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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Castricum viert vrijheid in het zonnetje
Castricum - Tegen alle weers-
voorspellingen in scheen de zon 
volop, zondagmiddag op het 
Dorpsplein. Tientallen inwoners 
verzamelden zich rond het mid-
daguur om de atleten van Atle-
tiekvereniging Castricum die met 
het bevrijdingsvuur vanuit Wa-
geningen kwamen, te verwelko-
men. Emergo zorgde voor een 
muzikaal intermezzo.

In november 2018 deed AVC-lid 
John Oudejans een oproep aan 
de leden van AV Castricum om 
de animo te peilen voor een Be-
vrijdingsloopestafette. Dat resul-
teerde in een groep van 24 lopers 
en 4 � etsers die op 4 mei vertrok 
naar Wageningen om om mid-
dernacht de fakkel in ontvangst 
te nemen en te starten met het af-
leggen van de 125 kilometer naar 
Castricum. Zondagochtend om 
10.45 uur kwamen de lopers aan 
bij het clubhuis van AV Castricum. 
Daar stond een heerlijke lunch 
klaar, aangeboden door de Rabo-
bank. Om 12.30 uur gingen de lo-

pers op weg voor het allerlaatste 
stuk van de route. Circa 20 pupil-
len van AV Castricum haakten als 
verrassing aan bij de lopers ter 
hoogte van Hotel Fase Fier. 

De sporters kregen een warm 
welkom van de aanwezigen op 
het Dorpsplein. Burgemeester 
Toon Mans ontstak het vuur, sa-

men met organisator John Ou-
dejans. Mans: ,,Bevrijdingsdag op 
een zondag, een vrije dag voor ie-
dereen. Dit zou elk jaar zo moeten 
zijn - een nationale feestdag.” Vol-
gens Mans is vrijheid niet vanzelf-
sprekend. ,,Vrijheid is kostbaar, 
het vraagt om inzet.” (Foto’s: Mar-
dou van Kuilenburg en AV Castri-
cum)

Sloeproeien
Derde Rondje De Woude 
trekt 12 equipes
De Woude - Liefhebbers van 
sloeproeien halen zaterdag 11 
mei hun hart op bij het derde 
‘Rondje De Woude’ rond het ei-
land in het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. Start en � nish zijn 
voor restaurant ’t Kombof. De 
aanvang is om 12.00 uur en de 
eerste sloepen vertrekken om 
13.00 uur.

Bij de wedstrijd gaat het erom 
wie het snelst twee rondes om 
het eiland roeit over een afstand 
van zo’n 15 kilometer. De organi-

satie van de eilander vereniging 
Haalopgelijk rekent op 12 equi-
pes van binnen en buiten de re-
gio, waaronder het herenteam 
van De Woude met de sloep Quo 
Vadis. 
Sloeproeien wint in Nederland 
de laatste jaren aan populariteit. 
Meest bekend zijn de races Har-
lingen-Terschelling, Muiden-Pam-
pus-Muiden en de Grachtenrace 
Amsterdam. 
Het evenement wordt om 16.30 
uur muzikaal afgesloten met de 
band Kombo-F. 

Het HOG herenteam (foto: aangeleverd)

Kantoor 
overhoop 
gehaald
Castricum - In een kantoor van 
een verzorgingshuis is vorige 
week dinsdag tussen 21.00 uur en 
21.20 uur een insluiping geweest. 
Daarbij zijn kasten opengebro-
ken en is er geld weggenomen.

Overlast
Castricum - Vorige week dins-
dagavond was er veel over-
last van jeugd in de Dorpsstraat. 
Bleek dat er bij een horecagele-
genheid een zogenaamde “after-
party” was. 
Doordat er bij sluitingstijd lang 
gewacht moest worden op de 
jassen, heeft veel jeugd de laatste 
trein gemist en bleven zij rondom 
het NS-station hangen.

Te veel op
Castricum - Vrijdagochtend rond 
03.00 uur zag de politie op de Rui-
terweg een personenauto rijden 
die door zijn rijwijze opviel. Het 
voertuig is staande gehouden en 
de bestuurder, een 27-jarige man 
uit Castricum, is vervolgens ge-
test op het gebruik van alcohol. 
Daaruit bleek dat de bestuurder 
te veel alcohol had genuttigd om 
een voertuig te mogen besturen. 
Op het politiebureau blies hij 370 
Ug/l. De man heeft hiervoor een 
proces-verbaal gehad.
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VOOR 

599,
VAN 985,14 KRT RING, 

VERKRIJGBAAR IN GEEL, 
WIT OF ROOD GOUD.
BEZET MET 0.14 CRT 
BRILJANT,  OP=OP!

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206
BEERSENKOMENJEWELS.NL

BEERSENKOMENJEWELS Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

Omgeving:
•  Plan Koningsduin, Bakkum, 
 170 kranten
•  Vislaantje/Kieftenland, Limmen, 
 240 kranten

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

1 KILO ASPERGES MET 
250 GRAM ACHTERHAM 

+ 4 EIEREN
€ 10,99

U DE , KAL S  
EN SLAVINKEN

4 halen 3 betalen 
VLEESWARENTRIO:

RUNDERCERVELAAT
ONTBIJTSPEK

BOTERHAMWORST
SAMEN € 5,99
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LAGROOMTAART MET ROOD FRUIT      
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL

Kledingstuk 
veroorzaakt 
brandje
Regio - Woensdagavond om 
half elf werd de brandweer van 
Limmen opgeroepen voor een 
brandmelding in het klooster On-
ze Lieve Vrouwe Ter Nood in Hei-
loo aan de Hogeweg. Ter plaatse 
bleek er een klein brandje te zijn. 
Er was geprobeerd met een kle-
dingstuk het licht van een lamp 
te verduisteren. Het kledingstuk 
werd echter te warm waardoor 
dit in de brand vloog. Het brand-
je is met een handbrandblus-
ser geblust door de aanwezige 
bhv’ers. De brandweer heeft een 
nacontrole uitgevoerd en heeft 
de ruimte geventileerd.

Klaas Hoorn- en Kijfpolder
Afronding asfalterings-
werkzaamheden fietspaden
Akersloot - Half mei staan de af-
rondende asfalteringwerkzaam-
heden gepland voor de geas-
falteerde �etspaden in de Klaas 
Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot. 

Werkzaamheden
Op 15 mei zullen eerst de pa-
den schoongeveegd worden. De 
dag erna komt op de paden grij-
ze split. Deze steentjes zullen de-
zelfde grijze kleur hebben als de 
oorspronkelijke. Hiermee gaat 
het �etspad dan weer in zijn om-
geving op. Tijdens de werkzaam-

heden kunnen de paden niet be-
treden worden. Hiervoor brengt 
het recreatieschap omleidings-
borden aan.

De �etspaden in de Klaas Hoorn- 
en Kijfpolder maken deel uit van 
het wandelnetwerk en het �ets-
netwerk. Ook thematische �ets-
routes, zoals de Pontjesroute, 
en wandelroutes lopen over de-
ze paden. De routes zullen als 
de paden zijn afgesloten, via de 
Kerklaan in Akersloot lopen. (Fo-
to: aangeleverd)

Winnaar Project Rembrandt 
schildert in Limmen
Limmen - Vorige week maandag schilderde de winnaar van project 
Rembrandt, Sebastiaan Groot, in Limmen bij de Heeren van Limmen 
aan de Dusseldorperweg. Heeren van Limmen heeft momenteel een 
kleine expositie over Rembrandt, de straatversiering in die straat gaat 
over Rembrandt en naast Heeren van Limmen staat een mozaïek van 
Rembrandt. (Foto: Aad Koot)

Coco de Mer, gewoon in Bakkum
Castricum - Wegens succes pro-
longeert de expositie ‘Donna’ bij 
kunstenaarsduo Marina Pronk en 
Sabrina Tacci aan de Van Olden-
barneveldweg 32 in Bakkum tot 
juni alle vrijdagen, maar ook ko-
mend weekend.
Het was een komen en gaan van 
bezoekers tijdens het paasweek-
end toen de tentoonstelling ‘Don-
na’ voor het eerst te zien was. Op 
eerste paasdag schilderde Sabri-
na onder grote belangstelling live 
haar Donna. 
Marina aan het woord: ,,Natuur-
lijk verschillen smaken maar in 
mijn optiek is het resultaat wer-
kelijk verblu�end. Het prachtige 
schilderij is ongewijzigd onder-
deel van onze expositie én Sabri-
na biedt het werk komend week-
end te koop aan met een prach-
tige korting van maar liefst 35%. 
Ook mijn serie ‘Coco de Mer’ is 
vers van de pers en trok veel be-
langstelling. De sculpturen zijn 
gemaakt van klei en bewerkt met 
ijzeroxide. De natuurlijke uitstra-
ling gelijkend op die van de zee-
kokosnoot danken ze aan de 
zaagselstook waar ze een nachtje 

hebben doorgebracht. De palm 
Coco de Mer groeit alleen maar 
op de Seychellen, een kleine ei-
landengroep in de Indische Oce-
aan. De palm ontwikkelt enorme 
kokosnoten die door hun vorm 
al eeuwenlang de erotische fan-
tasie prikkelt. De groeiplaats van 
de Coco de Mer werd pas in 1768 
ontdekt door een Franse expedi-

tie. Lang daarvoor spoelden de 
kokosnoten af en toe aan in India, 
de Malediven en Indonesië maar 
over de herkomst tastte men in 
het duister.. vandaar de naam Co-
co de Mer of zeekokosnoot.”

