
Foto: aangeleverd)

Castricum - Huis van Hilde heeft 
iets nieuws: in Hilde’s Heerlykheid 
staat vanaf donderdag 2 mei een 
heus speelkasteel waarin kinde-
ren naar hartenlust kunnen spe-
len en zichzelf prins of prinses 
kunnen wanen. Op 2 mei wordt 
het kasteel om 15.00 uur fees-
telijk geopend door Hans Veldt, 
lid van ledenraad Rabobank Alk-
maar e.o.. Hij krijgt daarbij assi-
stentie van prinsen en prinsessen.

Hans Veldt, inwoner van Castri-
cum en sinds een aantal jaren lid 
van de ledenraad van Rabobank 
Alkmaar e.o.: ,,Ledenraadsle-
den van Rabobank Alkmaar heb-
ben de beschikking over een per-
soonlijk budget, dat zij ten gun-
ste mogen laten komen van een 
goed doel in hun eigen woon-
plaats. Ik heb Huis van Hilde re-
gelmatig bezocht en ik ben on-
der de indruk van de vele moge-
lijkheden die het biedt. Ook aan 
educatie wordt veel gedaan, on-
der andere door het bezoek van 

vele schoolklassen. Natuurlijk zie 
je er ook veel kinderen met hun 
ouders en/of opa’s en oma’s. Het 
idee om voor die kleine bezoe-
kers van Huis van Hilde een speel-
kasteel te bouwen, sprak mij aan. 
Vandaar dat ik mijn budget graag 
ter beschikking stelde voor de 
aanschaf van het materiaal.”

Met dit budget is vrijwilliger Pau-
lien van Tol aan de slag gegaan : 
zij ontwierp het kasteel. Vrijwilli-
ger Henk Verdonk heeft vervol-
gens het timmerwerk gedaan en 

Paulien van Tol en medevrijwil-
ligers Sandra Strijk en Joke Al-
brink hebben het nieuwe kasteel 
prachtig geschilderd. 

Kortom, iedereen bij Huis van 
Hilde is ontzettend trots op het 
nieuwe kasteel! Wie het kas-
teel op donderdagmiddag 2 mei 
om 15.00 uur komt bewonderen 
(liefst in prinsen- of prinsessen-
kleding) wordt getrakteerd op 
een lekker glas limonade en kan 
– na de opening – meteen in het 
kasteel spelen.

Kijkje achter schermen in eendenkooi
Uitgeest - Een bezoek aan de 
fraaie eendenkooi Van der Eng 
bij Uitgeest is een unieke beleve-
nis voor jong en oud! Samen met 
de kooiker en het kooikershondje 
wandel je achter de rietschermen 
langs door het bosje en rond de 
plas en hoor je hoe een eenden-
kooi werkt. 
Op vrijdag 3 mei om 18.30 uur, 
zaterdag 4 mei om 10.30 uur en 
woensdag 8 mei om 18.30 uur 

is men welkom om mee te gaan 
met deze bijzondere excursie.
Eendenkooi Van der Eng aan de 
Niesvenstraat in Uitgeest bestaat 
al sinds 1588! Het gebied is be-
langrijk als natuuroase in het 
weidelandschap. Een vrijwilli-
gersgroep, met steun van Land-
schap Noord-Holland, zorgt dat 
deze bijzondere historische plek 
behouden blijft. Zin om mee 
te gaan? Reserveer een plek op 

www.gaatumee.nl. (Foto: Land-
schap Noord-Holland)



09 1 mei 2019

KONINGSDAG       2019

Foto’s: Shirley Douwstra - Notmeijer en Gerry Deurloo Weessies

Het positieve levens-
gevoel van Jan Meijer
Castricum - ‘Op reis zie je dingen 
die er eigenlijk niet zijn. Dingen 
die je werkelijk zou willen.’ Dat le-
zen we in de onlangs verschenen 
poëzie- en liedjesbundel Retour 
Vrede van Jan Meijer. Voor deze 
Castricumse zanger, gitarist en 
dichter is het leven een fantasie-
volle reis. Een reis die ons terug-
leidt naar waar het eigenlijk alle-
maal om begonnen is: liefde, we-
derzijds begrip en innerlijke vre-
de. In Meijers liedjes en gedichten 

klinken hoop en optimisme door. 
Retour Vrede laat ons aankomen 
bij een positief levensgevoel. De 
door Gra�sch atelier SOPIT fraai 
vormgegeven uitgave bevat ook 
een cd, waarop Meijer met mu-
zikale vrienden veertien eigen 
composities ten gehore brengt. 

Retour Vrede kost € 15,-. Verkrijg-
baar bij boekhandel Laan of te 
bestellen bij giannimeijer@case-
ma.nl. (Foto: Gaby Meijer)

Inschrijving motortoerrit 
De Zuchtende Man
Limmen - Motortoerclub De 
Zuchtende Man gaat zaterdag 15 
juni weer op pad. Dit jaar wordt 
er een dagtocht gereden. Gezien 
de richting en het vroege ver-
trek rijden ze de zon tegemoet. 
Daarmee hoopt de club weer een 
prachtige dag in het vooruitzicht 
te hebben. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en aan de route 
wordt hard gewerkt. Het mag die 
dag nergens aan ontbreken. 
De oudgedienden weten al hoe 
leuk en mooi het is om mee te rij-
den. Voor de nieuwkomers toch 
een uitleg. Rond 8.30 uur vertrek-
ken de groepen voor de dagtocht. 
Er wordt gereden volgens de ter 
plaatse geldende snelheid. Een 

voor- en achterrijder begeleiden 
de groep. Onderweg zijn stops 
voor een versnapering, drinken 
en toiletteren. Onder de mid-
dag staat er weer een geheel ver-
zorgde lunch klaar. Na aankomst 
in Limmen brengt een ieder zijn/
haar motor thuis en komt weer 
fris terug voor een geweldig buf-
fet met een drankje bij de pleis-
terplaats EetBarLekker. Kortom 
een dag die je als motorrijd(st)er 
niet mag missen.

Inschrijven is mogelijk via de link 
op de facebookpagina of stuur 
een mail naar dezuchtendeman@
gmail.com. Er wordt dan een link 
gestuurd om in te schrijven. 

Spanning tot de laatste 
ronde bij SV Vredeburg
Limmen - De schakers van SV 
Vredeburg speelden vrijdag 26 
april de 27e, en tevens voorlaat-
ste, ronde van het seizoen. De 
medailles konden reeds verdeeld 
worden.
Koploper Luc Janssen kon reeds 
de titel pakken, maar dan mocht 
hij niet verliezen van directe con-
current Bert Hollander. Maar dat 
gebeurde toch, waardoor het 
spannend blijft tot de laatste ron-
de. Met zwart rokeerde Hollander 
laat en lang. Ondertussen bouw-
de hij aan een koningsaanval 
waar Janssen geen correct ant-
woord op had. De witte koning 
ging ten onder in het mijnenveld 
na een fraai paardo�er van Hol-
lander. En zo is de ranglijstvoor-
sprong van Janssen geslonken en 
zal hij in de laatste ronde niet mo-
gen verliezen om alsnog de titel 
veilig te stellen. Hollander weet 
zich door de fraaie zege minimaal 
verzekerd van het zilver. 
Ook Sandra Hollander verkeerde 
in goeden doen: met zorgvuldige 
manoeuvres maakte ze gebruik 
van de mislukte opening van 
Barry Blekemolen en realiseerde 
vlotte winst van een gezonde pi-
on. De rest ging, ondanks enke-
le tegendreigingen van Blekemo-
len, op techniek. 
In een Spaanse partij zette Hid-

de Ebels, na een te opportunis-
tische zet met de f-pion, de deur 
wijd open voor het paard van zijn 
vader Harold. Deze maakte dank-
baar gebruik van de mogelijkhe-
den, veroverde een volle toren 
en dreef de reddeloze zwarte ko-
ning in een matnet. Yvonne Schol 
stond in een volkomen verloren 
positie tegen Matthijs Hulsebos. 
Ergens in het vroege middenspel 
was haar dame gesneuveld tegen 
slechts een stuk. 
Adri Beentjes pleegde lang uit-
stekende weerstand tegen de 
aanval van Tars Wanders, maar 
toen de toren van Wanders een-
maal op de zevende rij binnen-
viel, brak het verzet van Been-
tjes en kon Wanders het punt bij-
schrijven. Jan Brantjes en Nico 
Pepping maakten er een span-
nende partij van, waarin Brant-
jes, na paardwinst in het eindspel, 
aan het langste eind trok. Gertjan 
Hafkamp was goed op dreef: te-
gen Hans de Goede schudde hij 
een lekkere aanval uit de mouw 
en boekte een keurige zege. 
Komende vrijdag volgt de laatste 
ronde van de interne competi-
tie. In de weken daarna staan nog 
een rapid-toernooi (10 mei), het 
simultaan met Sopiko Gurashmi-
vili (17 mei) en het jubileumfeest 
(24 mei) op de rol.

Volleyballers gaan weer 
naar buiten
Castricum - Na een succesvol 
zaalseizoen, waarbij alle senio-
renteams binnen de top 4 zijn ge-
eindigd zijn en Dames 2 en meer-
dere jeugdteams zelfs een kam-
pioenschap hebben binnenge-
haald, worden nu de zaalschoe-
nen van de volleyballers van 
Croonenburg weer opgeborgen. 
De liefhebbers van zand, strand 
en volleybal gaan bij 2Beach ver-

der. De accommodatie, Zeeweg 4 
(bij de atletiekbaan), is weer ge-
reed gemaakt, zodat vanaf maan-
dag 6 mei weer met verschillende 
groepen gestart kan worden. Trai-
nen, battelen, BeachFit, vrij spe-
len: allerlei mogelijkheden voor 
jong en oud. 
Kijk voor alle informatie op 
www.2beach.nl. (Foto: aangele-
verd)

Steunpunt Vrijwilligerswerk:
Vrijwilligers gezocht voor 
diverse organisaties
Castricum - De Tuin van Kapitein 
Rommel is ingericht als een mi-
lieu-natuurtuin met een ontmoe-
tingsruimte en een plantenkas 
en biedt daarin ruimte voor na-
tuur- en milieueducatie, recreatie 
en mogelijkheden tot ontmoe-
ting. Het bestuur is op zoek naar 
een �nanciële tuinman/vrouw. Ie-
mand die thuis is in �nanciële ad-
ministraties en de tuin een warm 
hart toedraagt.
Een sportieve en slechtziende 
56 jaar jonge aanvrager van het 
maatjesproject Samen 2 van Wel-
zijn Castricum, is op zoek naar 
een �etsmaatje voor haar tan-
dem. Wie van lekker buiten zijn 
en door de duinen crossen houdt, 
wordt gevraagd te reageren.
Zeker met het mooie weer de-
ze dagen is de taak van de EHBO 
op het strand heel belangrijk. Een 
goed draaiend bestuur is dan on-
ontbeerlijk. Men is nog op zoek 
naar een enthousiaste persoon 
die samen met de strandcoördi-
natoren en andere bestuursleden 

werkt aan het optimaliseren van 
de dienstverlening op het strand. 
De dagelijkse operationele zaken 
op de strandpost worden gere-
geld door twee coördinatoren en 
het bestuurslid is hun aanspreek-
punt.  De werkzaamheden op het 
strand vinden plaats in de perio-
de april t/m september. Geduren-
de de andere maanden vindt de 
evaluatie van het seizoen plaats, 
worden leerpunten aangepakt en 
voorbereidingen getro�en voor 
het nieuwe seizoen. Voor de uit-
gebreide omschrijving en reage-
ren kan men terecht op de onder-
staande website. 
Wie interesse heeft in een van de-
ze vacatures, of ander vrijwilligers-
werk wil doen, kan een afspraak 
maken bij het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk (onderdeel van Stich-
ting Welzijn Castricum) Geester-
duinweg 5 in Castricum. Het tele-
foonnummer is 0251-65 65 62. De 
vacaturebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastricum.
nl en op Facebook en Twitter.
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Groenbeurs in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 4 mei 
van 10.00 tot 15.00 uur wordt in 
de Tuin van Kapitein Rommel de 
Groenbeurs gehouden.
Wat is er nu plezieriger dan ei-
genhandig van een klein stukje 
grond een bloeiende plek te ma-
ken? Op de unieke locatie tus-
sen duizenden bloemen en plan-
ten geven vele liefhebbers van 
Groei en Bloei hun mooiste col-
lecties prijs en krijgt men advies 
op maat. Ook is het ruilen van 

planten mogelijk. En zijn er krui-
den te koop. Er wordt dit jaar krui-
den verkocht van de Buitenkans 
uit Heiloo namelijk dragon, ven-
kel, maggiplant, limoncelloplant, 
citroenmelisse, Marokkaanse 
munt, ananasmunt, peterselie 
en salie. Groei & Bloei is ook weer 
van de partij met enthousiaste 
vrijwilligers en heel veel stekjes 
en planten. Op het terras is ko�e 
en taart te verkrijgen. (Foto: aan-
geleverd)

Na strafschoppen:
Volendam wint Johanna’s Hof U12 Top Tournament
Castricum - De zevende editie 
van het Johanna’s Hof U12 Top 
Tournament kreeg met Volen-
dam een verrassende winnaar. 
Hoewel B.F.C., Zeeburgia, Spar-
taan’20 en JVOZ de grote favo-
rieten voor de eindzege waren, 
mag Volendam de kolossale 
wisselbeker een jaar lang in de 
prijzenkast zetten. De voetbal-
lers uit Volendam hielden in de 
�nale B.F.C. op 0-0 en beslisten 
de �nale vanaf de strafschop-
stip in hun voordeel.
Deze �nale op het Johanna’s Hof 
U12 Top Tournament  was ver-
re van spraakmakend. Vaak ver-
liep de eindstrijd van dit toer-
nooi uiterst spectaculair; de �nale 
op deze zaterdag voor Pasen was 
vooral spannend, maar het echte 
vuurwerk bleef uit.
Het favoriete B.F.C., vorig jaar ook 
al verliezend �nalist, was de bete-
re ploeg, maar Volendam gaf nau-
welijks ruimte weg. Met die tac-
tiek hadden de Volendammers 
tot verrassing van velen de �nale 
bereikt. Met één overwinning en 
twee remises bereikte Volendam 
de kwart�nale. In die kwart�nale 
tegen Zeeburgia scoorde Volen-

dam vlak voor tijd 2-2. Na straf-
schoppen plaatste de ploeg van 
trainer Mike de Boer zich voor de 
halve �nale, waardoor voor Zee-
burgia een plek bij de eerste vier 
uit het zicht was. In de halve �na-
le tussen Volendam en JVOZ vie-
len geen doelpunten. Volendam 
had in de strafschoppenserie de 
zenuwen het best in bedwang en 
plaatste zich voor de �nale. 
De tegenstander in die �nale, 
B.F.C., had zich overtuigend ge-
plaatst voor de eindstrijd. In de 
knockout fase had B.F.C. betrek-
kelijk eenvoudig afgerekend met 
FC Lisse en Barendrecht. In de �-
nale tegen Volendam was het 
beste er wel af bij de talenten 
uit Bussum. Volendam beperk-
te zich voornamelijk tot verde-
digen en deed dat uitstekend. 
Ook in de verlenging hoefde de 
prima �uitende Jordy Twisk niet 
naar het midden te wijzen. Volen-
dam, door de kwart- en halve �-
nale ervaren in het nemen van 
strafschoppen, faalde tegen B.F.C. 
geen enkele keer vanaf elf meter. 
Uitzinnig van vreugde nam ‘Het 
Andere Oranje’ de wisselbeker in 
ontvangst. JVOZ won de troost�-

nale van Barendrecht.
FC Castricum, dat in de poule pri-
ma presteerde en gelijkspeelde 
(0-0) tegen Volendam, had het in 
het middagprogramma zwaar en 
eindigde uiteindelijk als achtste 
in het schaduwkampioenschap.
Zvi Roozeman, middenvelder 
bij Zeeburgia, werd uitgeroepen 

tot de beste speler van het toer-
nooi. B.F.C.-doelman Marc Segaar 
kreeg de prijs voor de beste kee-
per van het toernooi. DOVO-aan-
valler Samuel Kruidbos kroonde 
zich met zes doelpunten tot top-
scorer van het toernooi. Fortuna 
Wormerveer vertrok met de spor-
tiviteitsprijs uit Castricum. 

FC Castricum U12 (Foto: Paul van der Molen)

Ruigoord Experience 
in galerie Streetscape
Castricum - De kunstenaars van 
Ruigoord vertonen na 30 jaar hun 
kunst buiten het dorp. Op 3 mei 
opent hun expositie in Galerie 
Streetscape op de Dorpsstraat in 
Castricum. De kunstenaars lieten 
zich in de jaren tachtig op specta-
culaire wijze zien in onder ande-
re de Nieuwe Vleugel van het Ste-
delijk in Amsterdam. Al jaren vin-
den in Ruigoord eind september 
de Openbare Werken plaats en 
zijn er solo exposities in binnen- 
en buitenland. 
Maar Ruigoord bloeit als nooit te-
voren. Het aantal ateliers is uitge-
breid en dat leidt tot een span-
nende mix van jonge en oude 
kunstenaars. En dus treedt de 
Ruigoord Experience als groep 
naar buiten. 
Behalve met Gerben Hellinga en 
Hans Plomp is de kunstenaarsko-
lonie nu ook verrijkt met schrij-
vers Tosca Niterink en Jan van 
Aken; naast de “ouwe getrouwe” 

schilders als Hennie van der Vegt, 
Hans Gritter, Rob van Tour, Elsje 
Elysee Stroetinga, Niels Hamel of 
illustrator Peter van Harmelen is 
er een hele nieuwe jonge genera-
tie schilders, tekenaars , fotogra-
fen, gra�ci, beeldhouwers, video-
kunstenaars , installatie- kunste-
naars neergestreken in Culturele 
Vrijhaven Ruigoord. 
De feestelijke opening vindt 
plaats op vrijdag 3 mei om 17.00 
uur door Ruigoorder van het eer-
ste uur dichter Hans Plomp en 
met muzikale omlijsting van de 
Ruigoord Rebels. De expositie 
duurt tot en met 2 juni. 
Te zien in galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 Castricum van 3 
mei t/m 2 juni, woensdag 09.30-
12.00 tijdens het inloopatelier 
van Mieke Rozing en vrijdag t/m 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Zie www.streetscape.nl. (Foto: 
werk van Hans Gritter, foto aan-
geleverd)

Monopoly
Conquista onthult 
thema Timmerdorp
Limmen - Veel jongeren uit Lim-
men hebben vorige week hard 
gewerkt aan meerdere bloem-
stukken voor de Bloemendagen 
in het dorp. Het Conquista team 
is erin geslaagd een aantal prach-
tige stukken te creëren. Bij de 
start van de Bloemendagen op 
Koningsdag is met het tonen van 
hun bloemstukken ook het the-
ma voor Timmerdorp 2019 ont-
huld. Het Conquista team heeft 
dit jaar gekozen voor het thema 
Monopoly. Voor het pand op de 
Kerkweg 50 te Limmen prijkt dan 
ook ‘Rich Uncle Pennybags’, de 
welbekende mascotte van Mono-
poly. Timmerdorp wordt dit jaar 
van 19 tot en met 23 augustus ge-
organiseerd. Aanmelden kan via 
het aanmeldformulier dat in ju-
ni op de basisscholen in Limmen 
wordt uitgedeeld. Deze lever je 
op zaterdag 29 juni tussen 11.00 

en 12.30 uur in bij Conquista. 
Maar eerst maken ze zich op voor 
de Conquista Avond 4-daagse 
van 11 tot en met 14 juni. In het 
programmaboekje van mei-ju-
li is het aanmeldformulier voor 
deze dagen te vinden. Maar ook 
dit formulier delen ze uit op de 
basisscholen in Limmen en het 
komt, net als het aanmeldfor-
mulier voor Timmerdorp, ook op 
de website www.Conquista.nl te 
staan. Lever jouw inschrijving bij 
Conquista in op zaterdag 1 of 8 
juni tussen 11.30 en 12.30 uur. 
Conquista zoekt ook nog vrijwil-
ligers om het team te versterken. 
Vanaf 12 jaar is dat al mogelijk. 
Ook staat de deur van Conquis-
ta open voor maatschappelijke 
stages. Meld je aan via info@con-
quista.nl of vraag bij een van de 
jongerenwerkers naar de moge-
lijkheden. (Foto: aangeleverd)

Expeditie Juttersgeluk: op 
weg naar een schoon strand
Castricum - Op 13 mei vindt in 
Castricum aan Zee een pop-up-
etappe van de Expeditie Jutters-
geluk plaats. Dit is het vijfde jaar 
dat mensen die om wat voor een 
reden geen betaald werk (meer) 
kunnen doen de Nederlandse 
kust schoonmaken. In strandpa-
viljoen Zeezicht zal wethouder 
Paul Slettenhaar de deelnemers 
welkom heten.

Expeditie Juttersgeluk is speci-
aal voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligers 
met een licht verstandelijke of 
psychische beperking of mensen 
die langdurig thuis zitten zonder 
werk gaan tijdens de expeditie 

op zoek naar de mooie en minder 
mooie dingen op het strand. Slet-
tenhaar ontvangt de deelnemers 
met een persoonlijk welkomst-
woord. Er volgt uitleg over hoe 
je afval op het strand herkent en 
hoe je het veilig opraapt. Daarna 
start de etappe: een ware ontdek-
kingstocht. Het afval wordt door 
de jutters meegenomen, zodat er 
een schoon strand achterblijft. 

Stichting Juttersgeluk zorgt voor 
de landelijke coördinatie en PR en 
voorziet de deelnemers van pro-
motiematerialen en advies. Deze 
zomer zullen naar verwachting 
15 pop-up-etappes langs de Ne-
derlandse kust plaatsvinden.

Klinkende overwinning TV 
Castricum op Pim Mulier
Castricum - Op tweede paasdag 
bracht het eerste gemengd team 
van Tennis Vereniging Castri-
cum een  bezoek aan Tennisver-
eniging Pim Mulier in Haarlem. 
Het zomerse weer stimuleerde 
de TVC’ers blijkbaar op een dus-
danige wijze dat alle enkelpartij-
en werden gewonnen; Marian-
ne Bakker, Matthijs Langeveld en 
Martijn Kicken wonnen in straight 
sets, waarbij de laatste slechts 
twee games toestond aan zijn te-
genstander. Ook José de Groot 
won haar enkelpartij in 3 sets. De-
ze 4-0 voorsprong kon echter niet 

worden vastgehouden, omdat 
zowel het damesdubbel van Jo-
sé en Quinty Boontje als het he-
rendubbel van Matthijs en Maar-
ten de Vries hun partijen verloren, 
al was de laatste na een spannen-
de tiebreak. 
De positieve draad werd weer op-
gepakt met de mix dubbels; Ma-
rianne en Jordy Schi�erstein ver-
sloegen hun tegenstanders in 
twee sets en nog overtuigender 
deden Matthijs en Quinty hetzelf-
de. Dat resulteerde uiteindelijk in 
een mooie 6-2 overwinning en 
een stijging op de ranglijst.