Bezoekers zijn welkom op 10, 11 
of 12 mei tussen 13.00 en 18.00 
uur. (Foto: Marina Pronk)

Auteur ‘Moffenmeiden’ 
bij Boekhandel Laan
Castricum - Zondag 12 mei om 
14.00 uur vertelt Rianne Ooster-
om bij Boekhandel Laan over haar 
pas verschenen boek ‘Mo�enmei-
den’. Het gaat over Het volksge-
richt vlak na de Tweede Wereld-
oorlog gezien door de ogen van 
soldatenlie�es, knippers en om-

standers. De lezing is gratis en de 
Boekproeverij is open.

Historica Rianne Oosterom deed 
diepgravend onderzoek naar een 
van de laatste taboes uit de Twee-
de Wereldoorlog. Zij tekende de 
verhalen op van omstanders, (fa-
milieleden van) knippers en meis-
jes zelf. 
In de dagen vlak na de bevrijding, 
wanneer Nederland bijkomt van 
vijf lange oorlogsjaren, worden 
meisjes die omgingen met Duit-
se soldaten door een uitgelaten 
menigte kaalgeschoren of kaal-
geknipt. Waarom gebeurt dit? En 
wie doen eraan mee?

In een reis door Nederland 
spreekt Rianne Oosterom met 
ooggetuigen, spit archieven door 
en ontdekt het laatste slagveld 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Door ‘mo�enmeiden’ kaal te knip-
pen, maakte Nederland zich vrij 
van vreemde smetten.

Oosterom beschrijft het kaalknip-

pen vanuit drie perspectieven: 
de meisjes, de daders én de om-
standers. Zo zag een jonge jon-
gen zijn moeder tot zijn schaam-
te de schaar hanteren, omstan-
ders stonden er vrolijk joelend bij. 
Met haar speciale aanpak zoekt 
Oosterom naar antwoorden: 
waar komt het gebruik van het 
kaalknippen vandaan? Wat was 
het doel? Gebeurde het overal in 
Nederland? Mo�enmeiden is een 
meeslepende geschiedenis van 
een van de laatste taboes van de 
Tweede Wereldoorlog.

Lentemarkt in centrum van Castricum
Castricum - Op zondag 19 mei is 
er van 11.00 tot 17.00 uur in het 
centrum van Castricum een grote 
Lentemarkt. 
In de Dorpsstraat en Burg. 
Mooijstraat bieden veel stand-
houders de leukste, lekkerste, 

nieuwste en mooiste lifestyle 
en marktartikelen aan. Ook win-
kels zijn op deze koopzondag ge-
opend en veel winkeliers doen 
mee met speciale acties. Naast de 
vele braderie artikelen zijn er ook 
marktkramen met boeken, bro-

cante, curiosa en verzamelobjec-
ten uit (groot) moederstijd zoals 
nostalgische Verkadealbums, ou-
de landkaarten en schoolplaten 
van Koekkoek, Jetses, enz. 
Voor de jeugd zijn er leuke kin-
derattracties.

Gezicht voor de gesneuvelde Limmer 
soldaat Henk Nuijens
Limmen - De Duitse bezetter pro-
beert Rotterdam in te nemen. Ne-
derlandse soldaten moeten pro-
beren een brug te bezetten. Ze 
stappen in een bootje om een ri-
vier over te steken. Henk Nuijens 
is een van die dappere mannen. 
Aan de overkant gekomen wordt 
hij getro�en door vijandelijk vuur 
en overlijdt ter plaatse. Het einde 
van het leven van Henk en het be-
gin van een geschiedenis.

In de entreehal van het Gezond-
heidscentrum in Limmen hangt 
de gedenksteen van Henk. Veel 
bezoekers passeren de plaquet-
te zonder te bese�en waaraan 
ze voorbij lopen. Een foto geeft 
meer duidelijkheid. Deze foto van 
Henk is op 4 mei onthuld door 
Joop van IJzendoorn. 

Joop en Will Pepping waren de 
initiatiefnemers van de totstand-

koming van de gedenkplaat. De 
bezoeker kan nu beter kennisne-
men van de jonge soldaat Henk 

Nuijens, die in de bloei van zijn le-
ven is gesneuveld voor het vader-
land. (Foto: aangeleverd)

Roots Market en Par Six 
in De Oude Keuken
Castricum - Komende zondag is 
er weer Roots Market bij De Oude 
Keuken met een grote variëteit 
aan kraampjes met leuke, verras-
sende, originele en lekkere pro-
ducten. ‘s Middags speelt Par Six 
in De Oude Keuken. 
Par Six heeft voor dit optreden 
een speciaal programma sa-
mengesteld. Veel zang met in de 
hoofdrol Marian Volland en dit 
keer ook een absolute hit uit de 
jaren 30 van Al Bowlly. Zijn ‘Mid-
night, with the stars and you’ is 
een tweede leven gaan leiden 
door de �lm The Shining met Jack 
Nicholson. Pianist Ed Wertwijn 

heeft een nieuw arrangement 
geschreven voor dit nummer en 
ook een bewerking van Bach’s In-
ventio XIII. Met Huub Rohde (gi-
taar), Chris van Boetzelaer (trom-
bone), Rien Brus (saxofoon), Mar 
Flohil (bas) en Jon Funke Kupper 
(drums). 

De Roots Market begint zon-
dag 12 mei om 11.00 uur. Par Six 
treedt op om 15.00 uur. Natuur-
lijk kan men na a�oop lekker blij-
ven eten bij De Oude Keuken. Zie 
www.deoudekeuken.net voor de 
nieuwe menukaart. (Foto: aange-
leverd)
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Vesuvio nieuw gezicht in Bakkum

DEEN introduceert nieuwe slogan en 
komt met commercial op TV

Singel 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 bijzon-
dere vriendschap die Mo doet in-

zien dat er meer in het leven is 
dan alleen 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. (foto: Pief 
EWeyman)

Castricum - DEEN is een bijzon-
dere supermarkt, met van ouds-
her een sterke binding met haar 
klanten. Een supermarkt waar 
de medewerkers, de producten 
en de sfeer in de winkels iede-
re dag het verschil maken. Maar 
wat maakt DEEN zo bijzonder en 
‘anders dan anderen’ en waarom 
is het meer dan de moeite waard 
om bij DEEN de boodschappen te 
doen?
De directie is van mening dat nie-
mand dat zo goed onder woor-
den kan brengen als de eigen 
klanten en collega’s uit de winkels 
en van het hoofdkantoor. Dus ze 
hebben het gewoon aan ze ge-
vraagd. Door klanten en mede-
werkers is uitgebreid gesproken 
over wat DEEN zo uniek maakt en 
hoe DEEN als supermarkt het ver-
schil maakt. En wat blijkt? Belang-
rijke kenmerken van DEEN zoals 
betrokken, nuchter, vriendelijk, 
klantgericht en gezellig maken 
dat klanten en medewerkers zich 
altijd thuis voelen bij DEEN. Dat 
‘thuis voelen’ is omgezet in een 
nieuwe slogan, ‘DEEN, dat is lek-
ker thuiskomen’, waarmee ze ie-
dereen snel vertrouwd laten voe-
len.

DEEN. Dat is lekker thuiskomen
Begin mei wordt de nieuwe slo-
gan ‘dat is lekker thuiskomen’ ge-
introduceerd. Een zin die alles 

zegt over het gevoel dat klanten 
en medewerkers associëren met 
DEEN. Een zin die belooft dat ie-
dereen zich altijd welkom voelt 
bij DEEN. Door vriendelijke me-
dewerkers en in een winkel waar 
het prettig boodschappen doen 
is en waar iedereen vertrouwd 
is en de weg weet. Maar met de 
producten van DEEN is het ook 
altijd lekker thuiskomen. Omdat 
de prijs goed is en de lekkere en 
unieke producten thuis altijd in 
de smaak vallen.

Kortom een slogan die meer dan 
de moeite waard is om groots te 
communiceren. En dat gaan ze 
doen! Voor het eerst komt DEEN 
in de maand mei op de televisie 
met een eigen commercial. Een 

commercial waarin ze laten zien 
waarom klanten en medewer-
kers zich thuis voelen bij DEEN 
en waarin de eigen medewerkers 
een hoofdrol vervullen. De com-
mercial wordt in mei uitgezon-
den op de zenders van NPO en 
RTL. Naast TV worden ook radio 
en online video ingezet. Iedereen 
komt hen dus vast wel ergens 
tegen. Een belangrijke mijlpaal 
voor DEEN, waarmee ze duidelijk 
aangeven dat klanten, medewer-
kers en leveranciers niet om DEEN 
heen kunnen. 

En hoewel ze het niet meer zo 
hard roepen, hopen ze natuur-
lijk dat voor de klanten altijd blijft 
gelden ‘geen dag zonder DEEN’. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Italiaanse klassie-
kers in een ietwat modern jas-
je - dat is kenmerkend voor het 
restaurant Vesuvio. Vis, vlees, 
pizza’s, pasta’s en scroppino 
aan tafel: de familie Papa-Ger-
vasio weet hoe ze haar klanten 
moet bedienen. ,,Onze gerech-
ten zijn mooi én lekker.” 
 
In 1995 kwam Salvatore Pa-
pa naar Nederland. Een van zijn 
vrienden had hier een horecage-
legenheid en Salvatore kreeg de 
kans om hem twee maanden te 
helpen. ,,Ik ben niet meer wegge-
gaan”, vertelt de Italiaan. Hij vond 
een huis in Amsterdam en bleef 
daar vierentwintig jaar wonen. In 
Amstelveen runde hij jarenlang 

een groot restaurant met een 
compagnon, maar het werd hem 
te druk. In Castricum vond hij, sa-
men met zijn vrouw, een plek om 
een nieuw restaurant te openen. 

Hij heeft geen moment spijt van 
zijn keuze. ,,We hebben plek voor 
42 gasten en vorig weekend za-
ten we al helemaal vol. Doordat 
het niet zo’n groot pand is, heb-
ben we meer tijd voor contact 
met de klant. Een praatje maken 
aan tafel bijvoorbeeld, dat vin-
den we heel belangrijk.” Vesuvio 
is een echt familiebedrijf: ieder-
een draagt een steentje bij. ,,Mijn 
vrouw staat achter de bar, ik help 
zelf ook in de bediening waar no-
dig.” Er is veel aandacht voor de 

presentatie van de gerechten - 
het bord moet feestelijk zijn. Op 
de kaart staan gerechten als kalfs-
entrecot, pasta met zwaardvis of 
gesauteerde venusschelpen.

Vesuvio is pas drie weken open, 
maar het restaurant krijgt nu al 
lovende recensies. ,,Klanten zijn 
heel tevreden”, zegt Salvatore 
trots. ,,Vorige week hebben we 
zelfs al mensen moeten weigeren 
omdat we vol zaten. Reserveren is 
dus wel aan te raden.” 
Tot 30 mei kunnen klanten zelf 
een driegangenmenu samenstel-
len voor 29,50 euro. Reserveren 
kan o.a. via de website van The 
Fork (voorheen IENS). Adres: Van 
Oldenbarneveldweg 12.

Lentemarkt op ‘t Watertorenpad
Castricum - Op woensdag 15 mei 
schijnt de zon op ’t Watertoren-
pad op Landgoed Duin en Bosch 
van 13.00 tot 15.30 uur. Er is een 
Lentemarkt met kramen van 
REAKT met zelfgemaakt creaties 

van hout, papier en textiel. Van 
verse ingrediënten wordt soep 
gemaakt, verkrijgbaar voor een 
kleine prijs. Lust u geen soep dan 
is er een koude variant ijs met…. 
Dit alles wordt opgeluisterd door 

het duo ‘De Gabbers’. Tevens zijn 
de winkels ‘de Duin�etser’ en ‘de 
Wasserij’ met planten en kleding 
geopend tot 16.00 uur. Bezoekers 
zijn van harte welkom. (Foto: aan-
geleverd)

Moeders hebben de zwaarste banen die er zijn!
Twee keer een half uur bewegen is 
goed voor jezelf en voor je gezin
Limmen - Het is niet echt statis-
tisch vastgesteld, maar zo rond 
Moederdag kan het geen kwaad 
er extra aandacht aan te beste-
den: moeders maken elke dag 
werkdagen van minstens 12 uur. 
En ze krijgen daarbij met zoveel 
verschillende fysieke en psychi-
sche taken en problemen te ma-
ken, dat je gerust kunt stellen dat 
moeder zijn de zwaarste baan ter 
wereld is. 

,,Om deze zware taken aan te kun-
nen en goed vol te houden, biedt 
Fit4lady een helpende hand. Met 
onze training op jouw niveau en 
met persoonlijke coaching kun je 
je dagelijkse taken beter aan en 
krijg je meer lol in je leven. Da’s 
goed voor jezelf én goed voor je 
omgeving.” Aan het woord is Ari-
na van Damme, eigenaresse van 
de Fit4lady-club in Limmen.
 
Bewegen geen doel op zich 
maar middel
Fit4lady is met 15 vrouwen�tnes-
sclubs waaronder die op de Drie 
Linden 3 in Limmen een gevestig-

de naam in Noord-Holland en zet 
zich in voor verbetering van de 
�theid van vrouwen in alle leeftij-
den. ,,Met twee keer 30 minuten 
trainen per week word je in kor-
te tijd al �tter, sterker en krijg je 
meer energie om je eigen druk-
ke leven een stuk prettiger te 
maken”, aldus Arina. ,,Het con-
cept van Fit4lady is een combina-

tie van conditie-, kracht- en buik-
spiertraining. Daarnaast coachen 
we ook vrouwen die net zijn be-
vallen, vrouwen met hart- en 
vaataandoeningen en vrouwen 
met diabetes. Kortom: iedere 
vrouw kan bewegen bij Fit4lady.”
 
Sporten wanneer het jou uit-
komt
Leden van Fit4lady kunnen bij ie-
dere Fit4lady-club in Nederland 
terecht. Ideaal als je een week-
endje weg bent, op vakantie of 
vergadering bent. Een ander po-
sitief punt is dat je kunt sporten 
wanneer het jou uitkomt en dat 
je dus niet hoeft te wachten op 
starttijden. Ideaal voor werkende 
vrouwen en moeders. 
Arina: ,,Ben je geïnteresseerd? 
Drie keer per jaar voeren wij een 
vijfweekse promotie, waarin 
vrouwen met ons concept kun-
nen kennismaken. Je kunt ook 
een gratis proe�es aanvragen via 
de website. Of loop gewoon bin-
nen op de club Of meld je aan via 
e-mail: limmen@�t4lady.nl.” (Fo-
to: aangeleverd) 

Unieke eerste try-out show van 
Rusty Cage in De Bakkerij

Castricum - De lokale rootsrock 
band Rusty Cage speelt zaterdag 
11 mei in De Bakkerij in Castri-
cum. Het gaat hier om een eerste 
try-out show voor de geplande 
‘25th Anniversary Tour 2020’ van 
de band die voorheen de zalen 

plat speelde onder de naam ‘The 
Tourist’. Tegenwoordig zijn deze 
muzikanten meer de roots kant 
opgegaan. Ze spelen zowel ei-
gen werk als covers. Denk aan Ry-
an Adams, Tom Petty en The Gas-
light Anthem. 

De band gaat volgend jaar in het 
kader van hun 25-jarig bestaan 
uitgebreid touren. Via een be-
vriende boeker is er zelfs al een 
korte tour gepland in Oost-Eu-
ropa. Hierbij worden de steden 
Graz, Bratislava, Krakow, Budapest 
en Zagreb aangedaan. De organi-
satie voor de tour in de Benelux is 
momenteel in volle gang. 

Na de zomer gaat de band, die be-
staat uit Aron Stam (zang, gitaar), 
Ron van Jelgerhuis (gitaar, banjo, 
toetsten), John Duin (bas) en Jos 
Hummel (drums, zang), ook weer 
de studio in. De planning is dat 
begin 2020 een gloednieuwe EP 
kan worden gereleased als aftrap 
van de tour. 

Rusty Cage, rootsrock uit de 
IJmond, zaterdag 11 mei in De 
Bakkerij, Dorpsstraat 30 in Castri-
cum. Aanvang 21.00 uur. Entree: 5 
euro. (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Faust - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Singel 39
donderdag 20.00 uur

vrijdag 13.30 & 20.30 uur 
zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Hotel Mumbai

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

Baantjer het begin
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  
dinsdag 14.00 uur

Le Grand Bain
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur
They shall not grow old 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Wonder Park (NL) - 2D
zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Circus Noël

zaterdag 13.30 uur 
Missing Link

Programma 9 mei t/m 15 mei

Bekijk de opera Faust live in de 
bioscoop op zondag 12 mei om 
16.00 uur. Ervaar de decaden-
tie en elegantie van het Parijs uit 
de jaren 1870 in David McVicars 
spectaculaire productie van Gou-
nods meest geliefde opera.

Faust - The 
Royal Opera

Er bestaan vele versies van het 
verhaal over Faust, de man die 
zijn ziel aan de duivel verkoopt 
in ruil voor jeugd en macht, maar 
Gounods opera blijft een van de 
meest betoverende. Virtuoze 
hoofdrollen, een groot koor, sen-
sationele decors, ballet en een 
uitzinnige �nale maken deze pro-
ductie exemplarisch voor thea-
traal spektakel.
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Vos aan de wandel
Castricum - Bewoners van de wijk Hyacintenveld/Gladiolenveld heb-
ben al diverse malen een vos in hun tuin gespot. Gewoon op klaar-
lichte dag. Deze foto kreeg onze redactie aangeleverd door de fami-
lie De Graaf.

Eerste namen Uit Je Bak! 
Festival bekend
Castricum - Mozes and the First-
born, Kita Menari en Steve Fre-
nch: de organisatie van het Uit Je 
Bak! Festival heeft ‘weer een paar 
mooie bands kunnen strikken’. 
Deze en andere acts staan 28 ju-
li op het podium in het Willem De 
Rijkepark.