Mountainbike
Zege voor Wout Bakker
Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft na een enerverende 
strijd in Akersloot de winst ge-
pakt in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. 
Het was Pleun Lodewijks 
(Akersloot), die op Sportcomplex 
de Cloppenburgh na de start de 
lont in het kruitvat stak, waar al-
leen Wout Bakker (Heiloo) en Hi-
dde Buur, als thuisrijder, een ant-
woord op hadden. Na wat wisse-
lingen aan de kop nam Wout Bak-
ker het heft in handen met Hid-
de Buur waakzaam in het wiel. 
Pleun Lodewijks was inmiddels 
door het duo Bakker/Buur op een 
kleine achterstand gezet. Bakker 
en Buur waren teveel met zich-

zelf bezig, waardoor ze geen oog 
hadden voor de alsmaar nader-
bij komende Pleun Lodewijks. 
Na aangesloten te zijn moest dit 
drietal onderling gaan uitmaken 
wie met de dagzege aan de haal 
zou gaan. In een adembenemen-
de eindsprint wist Wout Bakker 
met een banddikte Lodewijks te 
kloppen. Door een voor de jury 
niet toelaatbare actie eerder in de 
strijd werd Pleun Lodewijks als-
nog teruggezet naar derde plaats 
en kon Hidde Buur zodoende als-
nog de tweede plek innemen. 
Uitslag mannen: 1. Wout Bakker, 
Heiloo; 2. Hidde Buur, Akersloot; 
3. Pleun Lodewijks, Akersloot; 
4. Dennis Talens, Heemskerk; 5. 
Henk Jan Verdonk senior, Eg-
mond aan den Hoef.

Castricum - In de Dorpskerk Cas-
tricum aan de Kerkweg wordt 
zondag 12 mei de expositie ‘Vaar 
naar diep water’ van Hille Vlas-
man geopend tijdens de viering 
om 10.00 uur. 

Een majestueuze wolkenpartij. 
Een roestig anker op een voor-
dek. Een oude grafzerk. Koeien in 
de stromende regen. Een engel 
op een nok van een dak. Woeste 
golven en een verstilde zee, alles 
raakt aan een oerverhaal. In oude 
Bijbelvertalingen zo tre�end ver-
woord met: En het geschiedde… 

‘Vaar naar diep water’. Als je niet 
oppervlakkig wilt leven, kun je 
diepgang in je leven niet vermij-
den. Zelfkennis is essentieel. De 
uitdaging ligt hierbij in het onder 
ogen zien wat je het meest vreest.
Het is een meditatieve tocht over 
land, water en strand. ‘Vaar naar 
diep water’ van Hille Vlasman in 
de Dorpskerk, is een uitnodiging 
om met de beelden en woorden 
op eigen wijze zelf verder te spe-
len. De expositie is te bezichtigen 
op donderdag van 12 mei tot 30 
juni tussen 11.00 en 15.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Expositie vanaf 12 mei 
in Protestantse Kerk 

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Brandmelding
Castricum - Dinsdagavond 23 
april om 23.06 uur is de brand-
weer zonder spoed opgeroepen 
voor een melding van een bui-
tenbrand aan de Oranjelaan. Er 
zou een stoel in de brand staan 
langs de weg. 
De brandweerlieden hebben de 
hele straat afgezocht maar kon-
den de stoel niet vinden, ook 
geen resten.
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Castricum terug in de tijd

Het geronk van Duitse vliegtuigmotoren maakt de inwoners van Castricum wakker in de 
vroege morgen van 10 mei 1940. Vliegveld Bergen wordt aangevallen en de knallen van het 
afweergeschut klinken in de verte. De Tweede Wereldoorlog is heel ingrijpend geweest voor de 
bevolking in Castricum. De Duitse bezetter evacueert tijdens de Tweede Wereldoorlog hier vele 
gezinnen, breekt honderden woningen af en verarmt het leven in het dorp.

Duin en Bosch doet in mei 1940 dienst als verpleeghuis van het Rode Kruis voor maar liefst 212 
lichtgewonde en herstellende militairen. Op 29 mei moeten ze Duin en Bosch weer verlaten. 
In de huidige kunstbunker, vlakbij Kijk-Uit brengt men op 14 mei onder meer de Nachtwacht 
opgerold in veiligheid. In de eerste oorlogsjaren is Castricum een toevluchtsoord voor 1.500 
mensen uit Ankeveen en Kortenhoef.
Het aantal Duitse soldaten neemt toe en Castricum krijgt het bijzonder moeilijk met een Orts-
kommandant die als bijnaam ‘de bommenwerper’ heeft. De bezettingsmacht laat vele huizen 
en gebouwen ontruimen, onder meer jeugdherberg Koningsbosch, vakantiekoloniehuizen 
Sint Antonius en de Eenheid, alsook het badhotel Armeria bij het strand. De Castricummers 
komen in verzet tegen de Duitse oorlogsmacht, joelen ‘Ozo’ (Oranje zal overwinnen), en steken 
duim en wijsvinger als letter V van vrijheid omhoog.

Terugkomend uit Duitsland cirkelen in de nacht van 12 op 13 augustus 1940 de Engelse bom-
menwerpers over Castricum. Ze laten vijf brisant- en een aantal brandbommen op Ziekenhuis 
Duin en Bosch vallen. Paviljoen vrouwen 1 wordt getroffen: twee patiënten zijn onmiddellijk 
dood en acht raken gewond. Dankzij kordaat optreden van de dienstdoende nachtzusters ont-
staat er geen paniek. De ziekenhuisbrandweer en de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst 
zijn de situatie spoedig meester. De nieuwsdienst ANP bericht ‘dat de Brit met opzet zijn bom-
men op het ziekenhuis heeft geworpen’.
In juni 1942 laat de Duitse bezetter Duin en Bosch helemaal ontruimen. De bijna 800 patiënten 
verhuizen naar psychiatrische inrichtingen in Den Dolder, Medemblik, Rosmalen en  Warnsveld.

In november 1942 beveelt het Duitse commando dat de Castricummers hun gemeente moe-
ten verlaten. Behalve land- en tuinbouwers en een aantal mensen, die de Duitsers niet kun-

nen missen. Op 30 november 1942 moet iedereen die geen werk heeft weg zijn. De anderen 
krijgen nog een maand uitstel tot 31 december 1942. Ze kunnen zelf (!) uitkiezen waarheen 
ze vertrekken, anders wijst de burgemeester een adres aan in onder meer Oude en Nieuwe 
Pekela, Vlagtwedde en Wildervank. Om het schootsveld van de Duitse troepen te verruimen 
worden boerderijen en huizen afgebroken aan de Alkmaarderstraatweg, Beverwijkerstraat-
weg, Brakersweg en Oosterbuurt. En op grote schaal laat de bezetter bunkers, tankmuren en 
tankgrachten bouwen in het kader van de Duitse Atlantik Wall verdediging. De hele gemeente 
Castricum wordt ‘Sperrgebiet’ waar je alleen mag komen met een Ausweis. Bakkum is alleen 
met speciale vergunning toegankelijk. Eind 1943 komt daar nog de sloop bij van 250 huizen 
aan 1e en 2e Groenelaan, Kooiweg, Kramersweg, Mient, Onderlangs, Stetweg en Vinkebaan. 
De wijk de Duinkant, tussen het spoor en de Geversweg, verdwijnt zo ongeveer helemaal. Op 
1 januari 1942 waren er 8.964 bewoners; op 1 januari 1944 nog maar 3.009 inwoners. Van de 
1.875 gebouwen kort voor de Tweede Wereldoorlog blijven er 967 over. Van de 641 die leeg 
stonden of die de Duitse militairen gebruikten, zijn er 541 zwaar beschadigd. Ook nu verzetten 
de Castricummers zich: ze snijden kabels door, Dorus Kuys, de dorpsomroeper, doet zijn werk 
zo dat niemand hoort dat alle fi etsen moeten worden ingeleverd, de illegaliteit pleegt een 
bomaanslag op de spoorlijn. Maar de Duitsers verharden zich aan het einde van de oorlog en 
schieten als ‘represaille’ bewoners dood. Op 6 en 7 april 1945 fusilleren ze 10 mannen uit wraak 
voor aanslagen op een Duitse soldaat en op een Landwacht. Het oorlogsmonument voor de 
gevallenen (zie foto) herdenkt dit. Het staat niet ver van de plek waar de fusillade gebeurde.

Er komt centrale distributie met bonnen van de steeds schaarser wordende levensmiddelen. 
En de centrale keuken kookt een potje voor mensen die niet genoeg te eten hebben. Over het 
verzet in Castricum zijn artikelen in het jaarboek van Oud-Castricum geschreven over onder 
meer Nardus Bos, Huibert van Ginhoven, Arie Hageman, Jan Hoberg, tante Sientje van der 
Hurk, dokter Leenaers, Leo Toepoel en Tiny van Vlaanderen - Boot. Op 4 mei 1945 capituleert 
Duitsland. Maar in Castricum durft men nog niet openlijk feest te vieren. Want de Duitsers zijn 
hier nog steeds zwaarbewapend aanwezig. Op 7 mei schiet een Duitse militaire Feldwebel de 
Castricummer Cornelis Beentjes dood toen hij palen uit een weiland haalde. Pas op 8 mei kan 
de vlag uit in de kerktorens. De Canadezen rijden Castricum binnen en de dorpsbewoners 
begroeten hen met grote blijdschap. Op 15 mei vieren ze een vreugdevol bevrijdingsfeest met 
een herdenking van de gevallenen, een optocht en met volksdansen. De grote bevrijdings-
week in Castricum begint op 31 augustus 1945.

Castricum terug in de tijd?
Op het kerkhof van de dorpskerk liggen 36 oorlogsgraven met 28 Engelsen, 1 Pool, 1 Neder-
lander en 6 onbekenden. De gemeente Castricum herdenkt 4 en 5 mei elk jaar met diverse Be-
vrijdingsdagvieringen. In 1957 is het oorlogsmonument onthuld, een betonnen beeld van een 
hand die een vredesduif laat opstijgen. Het staat symbool voor de vrede. Op het voetstuk van 
het monument staat een bronzen plaquette met de namen van 20 mensen die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn gefusilleerd.

Bronnen
Bovenstaand stukje is een korte, gepopulariseerde deelweergave van het artikel Castricum in 
oorlogstijd van Niek Kaan uit jaarboek 8 (1985).
De andere in de tekst genoemde artikelen zijn digitaal te lezen in de jaarboeken van Oud-
Castricum via ons nieuwe webadres www.oud-castricum.nl.
John Heideman heeft twee boeken geschreven over Castricum en Bakkum tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het derde is in voorbereiding.

Ted Telleman, vrijwilliger bij Oud-Castricum
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Het oorlogsmonument voor de gevallenen, Pad van de mensenrechten, 
Castricum. Uit: Beeldbank Oud-Castricum, collectie Stuifbergen.

Brouwerij Dampegheest 
weer in de prijzen bij de 
Dutch Beer Challange
Limmen - Voor het derde achter-
eenvolgende jaar heeft Brouwerij 
Dampegheest een prijs behaald 
bij de ‘Dutch Beer Challange’.  
Na de zilveren medaille twee jaar 
geleden voor de Zware Hufter en 
een Certi�cate of Excellence vo-
rig jaar voor Ut 1e Kieftai, deze 
keer een bronzen medaille met 
het bier Postiljon, in de categorie 
‘Speciaal Bieren’.

Postiljon is een dark ale van 7% 
alc, hij smaakt moutig en krui-
dig en ziet hartstikke donker. Een 

Postiljon is een bereden koetsier, 
de ruiter op het voorste linker 
paard van een zes- of achtspan. 
Het is één van de eenmalige 
brouwsels, die brouwerij Dam-
pegheest maakt en nog voorra-
dig bij de plaatselijke slijterijen 
en in Castricum bij Club Mariz. 
Wie hem nog wil proeven, moet 
er snel bij zijn. 