Headliner is de band Mozes and 
the Firstborn die momenteel met 
hun ‘Sad Supermarket Song’ de 
radio en streamingdiensten weet 
te veroveren. ‘Mozes and the 
Firstborn omarmt het sentiment 

van je vaders muziek door juist 
hun favoriete stijlen binnen het 
dit genre te verkennen’, schrijft de 
organisatie van Uit Je Bak in een 
persbericht.
Kita Menari bracht in mei 2017 de 
single ‘Young Lovers’ uit. Ze kreeg 
verschillende promo’s op 3FM en 
Radio2. Steve French doet ‘niets 
liever dan liedjes maken en met 
zijn bandgenoten van desolate 
tankstations naar duistere pop-
podia rijden’. Ook Laura Sjin en 
Catwise treden op. De entree is 
gratis.

Mozes and the Firstborn is een van de deelnemende bands (foto: Nick Hel-
derman)

Peter Buwalda bij Laan
Castricum - Donderdagavond 
9 mei om 20.00 uur geeft Peter 
Buwalda een interview over zijn 
nieuwste roman; Otmars zonen. 
De entree is tien euro inclusief 
een hapje en een drankje. Hans 
Laan en Hanneke Klinkert nemen 
het interview af. Daarna kunnen 
er vragen uit het publiek komen 
en is er tijd om zijn boek te laten 
signeren. 
Otmars zonen vertelt het verhaal 
van de jonge Shell-employe Lud-
wig Smit, die na een bezoek aan 
de illustere Johan Tromp op het 
Siberische eiland Sakhalin strandt 
in een sneeuwstorm. Juist nu, 
wanneer onderzoeksjournalis-
te Isabelle Orthel hem het dek-
sel komt overhandigen van een 
beerput, begint Tromps daveren-
de carriere in de oliebusiness te 
wankelen. Tromp - hedonist, alfa-
man, kroonprins van Shell, en in 
alles het tegenbeeld van Ludwig 
- schat zijn twee bezoekers volko-
men verkeerd in. Peter Buwalda 
verkent in Otmars zonen de gren-

zen van de epische wereld die 
hij al in Bonita Avenue schiep. In 
de nog te verschijnen delen van 
zijn roman �euve, De jaknikker en 
Hysteria siberiana, geeft hij deze 
wereld verder vorm. (Foto: aan-
geleverd)

Bakkummer Pé Zonneveld 
in De Oude Keuken
Castricum - Met enige trots pre-
senteert De Oude Keuken in de 
maanden mei en juni een expo-
sitie van de Bakkummer kunst-
schilder Pé Zonneveld. Die trots is 
passend, enerzijds uiteraard van-
wege de kwaliteit van zijn schil-
derwerk, maar anderzijds vooral 
omdat Pé al op een leeftijd (86!) 
is waarop talloze leeftijdgeno-
ten al lang geleden besloten “het 
wat kalmer aan te gaan doen”. Dat 
stukje kalmer aan is nu net het-
geen dat niet past bij Pé, noch bij 
zijn vrouw, die door hun creatie-
ve en scheppende hobby’s con-
tinu blijk geven nog volop in het 
leven te staan. 

Pé tekent en schildert al van-
af jonge leeftijd en is autodidact 
‘avant la lettre’. In zijn jeugd had 
hij graag meer gedaan met deze 
kwaliteiten, maar daarvoor wa-
ren er op dat moment geen mo-
gelijkheden. Pas na beëindiging 
van zijn carrière als bankwerker 
kreeg hij gelegenheid het aanwe-
zige talent verder te ontwikkelen. 
De laatste jaren heeft hij zich toe-
gelegd op het schilderen van stil-
levens in olieverf op zowel grote 
als kleine doeken. Zijn stijl is rea-
listisch, heel �jn en gedetailleerd. 
Pé is vooral geïnspireerd door 
kunstschilder Henk Helmantel. 
Helmantel houdt zich bezig met 
stillevens. Pé noemt het realisti-
sche kunst. In de olieverfschilde-
rijen van Pé ziet men kruiken, net 

als bij Helmantel, schalen, oude 
kookpotten, eieren, fruit, vogels, 
kleden en doeken. Alles uiterst 
secuur geschilderd. Alles gerang-
schikt in een perfecte harmonie. 
Grote verschil met Helmantel is 
het kleurgebruik. Waar Helmantel 
gebruik maakt van donkere tin-
ten, gebruikt Pé vooral lichte en 
levendige kleuren. 

Die hang naar perfectie heeft hij 
ook overgedragen op menig leer-
ling. Net als bij de oude meesters 
uit de 17e eeuw hebben meerde-
re leerling-schilders gebruik kun-
nen en mogen maken van de er-
varingen en inzichten van deze 
‘oude meester’ uit Bakkum. 

Regionaal geniet Pé vooral be-
kendheid door eerdere exposi-
ties, onder meer in de Tuin van 
Kapitein Rommel en in het Castri-
cumse gemeentehuis. In Heiloo 
werd hij afgelopen jaar uitgeroe-
pen tot kunstenaar van het jaar. 

De expositie ven Pé begint op 6 
mei en eindigt op 1 juli. Tijdens 
de Kunst�etsroute van Castricum 
is dit de openingsexpositie. 

Het adres van de expositie is res-
taurant De Oude Keuken, Oude 
Parklaan 117, 1901 ZZ Castricum. 
Openingstijden vanaf 9.00 uur 
tot 17.00 uur. In het weekend ge-
opend tot 22.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Twee grote brandweer-
oefeningen op het strand
Castricum - De brandweer van 
Castricum oefende twee keer een 
grote inzet op het strand. Dit de-
den ze op dinsdagavond 23 en 30 
april. Er zou sprake zijn van een 
paar strandhuisjes in brand op 
zo’n 900 meter aan de zuidkant 
van de strandafgang. Tijdens de 
brand staat er en harde zuid-oos-
tenwind. Hierdoor was er sprake 
van vliegvuur, waardoor verder-
op een stuk duin in de brand was 
gevlogen. De brand was veroor-
zaakt door het knutselen aan een 
barbecue, waarbij ook iemand 
gewond was geraakt.
Bij deze eerste melding worden 
de volgende voertuigen opge-
roepen: de 4x4 tankautospuit 
en het verkenningsvoertuig van 
brandweer Castricum inclusief 
de slangenaanhanger en de los-
se pomp. Ook worden de o�-
cier van dienst en de tankauto-

spuit van brandweer Limmen ge-
alarmeerd. Als de eerste tankau-
tospuit ter plaatse komt wordt 
er opgeschaald naar grote brand 
vanwege de harde wind en de 
droogte in de duinen.

Daarop worden de 4x4 tankau-
tospuiten van Egmond en Be-
verwijk opgeroepen samen met 
de verkenningsvoertuigen van 
Uitgeest en Beverwijk. Ook kwa-
men er twee grote watertankwa-
gens van Egmond en Uitgeest 
naar het strandplateau. Zoveel 
brandweervoertuigen trekt ui-
teraard een hoop bekijks. Ook 
werd het slachto�er vervoerd op 
een schepbrancard die in het ver-
kenningsvoertuig van brandweer 
Castricum past. De brandweer 
kijkt terug op twee zeer geslaag-
de oefeningen. (Foto: Hans Peter 
Olivier)

Peter Brandjes kampioen van Castricum
Open biljartkampioenschap
Castricum - Ook dit jaar heeft de 
Stichting BBC in samenwerking 
met Biljartvereniging ‘t Stetje 
weer het open kampioenschap 
van Castricum georganiseerd.

Er waren in het totaal 45 deelne-
mers die op vier vrijdagavonden 
en op twee donderdagmiddagen 
de strijd aanbonden voor een 
plek in de �nale. Deze �nale is op 
zaterdag 4 mei gespeeld. Van de 
16 geplaatste spelers, wisten Her-
man Stuifbergen, Peter Brand-
jes, Cor Kramer en Sjaak Stuifber-
gen zich te plaatsen voor de hal-
ve �nale. Peter Brandjes won de 
�nale van Herman Stuifbergen 

en is daarmee de nieuwe kampi-
oen van Castricum. Einduitslag: 
1. Peter Brandjes 2. Herman Stuif-
bergen 3. Cor Kramer en 4. Sjaak 
Stuifbergen.

Ook volgend jaar zal dit kampi-
oenschap van Castricum weer 
georganiseerd worden, dan in 
het nieuwe Buurt- en Biljartcen-
trum op de Van Speykkade. Voor 
de voortgang van de nieuwbouw 
kijk op de nieuwe website www.
bbc-castricum.nl
Op de foto reikt voorzitter Rolf 
Greshof van de Stichting BBC, de 
wisselbeker uit aan Peter Brand-
jes. (Foto: aangeleverd)

Geen scherpe tijd Owen 
Westerhout op 100 meter
Utrecht/Castricum - Tijdens een 
regenachtige eerste Runners-
world Trackmeeting in Utrecht 
wist de AV Trias-atleet Owen Wes-
terhout geen scherpe tijd neer te 
zetten. De Castricumse 400 me-
ter-specialist moest, tijdens zijn 
eerste wedstrijd van het outdoor-
seizoen, genoegen nemen met 
een tijd van 11.78. En eindigde 
daarmee ver van zijn persoonlij-

ke record vandaan. Hij werd der-
de in zijn serie.
Ook kwam Lieke Radsma in ac-
tie. Zij liep 2:55,23 op de 800 
meter en werd daarmee 29e in 
haar leeftijdscategorie. Volgen-
de week zullen er meer Trias at-
leten in actie komen. Zo zijn bei-
de zusjes De Witte in actie te zien 
tijdens het WK Estafette in het Ja-
panse Yokohama.