Voor meer informatie zie www.
dampegheest.nl. (Foto: aangele-
verd)

Eigentijdse voorstelling 
van het Bijbelboek Esther
Limmen - In de kerk op de Zuid-
kerkenlaan 25 vindt op 8 mei een 
mooie voorstelling plaats. Deze 
avond van de Protestantse Ge-
meente te Limmen is allereerst 
voor gemeenteleden georgani-
seerd. 
Daarnaast zijn belangstellenden 
uit buurgemeenten Heiloo en 
Castricum hartelijk welkom om 
mee te genieten van deze bijzon-
dere voorstelling!

Het is een eigentijdse voor-
stelling van het Bijbelboek Es-
ther, het enige Bijbelboek waar-
in de naam van God niet ge-
noemd wordt. Het is een meesle-
pend verhaal over macht en mis-
bruik van macht, geweld en ver-
zet, twijfel en moed. Het verhaal 
speelt in het huidige Iran en kent 
tal van Perzische elementen.

In een schoonheidswedstrijd 
wordt Esther gekozen tot nieu-
we koningin van Perzië. Wat de 
koning dan nog niet weet: Esther 
is Joods. Kort daarna dreigt haar 
volk te worden uitgeroeid door 
Haman, de hoogste ambtenaar 

van het land. Esther komt in actie 
om dat te verhinderen. Zij slaagt 
in haar opzet. De dreiging wordt 
afgewend. Tot op vandaag her-
denken Joden deze goede a�oop 
met een vrolijk feest: Poerim.

Verhalenverteller Kees Posthu-
mus en muzikant Henk van Glab-
beek presenteren een actuele en 
muzikale versie van dit oude oos-
terse verhaal. Van Glabbeek be-
speelt verschillende Perzische in-
strumenten, zoals de tar, de setar 
en de daf. 
De regie is in handen van Heleen 
Hennink. 

De voorstelling is op woensdag 8 
mei in de Protestantse kerk, Zuid-
kerkenlaan 25 te Limmen. Aan-
vang 20.00 uur. De kerk is open 
vanaf 19.30 uur voor ko�e of 
thee. 
Er wordt afgesloten met een hap-
je en een drankje. Graag aanmel-
den bij dik.denekamp@hetnet.nl 
of 072 5052871. 
Bij de uitgang staat een mandje 
voor een vrijwillige bijdrage. (Fo-
to: aangeleverd)

Kunstenaars 
gezocht
Castricum - Zaterdag 8 juni is er 
weer een braderie in Castricum, 
met als extra thema ‘kunst’. Op 
het stukje Dorpsstraat ter hoog-
te van My Way tot de Pancratius-
kerk verzamelen de kramen met 
kunst zich. Hobbyisten en kunste-
naars kunnen voor 40 euro een 
kraam huren. Opgeven kan bij Si-
mone van  Bij Bakker - www.de-
snoepwinkelvoorkunstenaars.nl 
of 0251-673977.

Agenten 
bedreigd
Castricum - Zaterdag omstreeks 
02.25 uur zagen agenten van het 
Horeca Interventie Team (HIT) dat 
er twee mannen baldadig waren 
op het NS station. Er werd onder 
andere een trap gegeven tegen 
een raam van de overdekte �et-
senstalling. 
Tijdens het bekeuringsgesprek 
uitte één van beide heren beledi-
gingen en bedreigingen naar de 
agenten. Beiden zijn aangehou-
den. 
Daarbij is helaas de wapenstok en 
pepperspray gebruikt. De agen-
ten hebben aangifte gedaan van 
bedreiging en belediging.
Tegen de heren wordt proces-ver-
baal opgemaakt. Het betrof twee 
volwassen mannen uit Castricum.

e ti atie
Castricum - In de ingezonden 
brief van Dhr. Zonneveld (De 
Castricummer, 24 april) zijn on-
juiste feiten gepubliceerd over 
het standpunt van Forza! Castri-
cum met betrekking tot het nieu-
we zwembad. De partij geeft aan 
zich wel degelijk te scharen ach-
ter de plannen van VVD en De 
Vrije Lijst. In de brief werd ten on-
rechte gesuggereerd dat dit niet 
zo was.

Vrijwilligster 
gezocht
Castricum - Voor het winkel-
tje in een verzorgingshuis wordt 
een vrijwilligster gezocht die be-
schikbaar is op vrijdagochtend in 
de even weken. Informatie: 0251-
655232. 

Drugstest 
positief
Castricum - Dinsdagavond laat 
werd er op een parkeerplaats op 
de Beverwijkerstraatweg een per-
sonenauto aangetro�en met de 
lichten aan. Bij controle kwam er 
een henneplucht uit de auto en 
gaf de bestuurder toe hennep te 
hebben gerookt. Hierop is er een 
drugtest gedaan waarvan de uit-
slag positief was. Aangezien de 
auto niet rijdend aangetro�en is 
heeft de bestuurder een rijverbod 
gekregen van 12 uur.

Aanrijding met 
letsel
Castricum - Maandagmiddag 22 
april omstreeks twee uur kreeg 
de politie een melding van een 
aanrijding met letsel op de Be-
verwijkerstraatweg. Een bestuur-
der van een personenauto wilde 
linksaf slaan bij de Puikman. Hier-
bij kwam ze in botsing met een 
brom�etser die op de linker weg-
helft reed. De brom�etser gaf toe 
dat hij ‘spook’ gereden had. Uitein-
delijk viel het letsel mee en hoef-
de de bestuurder van de brom-
�ets niet mee naar het ziekenhuis.
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25 mei in Theater Koningsduyn:
Muzikale voorstelling MISSA 
over het ontstaan van Holland
Castricum - Op zaterdag 25 mei 
is in Theater Koningsduyn in Cas-
tricum MISSA te zien: een nieuwe 
muzikale voorstelling in 11 delen 
over het ontstaan van Holland. 
De muziek is een combinatie van 
klassiek, jazz, pop en wereldmu-
ziek. De Nederlandse songtek-
sten zijn geschreven door Jan Rot. 
Het verhaal wordt prachtig ver-
teld door Marga van Praag. 

Wat weten we eigenlijk over de 
ontstaansgeschiedenis van Hol-
land? MISSA vertelt het verhaal 
over de strijd tegen het water van 
de Nederlandse bevolking, de 
strijd tegen ziektes zoals cholera 
en een strijd onderling zoals de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten. 
Missa gaat ook over het ontstaan 
van de steden in Holland met zijn 
veel besproken graven, Jacoba 
van Beieren, de verschrikkelijke 
natuurramp de Sint- Elisabeths-
vloed en de strijd tegen bemoeie-

nis van buitenaf. Uiteindelijk kwa-
men de Hollanders boven als een 
onafhankelijk volk met een enor-
me drang naar vrijheid.
Tim de Ridder en Kees Nieuwen-
huijsen schreven het verhaal dat 
begon bij de gewonnen veldslag 
rond 1018 bij Flardinga, waarna 
het graafschap West-Frisia ver-
der tot bloei kwam van Texel tot 
Schouwen. 

Deze muzikale tijdreis voert je in 
elf aktes langs de vroomheid van 
Gregoriaanse muziek, de ritmi-
sche energie van jazzmuziek, de 
grootsheid van de laatromanti-
sche klassieke muziek, maar ook 
langs popmuziek, folklore en we-
reldmuziek. De muziek wordt ge-
speeld door het wereldwijd be-
kende orkest Música Extrema. 
Vier vooraanstaande vocalisten 
van o.a. De Nederlandse Ope-
ra (Muriel van Dinteren, Claudia 
Patacca, Erik Slik, Jan Willem Bal-

jet) en een koor zingen de Ne-
derlandse liedteksten die zijn ge-
schreven door Jan Rot. Marga van 
Praag (journalist/nieuwslezer) is 
de verteller in dit boeiende en 
unieke muziektheater.

Meedoen
Meezingen in het koor bij deze 
indrukwekkende voorstelling? 
Meld je dan aan bij de secreta-
ris van Kleinkoor Castricum: Re-
né Zijp zijp.rene@gmail.com. De 
repetities zijn gepland op dins-
dag 7, 14 en 21 mei van 18.45 tot 
19.30 uur in de Carel Barbierzaal 
van Stichting Toonbeeld, Geester-
duinweg 7.

MISSA: zaterdag 25 mei om 
20.00 uur in Theater Konings-
duyn (Geesterhage, Castricum). 
Kaarten 19 euro (incl. pauze-
drankje) te bestellen via: www.
geesterhage.nl. (Foto: aangele-
verd)

Iets betekenen voor je buurt?
Enthousiaste inwoners gezocht voor 
nieuw initiatief
Castricum - Al het moois van de 
CAL-gemeente zichtbaar maken, 
dat is het doel van Lenie, Ans, Job, 
Paul en Marjan. Op 15 mei organi-
seren zij een bijeenkomst in Gees-
terhage om meer verbinding te 
creëren tussen buurtgenoten.

Mooie initiatieven, activiteiten 
en onderlinge hulp - er is volop 
gaande in Castricum, Akersloot, 
Limmen en De Woude. ‘Op diver-
se plekken in het land wordt al 
gewerkt met buurtverbinders en 
een online platform waarop vraag 
en aanbod in een gemeente of 

buurt zichtbaar gemaakt wordt. 
Hulp vragen bij een klus bijvoor-
beeld, of boodschappen doen 
voor een oudere buurvrouw of 
buurman. Samen iets kunstzin-
nigs maken of sporten. Iets goeds 
doen voor het milieu, onderlin-
ge kinderopvang regelen of een 
mantelzorger ontlasten.’

Op het platform is het mogelijk 
onderling contact te leggen en al-
le informatie te vinden die bewo-
ners nodig hebben. ‘Wij zouden 
dat ook graag in onze gemeente 
mogelijk maken. Meer onderlin-

ge steun en verbinding creëren 
tussen buurtgenoten is ons uit-
gangspunt.’ 
De initiatiefnemers zijn op zoek 
naar enthousiaste buurtbewo-
ners die hen willen helpen om 
vraag en aanbod in de CAL-ge-
meente op een plek te verzame-
len. 

Interesse? Op woensdag 15 mei 
tussen 19.30 (inloop 19.15 uur)  
en 21.30 uur vertellen Lenie, Ans, 
Job, Paul en Marjan alles over hun 
ideeën in Geesterhage. Zie ook: 
www.mijnbuurtje.nl.

Vaccinatie meningokokken ACWY
Regio - Deze week verstuurt GGD 
Hollands Noorden, in samenwer-
king met het RIVM, een uitnodi-
ging voor de gratis vaccinatie te-
gen meningokokkenziekte ACWY 
naar jongeren in de regio Noord-
Holland-Noord. Het gaat om jon-
geren die geboren zijn in 2003 en 
2005, en om de jongeren welke in 
maart nog geen gehoor aan hun 
uitnodiging hebben gegeven. 
Het gaat in totaal om bijna 20.000 
jongeren.
Meningokokkenziekte is een ziek-
te die men krijgt van een bacterie, 
de meningokok. Van deze bacte-
rie bestaan meerdere typen. De 
typen A, B, C, W en Y zijn de be-
kendste. De meningokokbacterie 

kan onder andere leiden tot her-
senvliesontsteking of bloedver-
giftiging. 
GGD Hollands Noorden voert in 
opdracht van de overheid het 
‘Rijksvaccinatieprogramma’ uit. 
De vaccinaties zijn er om de jon-
geren zelf te beschermen, maar 
ook de volksgezondheid in de re-
gio. Daarom is het belangrijk om 
samen te zorgen voor een hoge 
vaccinatiegraad: daarmee kan de 
verdere verspreiding van de ziek-
te worden voorkomen, en wordt 
de gezondheid in de regio op 
peil gehouden. Voor de jongeren 
zelf is één prik voldoende om ten 
minste vijf jaar beschermd te zijn 
tegen meningokokkenziekte.