Repair Café in de Bakkerij
Castricum - Transitie Castri-
cum organiseert als vanouds sa-
men met De Groene Bak een Re-
pair Café op zaterdag 11 mei. De-
ze keer is ook weer een ‘energie-
coach’ van CALorie aanwezig.
De vrijwilligers helpen bij het Re-
pair Café met allerhande repara-
ties van kleine elektrische en huis-
houdelijke apparaten. Ook kun je 
komen voor hulp bij computer-
problemen of advies bij �etsrepa-
raties. Je kijkt mee met de repa-
ratie en helpt of denkt mee waar 
dat kan. Dit keer is er helaas geen 
hulp bij textielreparatie.

Dit keer is er ook weer iemand 
van CALorie, die je kan voorzien 
van energie-advies. CALorie heeft 
een aantal energie-coaches die 
kennis en ervaring hebben om 
mensen vooruit te helpen bij hun 

energievragen. Bijvoorbeeld over 
besparen, isoleren, warmte op-
wekken zonder aardgas, een aan-
deel nemen in een windmolen of 
zonnecentrale, meedoen met de 
elektrische deelauto en andere 
aspecten van de energietransitie. 
Wie het Repair Café bezoekt, kan 
daar dit keer niet alleen kapot-
te spullen (laten) repareren maar 
ook terecht voor allerhande ener-
gieadviezen. Dus kom langs!

Het Repair Café vindt plaats op 
zaterdag 11 mei in De Bakkerij 
aan de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum en is geopend van 13:00 tot 
16:00 uur. De entree is gratis (gif-
ten zijn welkom). Je betaalt alleen 
voor eventuele materialen. Repa-
reren en laten repareren is uiter-
aard op eigen risico. (Foto: aange-
leverd)

Alkmaars Dichtersgilde
De zeven werken van 
Barmhartigheid
Regio - Het Alkmaars Dichtersgil-
de brengt jaarlijks meerdere se-
ries ansichtkaarten met gedich-
ten uit over thema’s die actueel 
zijn in Alkmaar, zoals de 8-Okto-
berviering, Open Monumenten-
dag en de Week van de Poëzie. 
Ter gelegenheid van de tentoon-
stelling van Hellen van Meene 
over de Zeven Werken van Barm-
hartigheid in de Grote Kerk schre-
ven de dichters van het Dichters-
gilde gedichten over dit thema.

De serie kaarten over de Zeven 
Werken van Barmhartigheid is 
gratis af te halen in de Grote Kerk, 
in de bibliotheken en in verschil-
lende winkels in Alkmaar. 

Het Alkmaars Dichtersgilde is op-
gericht in 2009 door de toenmali-
ge stadsdichter Margreet Schou-
wenaar. Het bestaat uit Adrie Ou-
dejans, Anneke Goddijn, Hilde 
Sloo�, Jeannette Coppens en Pe-
tra van Rijn.
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Demonstratie aquarel 
en pastel Bij Bakker
Castricum - Zaterdag 11 mei is er 
een demonstratie aquarel en pas-
tel in ‘de snoepwinkel voor kun-
stenaars’ Bij Bakker. Mandy Groot 
gaat aan de slag op donkere on-
dergronden. Soft pastelkrijt en 
aquarelverf zullen afwisselen. 
Heb je vragen of heb je altijd al 
eens willen zien hoe deze tech-
niek werkt, ga dan langs en laat 
je inspireren op zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur. 
De demodag is gratis toeganke-
lijk en de hele dag doorlopend 
in de winkel aan de Dorpsstraat 
102 in Castricum. Voor meer in-
formatie: www.desnoepwinkel-

voorkunstenaars.nl. (Foto: aange-
leverd)

Nationale Vogelweek
Castricum - Van 11 tot en met 19 
mei is de Nationale Vogelweek 
2019. Lokale en regionale Vogel-
werkgroepen verzorgen dan in 
het hele land allerlei activiteiten 
over vogels in hun regio. Ook Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland verzorgt in die periode 
een aantal gratis excursies op di-
verse plaatsen in haar werkge-
bied voor iedereen die daar inte-
resse in heeft. Het programma is 
als volgt:
- Zondag 12 mei, Nachtegalen-
tocht Noord-Hollands Duinreser-
vaat bij Egmond-Binnen. Vertrek 
om 9.00 uur vanaf PWN parkeer-
terrein Oude Schulpweg. Wande-
ling tot ca. 11.00 uur.
- Dinsdag 14 mei, Weidevogels 
polder Castricum. Vertrek per 
�ets om 19.00 uur van parkeer-
terrein bij sporthal De Bloemen, 
Castricum. Fietstocht tot ca. 21.00 
uur.

- Vrijdag 17 mei, Bosvogels 
Noord-Hollands Duinreservaat bij 
Heemskerk. Vertrek om 08.30 uur 
vanaf PWN parkeerterrein west-
zijde Rijksstraatweg tussen Cas-
tricum en Heemskerk ter hoogte 
van ingang camping Geversduin 
(t/o Kitty Beentjes). Wandeling tot 
ca. 10.30 uur.
- Zondag 19 mei, Rondje Mar-
quette. Vertrek om 9.00 uur van-
af parkeerterrein bij kasteel Mar-
quette (einde oprijlaan), Heems-
kerk. Wandeling tot ca. 11.00 uur.
- Zondag 19 mei, Stand Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land staat met en stand op Lente-
markt, Bibliotheek IJmond Noord, 
Kerkplein 5, Beverwijk. Stand van 
13.30 tot 16.00 uur. 
De activiteiten zijn gratis en aan-
melden is niet nodig. Neem wel 
een eigen duinkaart mee en liefst 
ook een verrekijker. (Foto: Hans 
Stapersma)

Forentokids speelt 
‘Hotel de Groot’
Castricum - Al wekenlang zijn de 
kinderen van de toneelklas en de 
productiegroep van Forento hard 
aan het repeteren. Tijdens deze 
repetities zijn hun eigen produc-
ties ontstaan die daarna door re-
gisseuse Heleen van Wiechen 
op papier zijn gezet. De leerlin-
gen zijn dus van het begin tot 
het eind betrokken geweest bij 
het proces en dit heeft geleid tot 
twee top producties!
De toneelklas zal voor de pauze 
het stuk ‘Superhelden’ laten zien 
en na de pauze spelen de kinde-
ren van de productiegroep het 

stuk ‘Hotel de Groot’. Wat als je in-
eens in je eentje een hotel moet 
runnen? Als je er helemaal alleen 
voor staat? Als je jezelf moet red-
den? Als alles je eigenlijk teveel 
wordt? Wat dan……?
De Forentokids vinden het ge-
weldig om op het podium te 
staan en verwelkomen iedereen 
dan ook graag op zondag 12 mei 
a.s. in Theater Koningsduyn. De 
voorstelling start om 18.30 uur 
en zal rond 20.30 uur afgelopen 
zijn. Kaarten à 7,50 zijn te bestel-
len via www.forento.nl (Foto: aan-
geleverd)

Bij SOPIT
Examenexpositie 
Bonhoeffercollege
Castricum - Nog voordat de lan-
delijke examens van start zijn ge-
gaan hebben de leerlingen van 
HAVO5 en VWO6 met het vak Art 
& Design van het Bonhoe�ercol-
lege vorige week het praktijkexa-
men afgerond. Hun meesterstuk-
ken zijn gereed voor de eindbe-
oordeling, én voor de tentoon-
stelling op 10 en 12 mei a.s. in 
Gra�sch Atelier en Galerie SOPIT. 
De galerie zal voor het achtste 
jaar haar deuren openen voor het 
aanstormend beeldend talent 
van de school, waaronder een 
�ink aantal leerlingen dat na het 
eindexamen aan een kunstvak-
opleiding gaat beginnen.

Vanaf januari werkten de leer-
lingen in de lessen Art & Design 
aan hun examenwerkstuk waar-
bij ze mochten kiezen voor een 
2D-, 3D- of zelfs 4D-werkstuk. Het 
vak Art & Design omvat de vak-
ken Tekenen en Handvaardigheid 
in de breedste zin, waarbij naast 
de kunstzinnige kant ook kan 
worden gekozen voor de Tech-
nologyLab- of design-kant van 
de beeldende vakken. Dit houdt 
in dat leerlingen zich ook kun-
nen verdiepen in op actuele we-
tenschap en technologie geori-
enteerde kunst, en hun meester-
stuk in samenwerking met bèta- 
en techniekvakken mogen ma-
ken. ,,Door dit verbrede kunst-
vak aan te bieden trekken we een 
bredere en grotere groep geïn-
teresseerde leerlingen aan,’’ ver-
telt docente Silvia Winder. ,,Deze 
insteek vergroot de beroepsmo-
gelijkheden van de kunstzinnige 
leerlingen van onze school.’’