Jongeren en hun ouders/ver-
zorgers kunnen voor informatie 
en vragen terecht op de websi-
tes van het RIVM (www.RIVM.nl), 
GGD Hollands Noorden (www.gg-
dhn.nl/meningokokkenziekte) en 
www.deelditnietmetjevrienden.
nl. Jongeren kunnen ook met hun 
vragen ook terecht op de website 
www.JouwGGD.nl. 
Mensen die niet in aanmerking 
komen voor de vaccinatie menin-
gokokken ACWY, maar wel gevac-
cineerd willen worden kunnen 
een afspraak maken met de af-
deling reizigersadvisering van de 
GGD via www.ggdhollandsnoor-
den.nl/reizen. Aan deze vaccina-
tie zijn kosten verbonden.

Van Sikkelerus wint ONK SuperCup 
600 race in lastige condities
Akersloot/Assen - Jaimie van Sik-
kelerus nam op Koningsdag deel 
aan de ONK SuperCup 600 wed-
strijd van de OW Cup op het TT 
Circuit Assen. Het werd een race 
in lastige condities op een opdro-
gende baan. Van Sikkelerus reed 
praktisch de hele race aan de lei-
ding, nadat hij vanaf pole positi-
on was vertrokken. In de laatste 
ronde werd het nog spannend, 
maar de coureur uit Akersloot 
wist uiteindelijk de wedstrijd op 
zijn naam te schrijven.
Nu gaat Van Sikkelerus zich op-
maken voor de vijfde ronde van 
het World Supersport kampioen-
schap op het circuit van Imo-

la. Deze wedstrijd wordt zondag 
12 mei verreden op het Italiaan-

se circuit. (Foto: Arno Bruins Pro-
ductions)

Nationale Romeinenweek
Regio - Van 4 tot en met 12 mei 
2019 is het Nationale Romeinen-
week, het grootste evenement 
over de Romeinse tijd in Neder-
land. Met vele tientallen activi-
teiten, van Groningen tot Ber-
gen op Zoom en van Amsterdam 
tot Heerlen. Ook in Noord-Hol-
land kan jong en oud op allerlei 
manieren kennis maken met de 
Romeinse geschiedenis van Ne-

derland. Het volledige activitei-
tenprogramma van de Nationa-
le Romeinenweek is te vinden op 
www.romeinenweek.nl.

In het Huis van Hilde in Castricum 
zijn er diverse workshops en in-
teractieve lezingen: van leren ko-
ken en een drinkbeker maken tot 
meer leren over beauty in de Ro-
meinse tijd. (Foto: aangeleverd)

Gaslek
Akersloot - Zaterdagmiddag 
rond zes uur is de brandweer 
opgeroepen voor een gaslek na 
werkzaamheden in een voortuin 
aan de Kerklaan. De brandweer 
heeft het lek provisorisch gedicht 
in afwachting van het gasbedrijf.

Gestolen spullen 
aangetroffen in 
bosjes
Akersloot - In Akersloot zijn op 
vrijdagmiddag rond vijf uur mo-
gelijk van diefstal afkomstige 
spullen aangetro�en in de bosjes 
achter een woning aan de Beet-
hovenstraat. 
Het betrof een picknickmand en 
een gereedschapsko�er, beide 
met inhoud en meerdere foto-
cameralenzen. De goederen zijn 
meegenomen en liggen op het 
politiebureau Castricum te wach-
ten op hun eigenaar/eigenaren.

GEEN KRANT?
0251-674433

Hoppige Hilde
Duindauw brengt Hilde 
tot leven in een bierflesje
Castricum - De Castricumse bier-
brouwerij Duindauw en museum 
Huis van Hilde zijn een unieke sa-
menwerking aangegaan. Hilde 
krijgt volgende maand haar ei-
gen biertje: een IPA met de naam 
Hoppige Hilde. Op zondag 19 mei 
wordt dit nieuwe bier gepresen-
teerd in Huis van Hilde, van 15.00 
uur tot 17.00 uur. Iedereen die wil 
komen proeven, is welkom.
Duindauw dompelt zich in 2019 
onder in de rijke historie van 
Castricum. ,,We lanceren deze 
maand twee nieuwe bieren die 
de geschiedenis tot leven bren-
gen, met de smaken die daar bij 
passen’’, zegt Laurens Lange van 
Duindauw. ,,Hilde is een feno-
meen, daar wilden we graag een 
biertje naar vernoemen.’’

Extra hop
Samen met Huis van Hilde werd 
het idee uitgewerkt om een bier-
tje te vernoemen naar Hilde. Het 
skelet van deze jonge vrouw 
werd in de jaren ‘90 van de vorige 
eeuw bij opgravingen gevonden. 
Ze moet in de vierde eeuw heb-
ben geleefd in boerengebied dat 
later Castricum zou gaan heten.  
Hilde werd landelijk bekend van-
wege de 3D-gezichtsreconstruc-
tie die van haar werd gemaakt. 
Duindauw brouwde een eigen-
aardige IPA van 5 procent, die 
vanwege de extra hop de naam 
‘Hoppige Hilde’ draagt. Het bier 

is verkrijgbaar in Huis van Hil-
de, maar onder meer ook in de 
drankhandels.
,,Dat Hilde bijzonder is, dat wisten 
we als Huis van Hilde natuurlijk al 
lang’’, zegt Anouk Veldman, ma-
nager van Huis van Hilde. ,,Maar 
dat ze zelfs inspireert tot bier, dat 
vinden wij heel bijzonder! We zijn 
erg enthousiast over het feit dat 
een lokale brouwerij Hilde heeft 
omarmd en zich eraan waagt om 
een biertje te brouwen die haar 
goedkeuring draagt.’’

Trots op strand
Naast ‘Hoppige Hilde’ brengt 
Duindauw in mei nóg een nieuw 
bier op de markt, ook geïnspi-
reerd door een historisch Cas-
tricums �guur. De skulpers; de 
schelpenvissers die tot 1940 het 
strand als werkterrein hadden. 
Het bier krijgt de naam ´Skep-
pende Skulper´. Het gaat om een 
American Amber ale, met een al-
coholpercentage van 6 procent.
Lange: ,,Iedereen hier is trots op 
ons strand. Vergeet niet dat on-
ze kust een rijk verleden kent. De-
ze beroemde Castricumse werk-
lui wilden we graag eren met een 
eigen biertje. Het spreekt enorm 
tot de verbeelding hoe deze 
mannen te werk gingen.’’
Meer informatie over deze bie-
ren is te vinden via Facebook en 
de website van Duindauw: www.
duindauw.nl. 

De bierbrouwers Laurens Lange (links) en Frank  Brakenho� (rechts). In 
het midden staat Anouk Veldman, de manager van Huis van Hilde (fo-
to: aangeleverd)

Castricum - De brandweer is don-
derdagochtend rond elf uur met 
spoed uitgerukt naar camping 
Bakkum aan de Zeeweg. Tijdens 
het schoonmaken van een barbe-
cue was de slang van een gas�es 
in brand gevlogen. Dit gebeurde 
omdat de slang poreus was door 
uitdroging. Hierdoor waren er al 
behoorlijke vlammen te zien. 112 
werd gebeld en de bhv’ers heb-
ben de gas�es geblust met een 
schuimblusser en de �es daar-
na dicht gedraaid. De brandweer 
was snel ter plaatse en heeft de 
nacontrole gedaan. De brand-
weer adviseert om de slangen die 
gebruikt worden bij gas�essen 
regelmatig te controleren en de-
ze om de twee jaar te vervangen. 
De brandweer complimenteert 
de bhv’ers van de camping voor 
het goede handelen en de dui-
delijke opvang van de brandweer 
bij aankomst, zodat ze snel op de 
juiste plek waren. (Foto: aangele-
verd door een omstander)

Gasfles in 
brand op 
Camping 
Bakkum
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1 MEI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Op Hoop van Zegen in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Roy 
Beusker)

2 MEI

Sportspektakel voor kinderen 
van 6-12 jaar van 10.00 tot 16.00 
uur in sportcomplex De Meent 
Bauerfeind in Alkmaar. Deelne-
mers betalen 4,50 euro p.p. Bij 
online voorinschrijven via www.
alkmaarsport.nl/sportspektakel 
ontvangt men 1 euro korting. 
(Foto: aangeleverd)

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum. Mensen die behoef-
te hebben aan stiltebeleving, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woon de kerk willen bezichtigen 
zijn welkom.

Gratis rondleiding door Gro-
te Kerk Alkmaar om 11.15 uur. 
Er is beperkt plek, dus aangera-
den wordt op een ticket te reser-
veren. Kijk op www.grotekerkalk-
maar.nl. (Foto: aangeleverd)

Kinderworkshop ‘Stap in de 
huid van de restaurator’ tus-
sen 12.00 en 15.00 uur in Stede-
lijk Museum Alkmaar. Kinderen 
gratis toegang, ouders betalen 
entreekaartje. Leeftijd circa 4-13 
jaar. Reserveren niet nodig.

Huis van Hilde: koekjes bakken 
van 13.00 tot 15.00 uur (€ 2,50 
p.p. na entree). Kleur- en doetafel 
in Hildes Heerlykhyd van 13.30 
tot 16.00 uur.

Feestelijke opening nieuw speel-
kasteel in Huis van Hilde, 15.00 
uur.

Lezing in Huis van Hilde door 
Carla Soonius. Titel: De archeolo-
gie van de Westfrisiaweg: 42 kilo-
meter onderzoek naar 4500 jaar 
bewoning. Van 20.00 tot 22.00 
uur. Kaarten 10 euro inclusief kof-
�e. Vrienden Oer-IJ 10 procent 
korting. Reserveren via oerij.eu of 
koop en kaartje op de avond van 
de lezing aan kassa bij Huis van 
Hilde. (Foto: aangeleverd)

3 MEI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert (gratis) 
m.m.v. Nicholas Papadimitriou 
in Grote Kerk Alkmaar, alleen om 
12.00 uur.

Eigenwijze theatervoorstelling 
in het bos met kaboutermeisje 
Mandy van 10.00 tot 11.00 uur. 
Kosten 6 euro p.p. Stuur een mail 
naar info@eigenwijze072.nl en je 
krijgt de exacte startlocatie in het 
bos van Heiloo. (Foto: aangele-
verd)

Wandelen op vrijdag voor 
vrouwen start 13.00 uur NS-stati-
on Castricum, wekelijkse activiteit 
Welzijn Castricum. Aanmelden 
niet nodig. Info: 0251-656562.

Theater Artemis met ‘De man die 
alles weet’ (4 -  8 jaar) in De Vest 
in Alkmaar, 14.30 uur. (Foto: Phi-
le Deprez)

Kinderboekenbios in biblio-
theek van Beverwijk, Kerkplein. 
Vanaf 15.00 uur wordt �lm ver-
toond, gebaseerd op beroemd 
kinderboek. Leeftijd 6 jaar en ou-
der. Entree gratis.

Monsterworkshop voor kin-
deren van 7 tot 12 jaar in biblio-
theek Kennemerwaard, Geester-

▲

duinweg 1 in Castricum van 15.30 
tot 17.30 uur. Ontwerp een eigen 
monster. Deelname 5 euro. Aan-
melden via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda of 
bij klantenservice bibliotheek 
(betalen met pin). (Foto: aange-
leverd)

Opening expositie Ruigoo-
rd Experience in galerie Street-
scape op de Dorpsstraat 7 in Cas-
tricum, 17.00 uur. Te zien tot en 
met 2 juni. (Foto: aangeleverd)

Excursie bij eendenkooi Van der 
Eng in Uitgeest om 18.30 uur. Re-
serveer een plek op www.gaatu-
mee.nl.

Transitie Café om 19.30 uur (in-
loop vanaf 19.00 uur) in Club Ma-
riz, Dorpsstraat 72 in Castricum. 
Paul Hendriksen van Transitie Ne-
derland is te gast.

List, Sha�y & Piaf in Kenne-
mer Theater Beverwijk met on-
der andere musicalster Renée van 
Wegberg, 20.15 uur. (foto: Robin 
Kamphuis)

Film Bohemian Rhapsody in 
Filmhuis De Zwaan Cultureel in 
Uitgeest om 20.15 uur. Toegang € 
6,- (Vrienden van de Zwaan € 5,-). 
Kaarten in voorverkoop bij Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 in 
Uitgeest, of indien nog beschik-
baar aan de zaal. 

International Beyoncé Day in 
Alkmaar in Podium Victorie. Toe-
gang 18 jaar. Kaarten bestellen 
via www.podiumvictorie.nl of 
verkrijgbaar aan de deur.

4 MEI

Groenbeurs in de Tuin van Kapi-
tein Rommel van 10.00 tot 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Excursie bij eendenkooi Van der 
Eng in Uitgeest om 10.30 uur. Re-
serveer een plek op www.gaatu-
mee.nl. (Foto: Landschap Noord-
Holland)

Huis van Hilde: koekjes bakken 
van 13.00 tot 15.00 uur (€ 2,50 
p.p. na entree). Kleur- en doeta-
fel in Hildes Heerlykhyd van 13.30 
tot 16.00 uur.

Tweedaagse basiscursus Tran-
sitie van 10.00 tot 17.00 uur in 
‘De sokkerwei’. Prijs: tussen 30 en 
60 euro (afhankelijk van het aan-
tal deelnemers). Opgave en meer 
informatie: Marleen M. Heeman, 
e-mail: marleen.heeman@tran-
sitiecastricum.nl, telefoon: 06-
40718732.

Nationale herdenking geval-
lenen in de Tweede Wereldoor-
log. In Castricum: bij het Monu-
ment voor de Gevallenen Lim-
men/Castricum. Voorafgaande 
aan de stille tochten zijn er bij-
eenkomsten in: 18.15 uur Dorps-
kerk Castricum, 18.50 uur Dorps-
kerk Akersloot en 18.30 uur Cul-
tureel Centrum Vredeburg Lim-
men. (Foto: aangeleverd)

Toneelgroep Maastricht met 
‘Noem het maar liefde’, gloed-
nieuwe komedie van Ilja Leonard 
Pfei�er in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: To Huidenkoper 
& Janey van Ierland)

5 MEI

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Wandeltocht. Start om 10.00 uur 
bij Bezoekerscentrum De Hoep, 
Zeeweg in Castricum. Lengte cir-
ca 8 tot 10 km. Iedere eerste zon-
dag van de maand. Geen kosten. 
Duinkaart is wel nodig. Consump-
ties onderweg voor eigen reke-
ning. Meer info: 06-30303007.

Bevrijdingsfeest in Castricum: 
Burgemeester Toon Mans ont-
steekt het bevrijdingsvuur om 
13.00 uur op het Dorpsplein. In 
nauwe samenwerking met het 
Veteranen Comité en diverse or-
ganisaties wordt op het Dorps-
plein een passend bevrijdings-
programma georganiseerd.

Bevrijdingsfestival Alkmaar 
van 12.30 uur tot 20.30 uur in 
de Alkmaarderhout in Alkmaar. 
Meer info op www.bevrijdings-
festivalalkmaar.nl. Hoofdact: 
Alain Clark. (Foto: Rob Duin)

Huis van Hilde: Liefs van Julia, 
rondleiding met Look-a-like Julia 
van 14.00 tot 14.30 uur.

Open Huis De Duynkant, Ge-
versweg 1B in Castricum, 13.30-
16.00 uur. Start expositie ‘Groeten 
uit Castricum en Bakkum’. (Foto: 
aangeleverd)

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Boekpresentatie en schrijver-
sontmoeting om 14.00 uur bij 
Boekhandel Laan in Castricum 
met Mayke Smit en Alice Altink, 
schrijfsters van het boek ‘Van je 
moeder moet je het hebben, van 
je dochter kun je het krijgen’. (Fo-
to: aangeleverd)

JM Big Band met show ‘Jazz 
rond de bevrijding’ van 16.00 
tot 18.30 uur in cultureel centrum 
Geesterhage, zaal Koningsduyn, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Toegang 20,-. Voorverkoop per 
e-mail: janenwilleke@molenaar.
com of info@geesterhage.nl.

Tango Salon Las Campanas in De 
vest in Alkmaar, 19.00 uur.

6 MEI
Geen meldingen

7 MEI

Informatiebijeenkomst met 
notaris Marco Reijntjes in bi-
bliotheek in Limmen, Lage Wei-
de 2a van 10.00 tot 12.00 uur, o.a. 
over testament en schenkings-
plan. Toegang 3 euro. Aanmel-
den via www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl via de agenda of bij 
Klantenservice bibliotheek (beta-
len met pin). (Foto: aangeleverd)

Bijeenkomst van Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies 
van 13.30 tot 15.30 uur in het Tref-
punt in Heiloo. Thema: Ruimte 
maken om verder te kunnen. En-
tree 5 euro incl. consumptie. Info: 
072-5331297.

8 MEI

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 

in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer informatie: 
0251-650742. (Foto: Leny Welp)

Wandeling van 15 kilometer 
start om 10.00 uur voor het NS-
station Castricum. In alle even 
weken. Meer informatie: 0251-
650742.

Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Mini WK bij Vitesse’22 van 13.45 
tot 16.30 uur voor kinderen uit 
de basisschoolgroepen 1 tot en 
met 4 op Sportpark de Puikman 
in Castricum. (Foto: aangeleverd)

Huis van Hilde: Workshop Ro-
meinse beautysalon van 14.00 tot 
16.00 uur.

Hoor Event Rutgers Hoortech-
niek en Oticon in TAQA Theater 
De Vest in Alkmaar. Informatie en 
opgeven (kosteloos): www.rut-
gershoortechniek.nl/hoorevent 
of via 072-5644288.

Excursie bij eendenkooi Van der 
Eng in Uitgeest om 18.30 uur. Re-
serveer een plek op www.gaatu-
mee.nl.

Esther, een Perzisch sprookje 
om 20.00 uur in de Protestantse 
kerk, Zuidkerkenlaan 25 te Lim-
men. Verhalenverteller Kees Post-
humus en muzikant Henk van 
Glabbeek presenteren een actue-
le en muzikale versie van dit oude 
oosterse verhaal. Aanmelden bij 
dik.denekamp@hetnet.nl of 072 
5052871. Bij uitgang kerk staat 
mandje voor vrijwillige bijdrage. 
(Foto: aangeleverd)

Lezing Groei & Bloei ‘Alle beest-
jes helpen’. Marc Siepman vertelt 
over organismen om 20.00 uur, in 
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in 
Heiloo. Leden Groei & Bloei heb-
ben gratis toegang, niet-leden 
betalen 3 euro.

New Orleans met Ricky Koole, 
Leo Blokhuis en Ivan Peroti in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Rob Becker)

Toneelgroep Het Volk met Het 
Vermoeden van Poincaré in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto: 
Merlijn Doomernik)
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Extra editie Run for Kika 
in Noord-Holland
Regio - Run for KiKa heeft er 
een gloednieuwe zomereditie 
bij: Run for KiKa Alkmaar! Op 
7 juli kleurt het recreatiege-
bied Geestmerambacht in Lan-
gedijk KiKa-oranje, waar deel-
nemers 10 kilometer, 5 kilome-
ter of de KidsRun gaan rennen 
voor Stichting Kinderen Kan-
kervrij (KiKa).

Naast verschillende andere ste-
den in Nederland is het nu ook 
de beurt aan Alkmaar. ,,Met de 
komst van  Run for KiKa Alkmaar 
hebben we er een unieke locatie 
bij in Noord-Holland’’, zegt Jac-
queline Zomerdijk namens de or-
ganisatie. 
,,Recreatiegebied Geestmeram-
bacht in Langedijk is een prachtig 
bosrijk gebied waar je de perfec-
te 5 km, 10 km of de KidsRun kunt 
rennen  voor KiKa.”
Run for KiKa is hét  hardloopevent 
voor Stichting Kinderen Kanker-
vrij. Jong en oud, teams of indi-
vidueel, met vrienden, familie of 
het bedrijf: iedereen is welkom 
om mee te doen aan Run for KiKa.  
Samen rennen de deelnemers  

voor alle zieke kindjes en dragen 
ze hun steentje bij aan genezing 
van kinderkanker. Tijdens Run for 
KiKa zijn er verschillende activi-
teiten voor jong en oud, zoals di-
verse foodtrucks en is er een hart-
verwarmend podiumprogram-
ma.
Stichting Kinderen Kankervrij is 
sinds 2002 al  een welbekend be-
grip in ons land. KiKa gelooft in 
actieve oplossingen om het ge-
nezingspercentage van kinder-
kanker te verhogen van 75% naar 
95% en organiseert daarom elk 
jaar Run for KiKa op verschillende 
locaties in Nederland.
Zeven edities Run for KiKa vinden 
dit jaar plaats in zes verschillen-
de steden. Meedoen kan met de  
Run  for KiKa Winterrun in Utrecht 
(27 januari), Rotterdam (19 mei), 
Almere (27 mei), Utrecht (16 juni), 
Alkmaar (7 juli), Eindhoven (22 
september) en Amsterdam (6 ok-
tober). Tijdens Run for KiKa 2018 
zamelden bijna 8260 deelnemers 
ruim 1,2 miljoen in voor KiKa. De 
inschrijvingen voor de verschil-
lende lopen zijn geopend. (Foto: 
aangeleverd)

Alain Clark hoofdact 
Bevrijdingsfestival Alkmaar
Regio - Alain Clark is de hoofd-
act tijdens het Bevrijdingsfesti-
val Alkmaar. Met hits als ‘This ain’t 
gonna work’ en ‘Father & Friend’ 
heeft Alain Clark zijn sporen ver-
diend in de muziekscene. Om 
muzikale inspiratie op te doen, 
verbleef de zanger enkele jaren 
in Amerika. 

Naast Alain Clark komt ook de 
Duits/Engelse sensatie Color-
wave naar Alkmaar. De rockband 
The Streets en het feestgarantie 
DJ-duo Wipneus & Pim zijn even-
eens geboekt. De band Russkaja 
opent zondag 5 mei om 12.30 uur 
het festival. 

Voor kinderen is er tijdens het fes-
tival een apart veld vol attracties. 
Het festival kan gratis worden be-
zocht, omdat de kosten door de 
bestedingen bij de horeca wor-
den gedekt. Zelf eten en drinken 
meenemen is dan ook niet toe-
gestaan. Jaarlijks komen ruim 
10.000 bezoekers naar het Alk-
maarse Bevrijdingsfestival.