Docente Ilona Mes: ,,Het is heel 
leuk om het beeldend proces 
bij de leerlingen te volgen en de 
werken te zien ontstaan, zeker 
nu er ook designwerken en klei-
animaties mogen worden ont-
worpen en uitgevoerd. In de ten-
toonstelling komt bij iedere leer-
ling zo’n 5 à 6 jaar middelbaar 
beeldend kunstonderwijs samen 
en wordt goed zichtbaar hoeveel 
de leerlingen hebben geleerd. Er 
is veel talent in deze lichting en 
voor velen zal het hun eerste ten-
toonstelling op een professioneel 
podium zijn, maar zeker niet hun 
laatste.’’
De leerlingen kozen voor hun 
examenwerkstuk uit zeven on-

derwerpen die centraal landelijk 
worden bepaald. Favoriet waren 
de thema’s ‘Fantastische ... (bees-
ten, gedachten, mensen et cete-
ra) en waar ze te vinden’, het the-
ma ‘Pay no attention to that man 
behind the curtain’, en ook ‘het 
ontwerpen van een speelplek 
voor de homo ludens.’ De overige 
thema’s waren ‘Facelift voor ver-
gane puberglorie’ en een tekst-
fragment uit: ‘koerikoeloem van 
Tjitske Jansen’ over de ideale tuin 
van Monet.

De komende weken zal er door 
deze leerlingen uiteraard nog 
hard gewerkt moeten worden 
voor het Kunstgeschiedenis-exa-
men en zullen de laatste voor-
bereidingen voor de feestelijke 
opening van de examenexposi-
tie worden getro�en. Iedereen is 
van harte welkom om te komen 
proosten op het geslaagde eind-
resultaat tijdens de opening van 
de expositie.

De werken zijn te bewonderen bij 
Gra�sch Atelier en Galerie SOPIT 
aan de Anna Paulownastraat 22 in 
Castricum. Op vrijdag 10 mei is de 
opening om 17.00 uur. Tevens zijn 
de werken nog op zondag 12 mei 
tussen 14.00 en 17.00 uur te be-
wonderen. (Foto’s: aangeleverd)

Zondag 12 mei 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Jasper Aslander

Vitesse’22
-

Vrone

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor de 
politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig? In 
deze nieuwe rubriek komen de politici in willekeurige volgorde 
aan het woord. Dit keer Rob Schijf, oud-wethouder en fractie-
voorzitter van  Gemeente & Dorpsbelang (GDB).  
,,Samen bezig zijn geeft gemeenschapszin”.

Mardou van Kuilenburg

Schijf groeide op in Apeldoorn. Hij volgde zijn opleiding aan 
de Bestuursacademie  en werkte voor verschillende Neder-
landse gemeenten. In 1978 kwam er een vacature vrij in 
Egmond, waarna Schijf en zijn vrouw naar het westen ver-
huisden. In de 25 jaar voor zijn pensioen werkte Schijf als 
hoofd Interne Zaken en later als bestuursadviseur voor de 
gemeente Heemskerk. Sinds 1994 is hij politiek actief in Lim-
men en vanaf 2002 in Castricum.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Het college in Limmen stond in 1994 voor een aantal be-
langrijke keuzes. Een nieuw gemeentehuis, het wel of niet 
verkopen van boerderij Vredeburg, de Rijksweg aanpassen... 
Een van mijn buurtgenoten was politiek actief en vond dat 
ook wel iets voor mij. Toen heb ik me aangemeld, ik stond 
als negende op de lijst van Limmer Gemeenschap. De partij 
kreeg acht zetels, dus ik viel net buiten de boot. Tot nummer 
acht zich terugtrok en ik in de raad mocht plaatsnemen. Dat 
was heel bijzonder.” 

Was GDB (toen Limmer Gemeenschap) een logische 
keus?
,,Ik werd ervoor gevraagd, maar kon me gelijk goed met de 
partij identifi ceren. Het belang van de gemeenschap staat 
voorop, dat is iets wat je in je hebt. Het welzijn en wonen in
in de gemeente, dat vond ik altijd belangrijke onderwerpen. 
Een goede drijfveer”. 

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Belangrijk, want het gaat om de inwoners, in algemeen be-
lang maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Lange tijd 
ging ik door het leven als ‘de man van Limmen’, omdat ik 
vooral de belangen van Limmen vertegenwoordigde. In de 
periode dat Limmen ondergebracht zou worden bij Heiloo of 
Castricum hebben we ons hard gemaakt om Limmen bij Cas-
tricum te krijgen. Het buitengebied wilden we open houden 
want we wisten:  alleen dan kunnen we meebeslissen. Daar 
hebben we wel een steentje aan kunnen bijdragen”. 

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Het sociale domein. In 2015 is er veel ontwikkeling geweest 
op dat gebied. Kijk maar naar jeugdzorg. Het gaat nu redelijk, 
maar het kan altijd beter. Ik hoop dat we in de toekomst pro-
blemen bij jongeren sneller kunnen signaleren om hen de 
beste zorg te kunnen geven. Arbeidsparticipatie vind ik ook 
heel belangrijk, hoewel de werkeloosheid in Castricum geluk-
kig meevalt. Daarnaast gaan de ouderen mij aan het hart, ik 
wil me blijven inzetten voor het creëren van gezamenlijke 
huisvesting (hofjes) voor ouderen en datzelfde geldt voor 
jongeren”. 

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
 ,,Voldoende woningen en het open houden van het buiten-
gebied, dat is ons speerpunt. Vooralsnog lukt het aardig, maar 
we zien het her en der wel moeilijk worden. Wat de woning-
markt betreft willen we huur- en koopwoningen synchroon 
laten lopen. We hebben de locaties maar slagen er tot nu toe 
nog niet in.  Lachend: ,,Over het zwembad zal ik het maar niet 
hebben hé? Dat vinden we wel heel belangrijk, voor de kin-
deren. Misschien samen met de andere BUCH-gemeenten?”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
 ,,De hoeveelheid aan bestuurlijke overleggen. Doordat Cas-
tricum elf partijen telt wordt er veel en lang vergaderd. Het 
dualisme is zeker een verbetering, je kunt ergens snel op 
reageren. Toch denk ik wel dat in de toekomst de BUCH-
gemeenten op bestuurlijk niveau bij elkaar komen en wel-
licht een grote gemeente wordt. We willen mensen sterk 
maken door activiteiten samen te doen. Samen bezig zijn 
geeft gemeenschapszin”.
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8 MEI
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-
serveren: www.gaatumee.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 ou-
de oosterse verhaal. Aanmelden: 
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. 

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)

9 MEI
Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum.

Huis van Hilde: Workshop Ro-
meinse drinkbeker maken van 
13.30 tot 16.00 uur.

Historische rondleiding door 
Fort K’ijk in Uitgeest, 12.30-14.30 
uur. Met een soldatenlunch. Info: 
www.gaatumee.nl. 

Workshop Fondsenwerving 
voor vrijwilligersorganisaties 
door het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Welzijn Castricum, van 
19.30 tot 22.00 uur in Geesterha-
ge. Aanmelden: Vrijwilligersaca-

demieBUCH.nl. Meer info: Irene 
Zijlstra, 0251-656562.

Lezing over schildersambacht in 
de Nederlandse Gouden Eeuw 
door kunsthistoricus Martijn Pie-
ters om 20.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castricum. 
Aanmelden via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij Klanten-
service. 

Peter Buwalda geeft een inter-
view over zijn nieuwste roman 
‘Otmars zonen’ bij Boekhandel 
Laan, 20.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Micha Wertheim in De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Merlijn 
Doomernik)

10 MEI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert m.m.v. Jor-
ge Silva in Grote Kerk Alkmaar, al-
leen om 12.00 uur. Entree gratis.

Huis van Hilde: Romeinse kook-
workshop, 12.00 - 12.30 uur, 12.45 
- 13.15 uur, 13.30 - 14.00 uur, 14.15 
- 14.45 uur en 15.00 - 15.30 uur.

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

Expositie ‘Donna’ te zien van 
13.00 tot 18.00 uur bij kunste-
naarsduo Marina Pronk en Sabri-
na Tacci aan de Van Oldenbarne-
veldweg 32 in Bakkum. Ook tij-
dens het weekend.

Examenexpositie Bonfhoe�er-
college bij Gra�sch Atelier en Ga-
lerie SOPIT, Anna Paulownastraat 
22 in Castricum. Opening om 
17.00 uur. Zondag zijn de wer-
ken ook nog te bezichtigen. (Fo-
to: aangeleverd)

▲

Matzer Theaterproducties met 
Casablanca, geïnspireerd op de 
Hollywood-klassieker in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: Ka-
rin Jonkers)

Klucht Medisch Centrum Best 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15uur. (foto: Pieter Ketelaars)

Maarten van den Berg & Lonne-
ke Dort, twee aanstormende ca-
baret-talenten in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.30 uur. (foto: 
Joshua Bakar Bessy)

11 MEI
Nationale Molendagen op 11 en 
12 mei. Noord-Holland doet met 
zo’n 90 molens mee. Kijk voor het 
volledige programma op www.
molens.nl.

Workshop beeldhouwen in 
hout door de Castricumse kun-
stenares Anja Jonker, 10.00-16.00 
uur. Kosten: 50 euro. Info: op 
www.artkid.nl/houtworkshops.

Creabeurs in sporthal De Zien in 
Uitgeest van 10.30 tot 17.00 uur. 
Toegang 2,50 euro. Diverse kra-
men met hobbymaterialen, de-
monstraties en workshops.  

Lichtjes Café; ontmoetingsmo-
ment voor ouders die een kind-
je verloren tijdens zwangerschap, 
bevalling of kort daarna van 
10.00 tot 11.30 uur bij STOER, Sta-
tionsweg 78F in Alkmaar. Meer in-
formatie: 06-142 399 17. 