Het Bevrijdingsfestival Alkmaar, 
het Horizon College en het Hori-
zon Innovatie Lab zijn sinds 2018 
samenwerkingspartners. Het Ho-
rizon Innovatie Lab is een initia-
tief om inspirerende innovaties 
binnen het onderwijs aan te ja-
gen. Deze samenwerking maakt 

daar onderdeel van uit. Leren ge-
beurt niet alleen in het klaslokaal 
maar ook op het festivalterrein. 
Mbo-studenten van meerdere 
opleidingen gaan tijdens het fes-
tival verschillende werkzaamhe-
den op hun vakgebied uitvoeren. 
Het logo van het Bevrijdingsfes-
tival is ontworpen door een stu-
dent van het Horizon College. Op 
deze manier doen de studenten 
veel praktijkervaring op én boort 
het Bevrijdingsfestival een doel-
groep van jonge professionals 
aan. 
Hugo Koeman van het Bevrij-
dingsfestival: ,,Wij waren op zoek 
naar een maatschappelijke part-
ner en die hebben we met het 
Horizon College gevonden. Met 
deze samenwerking kunnen jon-
ge talenten veel werkervaring 
opdoen en kunnen we de kosten 
binnen de perken houden voor 
dit gratis festival dat door vrijwil-
ligers wordt gerund. Daarnaast 
willen we meer jongeren laten 
kennismaken met het thema vrij-
heid en respect. Dus een win-win 
situatie.’’

Waar en wanneer
Het Bevrijdingsfestival vindt zon-
dag 5 mei plaats van 12.30 uur tot 
20.30 uur in de Alkmaarderhout 
in Alkmaar. Kijk voor meer info op 
bevrijdingsfestivalalkmaar.nl. (Fo-
to: Rob Duin)

Kaartverkoop gestart 
Kaeskoppenstad 2019
Regio - In het eerste weekend 
van juni keert de oude binnen-
stad van Alkmaar weer even te-
rug naar de start van de Gouden 
Eeuw: tijdens Kaeskoppenstad 
op 1 en 2 juni 2019! De kaartver-
koop voor dit geweldige histo-
rische evenement van start ge-
gaan. Snelle beslissers kopen nu 
hun tickets met korting.
Voor de eerste 2.500 kopers van 
online tickets geldt het aan-
trekkelijke ‘Early Bird’ tarief van 
slechts € 3,00, daarna betaal je 
voor een ticket € 4,00. Ook tij-
dens het evenement zijn tickets 
te koop voor € 4,00 aan de kas-
sa van Kaeskoppenstad: de niet 
te missen Roode Toren op De 
Mient. Wie een ticket vooraf onli-
ne koopt, hoeft dan niet in de rij 
voor de kassa te wachten
Er is veel te zien in Kaeskoppen-
stad, voor jong en oud. Neem 
vooral de kinderen mee, zij zul-
len zeker van het evenement ge-

nieten. Voor kinderen tot en met 
5 jaar is de entree gratis.
Met een ticket kun je direct naar 
de ingang van Kaeskoppenstad, 
aan de Voordam, tegenover het 
Waagplein. Daar is het begin van 
de unieke route door het Alkmaar 
van de late zestiende eeuw. Je 
loopt langs de mooie grachten 
Luttik Oudorp en Verdronken-
oord en je waant je in de Gouden 
Eeuw. Voor twee dagen geen au-
to’s of brommers langs de grach-
ten, maar Watergeuzen, pestlij-
ders, edelen, vuurspuwers, chi-
rurgijnen en weesmeisjes. Na-
tuurlijk zorgen onder andere de 
troubadours voor vrolijke muziek 
onderweg.

Ga kijken in Kaeskoppenstad, en 
verwonder je over Alkmaar in 
vroeger tijden. Tickets voor Kaes-
koppenstad zijn te koop op de 
website:www.kaeskoppenstad.
nl/tickets. (Foto: aangeleverd)

Met Conny Braam en Fulco van Aurich
Herdenking verzetsheld 
Jan Bonekamp
IJmuiden - Het Bonekamp her-
denkingscomité organiseert op 
zaterdag 4 mei, om 20.30 uur, een 
bijeenkomst bij het graf van Jan 
Bonekamp op de Westerbegraaf-
plaats in IJmuiden. 
De herdenking van de IJmuide-
naar Jan Bonekamp en de strijd 
die hij met velen van zijn tijd-
genoten voerde mag een bron 
zijn van inspiratie in een tijd van 
stormachtige politieke en econo-
mische ontwikkelingen. Van on-
verdraagzaamheid en intoleran-
tie. Maar ook een tijd van strijd-
bare inzet van vakbondsleden 
voor een fatsoenlijke oude dag, 
jongeren die in de benen komen 
voor een ambitieus klimaatbeleid 
en vluchtelingen en ontheemden 
die vechten voor hun bestaan. 
Bij deze 13e herdenking spreekt, 
na de bekende IJmuidense au-
teur Conny Braam, Fulco van Au-
rich. Fulco was lang antiapart-
heidsactivist en ook vandaag de 
dag staat hij op tegen onrecht, 

in het voetspoor van Bonekamp, 
van zijn moeder, zijn vader en van 
anderen.  
Naast het gesproken woord is er 
ruimte voor cultuur. Michel Zoet-
mulder blaast het Taptoe. Daan 
van Putten en Nicolette Knape 
brengen het lied Klokken van de 
hel uit het repertoire van Liesbeth 
List en Omgekeerde tijd van Stef 
Bos ten gehore. Petra van Koute-
ren leest ten slotte enkele passa-
ges uit het boek Het meisje met 
de vlechtjes, van Wilma Geldof.
Over Jan Bonekamp schrijft Con-
ny Braam: ‘Jan Bonekamp be-
hoorde tot de onverzettelijksten 
in de strijd tegen fascisme en ra-
cisme tijdens de bezetting. Op 21 
juni 1944 stierf de IJmuidenaar 
Jan Bonekamp, 30 jaar oud, in 
handen van de Duitsers.’
Door te komen kan men Jan Bo-
nekamp en de strijd die hij sa-
men met vele anderen voerde, 
herdenken. Opdat we niet verge-
ten… (foto: aangeleverd)

Snelvaren of waterskiën 
op het Alkmaardermeer
Regio - Vanaf mei kan er weer 
worden snelgevaren in het snel-
vaargebied De Deilings op het 
Alkmaardermeer. Vele waterspor-
ters maken hier jaarlijks gebruik 
van. Om dit gebruik veilig te hou-
den wordt er ook dit jaar weer re-
gelmatig gecontroleerd op het 
juiste gebruik van het gebied en 
het bezit van geldige onthe�n-
gen.

Op het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer geldt een maximale vaar-
snelheid van 16 kilometer per 
uur. Voor het snelvaargebied De 
Deilings, is echter een uitzonde-
ring gemaakt op deze beperking 
van de vaarsnelheid. Hier kan de 
watersporter, mits voorzien van 
een onthe�ng, tussen 1 mei t/m 
31 oktober snelvaren en water-
skiën. De soorten onthe�ngen 
en de aanvraagformulieren hier-
voor staan op de website www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. 
In het Beleid snelvaren Alkmaar-
dermeer 2016-2020 staan de 
voorwaarden genoemd waaraan 
de aanvraag van een snelvaaront-
he�ng moet voldoen. Ook staat 
hier hoe de handhaving plaats-
vindt en waar klachten gemeld 
kunnen worden.

Veiligheid
Om de veiligheid te bevorderen 
houden toezichthouders regel-
matig en op verschillende mo-
menten toezicht op het meer. Net 
als voorgaande jaren wordt dit 
seizoen ook doordeweeks weer 
regelmatig gecontroleerd. Let 
dus goed op de maximale vaar-
snelheid en zorg ervoor naast 
de juiste onthe�ng ook een gel-
dig vaar-, registratie- en verzeke-
ringsbewijs aan boord te hebben. 
Het snelvaargebied is met ge-
le boeien als een bijzonder vaar-
water gemarkeerd. Dit betekent 
dat alleen vaartuigen met een 
onthe�ng hier mogen varen. In 
het Binnenvaartpolitiereglement 
staat het gebied omschreven als 
bestemmingswater. Andere bo-
ten mogen dus niet het snelvaar-
gebied invaren.

Snelvaren
Om op doordeweekse dagen tus-

sen 08.00 uur en zonsondergang 
in het gebied te mogen varen kan 
een beperkte onthe�ng aange-
vraagd worden. Deze onthe�ng 
bestaat uit twee delen. Deel A 
kan kosteloos aangevraagd wor-
den via een speciaal aanvraagfor-
mulier. Deel B kan gekocht wor-
den via de kaartautomaat op re-
creatieterrein De Woudhaven. 
Deel A en B vormen gezamen-
lijk de geldige onthe�ng voor de 
duur die op deel B staat aangege-
ven. Het tarief is € 6,00 per 2 uur. 
Een volledige onthe�ng is om 
de hele week tussen 08.00 uur en 
zonsondergang te varen. 

Wachtlijst
Jaarlijks worden 85 volledige ont-
he�ngen afgegeven, hierna kom 
je op een wachtlijst te staan. De 
wachttijd is nu gemiddeld 1 jaar. 
Voor diegenen die op de wacht-
lijst komen te staan, is het wel mo-
gelijk toestemming aan te vragen 
om in overleg met ervaren leden 
van de Waterskiclub ‘Akersloot’ te 
snelvaren in de weekenden. De 
waterskiclub vaart met geschikt 
weer op zaterdag en zondag tus-
sen 11.30 en 16.00 uur onder een 
zogenaamde vlaggendienstrege-
ling. 

Verbod jetski’s e.d.
Op het gehele Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer zijn jetski’s, wa-
terjetpacks, hydro jetpacks, �y-
boards, waterscooters, jetboards, 
propellorboten, hovercrafts en 
watervliegtuigen verboden. Dit 
geldt ook voor het snelvaarge-
bied.

Waterplantenbestrijding
Het recreatieschap laat in het wa-
terskiseizoen de waterplanten 
eenmalig om het midden van De 
Deilings maaien. Snelvaarders 
en waterskiën kunnen hierdoor 
goed in de buitenste ring van het 
snelvaargebied blijven varen. 
Het recreatieschap beheert twee 
recreatiegebieden, De Buitenlan-
den en het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. Een heerlijke plek 
voor een dagje uit. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl 
(Foto: aangeleverd)

Inschrijving Raadhuis 
Pinksterrun geopend
Regio - De inschrijving voor 
de tweede editie van de Raad-
huis Pinksterrun in Akmaar is ge-
opend. Dit jaar organiseert Alk-
maar Sport naast de Kidsrun, 
de 5 km en 10 km ook een busi-
nessrun voor bedrijventeams. De 
Pinksterrun, een run dwars door 

de Oudorperpolder, vindt plaats 
op eerste pinksterdag, zondag 
9 juni. Inschrijven kan via www.
raadhuispinksterun.nl. 
De start- en �nishlocatie is bij v.v. 
Kolping Boys, de run sluit af met 
een Pinksterfeest. (Foto: aangele-
verd)
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Culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, lee  ijd, talenten of beperkingen: het maakt 
niet uit. Iedereen moet mee kunnen doen in een inclusieve samenleving’. Om voor een 
inclusieve gemeente een acti eplan te maken, hee   de gemeente Castricum twee ieder-
een-doet-mee-tafels’ georganiseerd waar inwoners en organisati es input konden geven 
voor het plan. 

Uitnodiging
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kan! Wij nodigen iedereen uit om deze bijeenkomst bij te 
wonen op: 
Datum en ti jd: woensdag 8 mei van 16.00 tot 17.30 uur
Locati e: Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1 (zaal Sti erop)

Iedereen-doet-mee-tafel: 
afrondende bijeenkomst

Jaarthema: In vrijheid kiezen

Op zondag 5 mei ontsteekt burgemeester oon Mans het 
bevrijdingsvuur op het Dorpsplein in Castricum als start-
sein van het bevrijdingsfeest. In nauwe samenwerking 
met het Veteranen Comit  en diverse organisati es wordt 
op het Dorpsplein een passend bevrijdingsprogramma 
georganiseerd. Op deze wijze gee   Castricum aandacht 
aan het feit dat vrijheid niet alti jd en niet voor iedereen 
zo vanzelfsprekend is.

Op 4 mei, om middernacht, wordt in Wageningen het bev-
rijdingsvuur ontstoken als s mbool van de overgang van 
herdenking naar bevrijding. Atleten van Atleti ek Vereniging Castricum vertrekken direct vanuit 
Wageningen om al rennend de fakkel met bevrijdingsvuur naar Castricum te brengen. Na ruim 
12 uur hardlopen, draagt de atleti ekvereniging het bevrijdingsvuur op zondag 5 mei om 13:00 
uur over aan burgemeester Toon Mans. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur en de speech 
volgt een gezellig samenzijn. Voor de muzikale omlijsti ng zorgt fanfareorkest Emergo.

In vrijheid kiezen
Het mott o van de 4 en 5 mei viering tussen 2016 en 2020 is Geef vrijheid door  en voor 2019 
is het jaarthema in vrijheid kiezen . Daarmee wordt gerefereerd aan 100 jaar kiesrecht, de 
Provinciale en Europese verkiezingen in 2019 en dat wij in alle vrijheid kunnen kiezen, doen en 
laten wat wij willen, uiteraard binnen de regels van de wet. Vrijheid is een groot goed, iets wat 
niet vanzelfsprekend is maar gekoesterd moet worden. Het is daarom zo belangrijk dat iedereen 
dit beseft  en dat wij vrijheid ook doorgeven aan de volgende generati es , aldus burgemeester 
Toon Mans. 

Castricum viert de vrijheid

In de gemeente Castricum zijn ti jdens de lintjesregen maar liefst ti en lintjes uitgereikt. 
Burgemeester Mans hee   ti en Leden in Orde van Oranje Nassau de versierselen opgespeld.

Het regent tien lintjes in gemeente Castricum

Vlnr, dhr. Verveer, mevr. Van Zwet-Bestebroer, mevr. Kaandorp, dhr De Geest, mevr. Slot, 
dhr. Walrave, dhr. Holt, dhr. Blesgraaf, mevr. Berkhout, mevr. Meijne, burgemeester Mans.  

Programma
19:40 uur: 
Algemene herdenking bij het Monument voor de Gevallenen Limmen/Castricum 
• Sti lle tochten vanuit Castricum en Limmen komen samen bij monument 
• Tijdens de sti lle tocht vanuit de Dorpskerk Castricum staat men sti l bij het oods monument     
   naast het Oude Raadhuis en vindt een kranslegging plaats bij de Pancrati us kerk 
• Burgemeester Mans spreekt herdenkingsrede uit

Algemene herdenking bij het Vredesmonument Akersloot 
• Wethouder Binnendijk spreekt herdenkingsrede uit

Voorafgaande aan de sti lle tochten zijn er bijeenkomsten in:
• 18:15 uur Dorpskerk Castricum
• 18:50 uur Dorpskerk Akersloot
• 18:30 uur Cultureel Centrum Vredeburg Limmen

Programma
• 12.30 uur Muziekvereniging Emergo  begint spelen van muziek op het Dorpsplein
• 12.40 uur Vertrek bevrijdingsvuur van terrein AVC. Route: AVC gebouw, Zeeweg, 
 Van Oldebarneveldweg, Van der Mijleweg, Bakkumerstraat, Vinkenbaan, Ruiterweg, 
 Torenstraat, Dorpsstraat, Horecaplein.
• 12.45 uur Aantreden veteranen en atleten
• 12.57 uur Aankomst atleten met bevrijdingsvuur 
• 13.00 uur aanbieding bevrijdingsvuur aan burgemeester Mans, door atleet met fakkel en 2 

veteranen
• 13.00 uur Ontsteking van het bevrijdingsvuur door burgemeester Mans. 
 Muziekvereniging Emergo  speelt het Wilhelmus
• 13.05 uur Speech door burgemeester Mans
• 13.15  15.00 uur Emergo speelt muziek uit de jaren 40-50 

Meer informati e
Meer informati e vindt u op www.4en5 mei.nl

Afvalpas of rolcontainer nodig?
Regel het vanaf 1 mei digitaal of in het gemeentehuis

Wie een nieuw pasje nodig hee   voor 
de ondergrondse container of toegang 
tot afvalbrengstati on Schulpstet, kan 
deze voortaan online aanvragen of a  a-
len in het gemeentehuis. A  alen bij de 
balie van het afvalbrengstati on aan het 
Schulpstet is niet meer mogelijk. Deze 
balie is per 1 mei gesloten. 

Een nieuw pasje voor de ondergrondse 
container of toegang tot Schulpstet kost 

 7,50. U kunt hem vanaf 1 mei aan-
vragen via MijnAfvalwijzer.nl, u krijgt 
de pas thuisgestuurd. Aanvragen in het 
gemeentehuis kan ook: bij de Afh aalbalie 
naast de recepti e. Een afspraak maken 
is niet nodig en u kunt de pas dan direct 
meenemen. 

Het aanvragen van een nieuwe afval-
container (restafval of G T) kan het best 
via MijnAfvalwijzer.nl. Is uw rolcontainer 
kapot, dan wordt die omgewisseld (zorg 
wel dat de container leeg is). Bent u uw 
container kwijt, dan krijgt u de nieuwe 
voor uw woning afgeleverd. 

Wilt u meer informati e? Kijk dan op MijnAfvalwijzer.nl of bel 14 0251.

Op 4 mei herdenken we de slachto  ers van de weede Wereldoorlog, maar ook die van
oorlogssituati es en vredesmissies daarna. Er worden op diverse plekken herdenkings-
bijeenkomsten georganiseerd Ook hangen we deze dag de vlag halfstok. Overheden moeten 
zich hierbij aan het vlagprotocol van de Rijksoverheid houden. Wilt u ook de vlag half stok 
hangen, dan mag u dit natuurlijk naar eigen inzicht doen. 

ips
We geven u een paar ti ps, die u eventueel kunt gebruiken:
• Gebruik de vlag met de Nederlandse driekleur, maar zonder wimpel. 
• Hang de vlag op 4 mei half stok, van 18.00 uur tot zonsondergang 
• Laat de vlag halfstok na de twee minuten sti lte hangen, tot zonsondergang. Daarna kunt u de    
   vlag naar binnen halen.  
• De volgende ochtend (Bevrijdingsdag) kunt u de vlag tot in de top hijsen.
  
De nati onale herdenking is trouwens alti jd op 4 mei, ongeacht op welke dag van de week dit valt 
of het samenvalt met een religieuze hoogti jdag. 
Meer informati e: www.4en5mei.nl.

Hoe kunt u op 4 mei herdenken?

4 mei - Nationale herdenking
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Foto: Ernest Selleger



INFOPAGINA
Verkiezingen Europees Parlement

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 1 mei 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
170419 Van Oldenbarneveldweg 36 in Castricum
 Het realiseren van een overkapping  (WABO1900673)
180419 Julianaweg 13 in Akersloot
 Het gedeeltelijk en gewijzigd vervangen van de dakconstructi e (WABO1900693)
210419 Hoogegeest (ter hoogte van 47) in Akersloot
 Het graven van een nieuwe sloot (WABO1900703)
230419 Grutt o 6 in Castricum
 Het vergroten van de woning (WABO1900711)
250419 Zeeweg, strandplateau in Castricum 
 Het plaatsen van een kunstobject (WABO1900734)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Buiten behandeling:  Schulpvaart (nabij Zeeweg 2)  in Castricum 
    voor het plaatsen van een voetgangersbrug (WABO1900507)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
230419 Schipperslaan 1a in Limmen
 Het realiseren van een fi tnessruimte (WABO1900388)
250419 Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum
 Het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
250419 Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een blokhut (WABO1900220)
260419 Geesterduin 29a in Castricum 
 Het ti jdelijk plaatsen van een viskar en een noodcel tot uiterlijk 1 juli 2019   
 (WABO190627)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 

bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vastgesteld bestemmingsplan Brakersweg 67-69, Castricum
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 april 2019 het bestemmingsplan 
Brakersweg-67-69, Castricum heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 
exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen en 
bedrijfswoning, en de realisati e van een vrijstaande woning met bijbehorende bijgebouwen.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Brakersweg67-VS01. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA, Castricum

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft   
   gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  
    zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl.

Castricum, 1 mei 2019.

Op 23 mei mag u weer naar de stembus. Althans, als u minimaal 
18 jaar bent en kiesgerechti gd. Ditmaal brengt u uw stem uit 
op Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement. 
Alle informati e over de verkiezingen leest u op onze speciale 
webpagina: www.castricum.nl/verkiezingen2019

Waar stem ik voor? 
Wilt u weten waar de verkiezingen voor het Europees Parlement over gaan, wat het Europees 
parlement doet, hoe het bestuur van de Europese Unie in elkaar zit? U leest het hier: 
htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/verkiezingskrant
of htt p://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/

Stemwijzer 
Eind april komt een Stemwijzer online: 
htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/ 

Wanneer krijg ik mijn stempas?
Die krijgt u in de week van 9 mei met de post. Gaat u stemmen? Neem dan behalve de stempas 
ook een identi teitsbewijs mee (paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs). Dit mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Ik wil in een andere gemeente stemmen
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een kiezerspas nodig. 

U kunt twee dingen doen:
• Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in. Dat kunt u afh alen ti jdens bij de recepti e 

van het gemeentehuis ti jdens openingsuren óf downloaden op www.castricum.nl/
verkiezingen2019. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of 
per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Zorg dat wij 
het formulier uiterlijk 20 mei hebben ontvangen.

• Neem uw stempas mee naar de recepti e van het gemeentehuis. Daar kunt u die omruilen voor 
een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 21 mei, 12:00 uur. Vergeet uw identi teitsbewijs niet!

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen; of ik wil voor iemand anders stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Dat kunt u nu al schrift elijk regelen. Het formulier 
daarvoor kunt u vinden op de website, www.castricum.nl/verkiezingen2019, knop ‘Volmacht’. 
U downloadt het formulier, vult het samen in en levert het in bij de recepti e van de gemeente. 
Of u stuurt het ingevulde formulier naar verkiezingen@castricum.nl of per post naar: Bureau 
Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 

Kunt u het formulier niet downloaden? Dan kunt u het afh alen bij de recepti e van het 
gemeentehuis of opvragen via bovenstaand post- of e-mailadres. 
Het ingevulde formulier moeten wij uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. De gemeente 
maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. 

In Castricum worden regelmati g ballonnen en slagroom-
patronen (lachgas) gevonden op locati es waar vaak jongeren 
verblijven. Wij willen wijzen op de gevaren die het gebruik 
van ballonnen met lachgas met zich meebrengt. 

De inhoud van een slagroompatroon is disti kstofmonoxide 
(lachgas). Het lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. Dit 
gebruik geeft  een roes, een vervorming van de werkelijkheid 
in beeld en geluid en een gevoel van euforie. Lachgas is 
populair omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is.

Risico’s
De risico’s na gebruik lijken te overzien maar heeft  zeker een risico voor de gezondheid. Lachgas 
gelijk inhaleren vanuit een patroon of gasfl es is levensgevaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, 
mond, lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen. Gebruik van lachgas kan leiden tot 
zuurstoft ekort in de hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 

Wij vragen ouders of verzorgers dit onderwerp met hun kind te bespreken en hem of haar te 
wijzen op de gevaren en risico’s. 

Meer informati e
Meer informati e over dit onderwerp vindt u op: www.brijderjeugd.nl en www.drugsinfoteam.nl

Lachgas: niet zonder gevolgen 