Demonstratie aquarel en pastel 
bij Bij Bakker, Dorpsstraat 102 in 
Castricum van 11.00 tot 16.00 uur. 
Gratis toegang.

Huis van Hilde: koekjes bakken 
van 13.00 tot 15.00 uur (€ 2,50 
p.p. na entree)

Repair Café in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum van 
13.00 tot 16.00 uur.

Krovo Buitenvolleybaltoernooi 
op het terrein van Sporting Krom-
menie. Meer informatie op www.
buitenvolleybal.nl. (Foto: aange-
leverd)

Sloeproeien ‘Rondje De Woude’ 
rond het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer. Start en �nish voor res-
taurant ’t Komhof op De Woude. 
Aanvang 12.00 uur, eerste sloe-
pen vertrekken om 13.00 uur. 
Evenement wordt om 16.30 uur 
afgesloten met muziek van Kom-
bo-F.

Laatste concert in serie ‘Rond-
om Bach’ m.m.v. Capellarte (le-
den van het Sweelinck Barokor-
kest) en organist Pieter van Dijk in 

Grote Kerk Alkmaar om 16.30 uur. 
Entree is gratis. 

Rockspektakel gebaseerd op 
Bruce Springsteens ‘Born In 
The U.S.A.’ in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Carla 
Gorter Fotogra�e)

‘De dag dat ik Robert Long ont-
moette’ met Maaike Widders-
hove, Dieter Troubleyn e.a. in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Cabaret: Daniëlle Schel, win-
naar publieksprijs Amsterdamse 
Kleinkunstfestival 2017 in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 
(foto: Janita Sassen)

Cabaretier Thijs van de Mee-
berg in de Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. (Foto: Hummelinck Stuur-
man)

Podium Victorie in Alkmaar: 
Joy Division Undercover. Meer 
informatie en tickets op www.po-
diumvictorie.nl of bij de kassa tij-
dens openingstijden.

Rusty Cage, rootsrock uit de 
IJmond, in De Bakkerij, Dorps-
straat 30 in Castricum. Try-out 
show. Aanvang 21.00 uur. Entree: 
5 euro. (Foto: aangeleverd)

12 MEI
Nationale Vogelweek: Nachte-
galentocht door Noord-Hollands 
Duinreservaat bij Egmond-Bin-
nen. Vertrek om 9.00 uur van-
af PWN parkeerterrein Oude 
Schulpweg. Wandeling tot ca. 
11.00 uur. Deelname gratis, aan-
melden niet nodig. Neem duin-
kaart en eventueel verrekijker 
mee. Organisatie: Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland.

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. (

Nationale Molendagen zie za-
terdag.

Opening expositie ‘Vaar naar 
diep water’ van Hille Vlasman tij-
dens de viering om 10.00 uur in 
Dorpskerk Castricum. Expositie te 
zien op donderdag van 12 mei tot 
30 juni tussen 11.00 en 15.00 uur.

Roots Market vanaf 11.00 uur en 
optreden van Par Six om 15.00 
uur bij De Oude Keuken in Cas-
tricum. 

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis, Genieweg 1 in Heemskerk is 

open voor publiek van 11.00 tot 
17.00 uur. Unieke �lm ‘History of 
the Boeing B17 Bomber’ wordt 
gehele dag vertoond. Meer infor-
matie: www.arg1940-1945.nl.

Molendag: Fiets mee door pol-
derland Oer-IJ gebied met 
Oer-IJgids. Start om 13.00 uur 
bij Gemaal 1879, Fielkerweg in 
Akersloot. Kosten: 5 euro te be-
talen aan gids. Aanmelden bij St. 
Oer-IJ: info@oerij.eu.

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

Rianne Oosterom vertelt bij 
Boekhandel Laan over haar pas 
verschenen boek ‘Mo�enmeiden’, 
14.00 uur.

Examenexpositie Bonfhoe�er-
college bij Gra�sch Atelier en Ga-
lerie SOPIT, Anna Paulownastraat 
22 in Castricum. De werken zijn 
te bewonderen tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Dansmiddag voor jong en oud 
van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Strandwal in Heiloo. Entree 7,50. 
Meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
tel. 072-5331297.

Fado Jubileumconcert Dai-
sy Correia ‘10 anos de fado’ om 
15.00 uur in de Cultuurkoepel 
Heiloo. (Foto: aangeleverd)

Bijeenkomst over de toekomst 
van het Strandvondstenmuse-
um van 16.00 tot 18.00 uur in het 
Strandvondstenmuseum, Gevers-
weg 1a in Castricum. Organisatie: 
CKenG. Toegang is gratis.

Forentokids speelt ‘Hotel de 
Groot’ om 18.30 uur in Theater 
Koningsduyn in Castricum. Kaar-
ten à 7,50 euro zijn te bestellen 
via www.forento.nl. (Foto: aange-
leverd)

Podium Victorie in Alkmaar: 
Manfred Mann’s Earth Band. 
Meer informatie en tickets op 
www.podiumvictorie.nl of bij de 
kassa tijdens openingstijden. 

13 MEI
Raadsspreekuur in het gemeen-
tehuis van Castricum, 19.15-20.15 
uur. (Iedere twee weken). Aan-
melden uiterlijk de donderdag 
voor het spreekuur om 12.00 uur 
via 088-9097014/088-9097015 of 
aadsgri�e@castricum.nl.

14 MEI
Informatiestand van Harteraad 
(voorheem De Hart & Vaatgroep) 
staat van 09.00 tot 17.00 uur in 
Noordwest Ziekenhuisgroep, lo-
catie Alkmaar, in de centrale hal 
hoofdingang Wilhelminalaan. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur tevens 
verpleegkundige aanwezig om 
bloeddruk te meten.

Bijeenkomst Lotgenoten Pros-
taatkanker en naasten van 10.30 
tot 12.00 uur in ’t Praethuys in 
Alkmaar. 

Nationale Vogelweek: excursie 
Weidevogels in polder Castricum. 
Vertrek per �ets om 19.00 uur van 
parkeerterrein bij sporthal De 
Bloemen, Castricum. Fietstocht 
tot ca. 21.00 uur. Deelname gra-
tis, aanmelden niet nodig. Neem 
duinkaart en eventueel verrekij-
ker mee. Organisatie: Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland. 

College over AD(H)D bij vol-
wassenen in de bibliotheek in 
Heiloo, Westerweg 250 van 19.00 
tot 21.00 uur. Entree 3 euro. Re-
serveren gewenst via www.ggz-
nhn.nl/agenda of 072 - 5330670.

Bijeenkomst in Geesterhage 
om meer verbinding te creëren 
tussen buurtgenoten. Burgeri-
nitiatief, met wil een nieuw plat-
form oprichten. Aanvang 19.30 
uur. Zie ook: www.mijnbuurtje.nl.

Voorlichtingsavond beval-
ling en kraambed van 19.30 tot 
21.00 uur in Noordwest Zieken-
huisgroep, locatie Alkmaar, in de 
Pieter Foreestzaal (huisnummer 
015), ingang Metiusgracht. Aan-
melden: infoavond-bevallen@
nwz.nl. Meer informatie op www.
nwz.nl/agenda.

Informatieavond over de ge-
plande traverse in het stati-
onsgebied Uitgeest en het pro-
gramma hoogfrequent spoor-
vervoer (PHS) van 19.30 tot 21.30 
uur in dorpshuis De Zwaan te Uit-
geest. Geïnteresseerden zijn wel-
kom.

Preview Night en onthulling the-
atermagazine ’19-’20 in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.00 uur. 
(foto: Semfoto)

15 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 info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

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

Lentemarkt op ’t Watertorenpad 
op Landgoed Duin en Bosch van 
13.00 tot 15.30 uur. Kramen van 
REAKT met zelfgemaakte crea-
ties. Muziek van duo ‘De Gabbers’. 
De winkels ‘de Duin�etser’ en ‘de 
Wasserij’ met planten en kleding 
zijn open tot 16.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)

Hommage aan Toon Hermans 
door zoon Maurice Hermans en 
zangeres Astrid Cattel, begeleid 
door pianist Harrie Herfst om 
14.00 uur in Cultuurkoepel Hei-
loo. (foto: aangeleverd)
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Galerie Anders Bekeken
Het normaal zo bedrijvige atelier 
Anders Bekeken, wordt voor het 
kunst�etsroute weekend omge-
toverd tot een ruime galerie. Al-
leen de topstukken die er het af-
gelopen jaar zijn gemaakt, krij-
gen er een plek. 
De keramiekwerkplaats en het te-
ken- en schilderatelier zijn  cre-
atieve broedplaatsen voor een 
groep kunstenaars die elkaar in-
spireren, op elkaar reageren en 
zich soms helemaal niks van de 
rest aantrekken. Eigenzinnigheid 
staat centraal.
Gastkunstenaar Hans Goedhart is 

een ‘allesschilder’. Mensen, land-
schappen, dieren, stillevens, ha-
vens, allerlei uiteenlopende on-
derwerpen zijn in zijn werk terug 
te vinden. Met een krachtige pen-
seelvoering schildert hij zijn veel-
zijdige onderwerpen. In de loop 
van de tijd is zijn kleurgebruik 
heftiger geworden. Bij atelier An-
ders Bekeken laat hij een groot 
overzicht zien. 

Het atelier bevindt zich onder de 
watertoren aan het Watertoren-
pad 6 op het landgoed Duin en 
Bosch. 

Annet Sijm-Hopman
Annet Sijm-Hopman is een van 
de nieuwe deelnemers aan de 
KFR dit jaar. Annet startte als au-
todidact en heeft later bij ver-
schillende mentoren les gehad.
Zij speelt graag met de techni-
sche mogelijkheden van olieverf 
en acrylverf. Door te werken met 
paletmes, penseel en shaper, ont-
staan prachtige texturen. Inspi-
ratie krijgt ze van haar reizen, zo 

heeft zij een grote liefde voor ar-
chitectuur. In deze serie expres-
sieve schilderijen wil zij u deze 
sfeer laten mee beleven. Schil-
deren en reizen betekenen voor 
haar vrijheid en het ontdekken 
van nieuwe mogelijkheden.

Annet exposeert bij stop 25 in de 
Karel Barbierzaal van Toonbeeld 
Geesterhage.

Fennanda Eleveld
Op de landelijke zanderijweg, 
tussen de kleurige bollenvelden 
huist sinds januari van dit jaar het 
atelier van kunstenares Fennan-
da Eleveld. Op de zolder van een 
voormalige bollenschuur werd 
een sfeervol atelier gecreëerd.
Fennanda Eleveld maakt denk-
beeldige landschappen. Ter voor-
bereiding op een tentoonstelling 
(vanaf september 2019) in Galerie 
de Meerse in Hoofddorp houdt 
zij zich momenteel bezig met het 
thema Water. Het gaat haar er 
niet om een lichtvlek op het wa-
ter, een golf, of spiegelend wa-
ter feitelijk weer te geven, maar 
de essentie en de poëzie ervan 
te tonen. Ook de mens�guren 

die zij met inkt op papier maakt 
zijn geen letterlijke portretten.  
Het zijn �guren die vanuit intuïtie 
ontstaan en die ons herinneren 
aan wie wij mensen ten diepste 
zijn: kwetsbare krachtige wezens.
Aandachtige kijkers vinden in 
haar werk archetypische univer-
sele betekenissen.
Tijdens de KFR zal Fennanda de-
monstraties inktschilderen geven 
onder begeleiding van zoete to-
nen uit de saxofoon van haar man 
Sjaak Toonen. (zaterdag/zondag 
om 16.00 uur)  
Er zijn ook wandobjecten en 
schilderwerk uit eerdere werkpe-
riodes  te zien. Meer informatie: 
www.fennandaeleveld.nl.

EMMETT-techniek
Eerste EMM-tech-cursus in deze regio
Uitgeest - Op zaterdag 6 juli or-
ganiseren Guillaume Bakker en 
Conny Bakker de eerste EMM-
Tech dag in deze regio.

Tijdens deze dag leert men 11 
speciaal geselecteerde, uiterma-
te e�ectieve manuele handelin-
gen om mensen op eenvoudi-
ge manier te helpen bij klachten 
van nek, schouders, rug, benen of 
moeite met balans. Dit is bijvoor-
beeld nuttig om armklachten van 
computerwerk te bestrijden. Of 
na een blessure waar nog steeds 
wat spierspanning overblijft.
EMMETT-techniek is een thera-
pie waarbij een lichte druk of rol-
lende beweging wordt toege-

past op speci�eke punten van 
het lichaam. Het werkt via de fas-
cia en het brein. Deze methode 
is snel en geeft vaak direct resul-
taat. De spieren ontspannen en 
de gewrichten krijgen meer be-
wegingsruimte. 
De manuele handelingen die be-
horen bij de EMMETT-techniek 
zijn door iedereen in één dag te 
leren. Je hebt hiervoor geen me-
dische achtergrond nodig. Je 
leert de basis van de volledige 
opleiding in Emmett-techniek. En 
dit geeft al veel mogelijkheden 
voor pijnbestrijding. 
,,Wij vinden EMM-Tech een must 
voor trainers en begeleiders, leer-
krachten, verloskundigen, ver-

pleegkundigen en diegenen die, 
al dan niet beroepsmatig werk-
zaam zijn in de verzorging van 
mensen’’, aldus Guillaume Bak-
ker. ,,Directe 1 op 1 - hulp waar 
het nodig is.’’ De cursus wordt ge-
geven door een ervaren tutor. De 
groep bestaat uit 6 tot 12 cursis-
ten.
De EMM-Tech training kost 150 
euro en zal worden gehouden In 
de praktijk van Guillaume Bakker: 
Vidya-Touch,  Schevelstraat 3 in 
Uitgeest. Opgeven of meer infor-
matie krijgen bij Guillaume Bak-
ker tel 06-45414566 of e-mail: 
gcpb326@gmail.com. De inschrij-
ving sluit op 1 juli. (Foto: aange-
leverd)

Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Akersloot - 05-04-2019: Tijn Mo-
lenaar, zoon van Johan Molenaar 
en Linda P.A. Zonneveld; 12-04-
2019: Chloë Hoek, dochter van 
Robert P. Hoek en Willibrordus M. 
Hollenberg; 21-04-2019: Viktor 
Willem Kroon, zoon van Stephan 
M.W. Kroon en Davida Damen.
Castricum - 20-03-2019: Fayèn 
Hollenberg, dochter van Tim Hol-
lenberg en Michelle L. de Maar; 
07-04-2019: Nora Camille Essen-
burg, dochter van Maarten Essen-
burg en Anna Broek; 17-04-2019: 
Luuk Smit, zoon van Stijn Smit en 
Norsiah A.M. Glorie; 21-04-2019: 
Jane Mieke Valenbreder, doch-
ter van Alwin Valenbreder en Ka-
ren M. Welbers; 25-04-2019: Jonas 
Hendrikus Smorenberg, zoon van 
Robertes H. Smorenberg en Nao-
mi W.M.  Verheijen; 26-04-2019: 
Mea van Wolferen, dochter van 
Marcel van Wolferen en Susan de 
Boer.
Limmen - 01-04-2019: Febe Mag-
gy Elise Bonne, dochter van Mar-
kus J.A. Bonne en Nathasja S. Pep-
pelman; 12-04-2019: Jim Geer 
Heijn Koet, zoon van Gerhard A. 
Koet en Ciska Pepping; 19-04-
2019: Zoë Vera Bruins, dochter 
van Hendrikus G. Bruins en Kim 
R. Vogelzang; 26-04-2019: Malon 
Elena Jalou Groefsema, dochter 
van Sander Groefsema en Lisan-
ne A.R.A. Hendriks. 

Overledenen
Castricum: 21-02-2019: Johan-
nes de Koekoek,  gehuwd met Al-
ma I. Marsman; 02-04-2019: Ger-
rit J. Absen, weduwnaar van Jan-
nie Annink; 10-04-2019: Gerardus 
P. M. de Wolf, gehuwd met Agatha 
A.T. van der Meij; 21-04-2019: Jan 
K. Smit, gehuwd met Siempkje L. 
Ro�el; 24-04-2019: Adriaan J. Ver-
hulst, gehuwd met Margje A. Ver-
del; 27-04-2019: Sytske Engels-
ma, weduwe van Arend V.N. van 
Woerden.
Limmen: 02-04-2019: Cornelis W. 
Pepping, gehuwd met Gerarda 
A. Schermer; 04-04-2019: Petrus 
Heijne; 04-04-2019: Josephus P. 
Liefting, gehuwd met Catharina 
M. Mooij; 11-04-2019: Cornelis J. 
Groot, gehuwd met Gesina P. Bak-
kum; 18-04-2019: Anna M.A. Paar-
dehaar, weduwe van Willem A. J. 
Walter; 28-04-2019: Anna van der 
Steen. 
Elders: 19-04-2019: Jan Arends, 
gehuwd met Maria J.P. Branden-
burg.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 17-04-2019: Lauren-
tius I.W. Klein en Stephanie R. de 
Geest; 19-04-2019: Paulus J. Bij-
man en Laura de Vries; 25-04-
2019: Eduardus H.J. de Haan en 
Esther Breuker. 

Zaterdag 11 mei Creabeurs in De Zien
Uitgeest -  Kaarten maken, scrap-
booking, mixed media en dia-
mond painting: hobbyisten en 
creatievelingen kunnen zich za-
terdag naar hartenlust uitleven 
op de Creabeurs in Uitgeest.
Naast de verkoop van hobbyma-
terialen worden er verschillen-
de workshops en demo’s gege-
ven. Een bloemstuk maken voor 
Moederdag of aan de slag met 
keramiek? Marjan van der Wiel en 
Astrid Luyken zijn aanwezig om 
daarbij te helpen. Voor de eerste 
vierhonderd bezoekers staat er 
een goodiebag klaar. De beurs is 
geopend tussen 10.30 en 17.00 
uur. Meer informatie via Syta van 
Gelderen: info@sytavangelderen.
nl of 06-18520577. (Foto: aange-
leverd)

Woninginbraak 
in Castricum
Castricum - Dinsdag 30 april tus-
sen 12.00 en 21.00 uur is inge-
broken in een woning aan de Of-
fenbachstraat De voordeur werd 
opengebroken en de woning 
doorzocht. Vooralsnog lijkt er 
niets te zijn gestolen.

Woninginbraak 
in Limmen
Limmen - Woensdag 1 mei tus-
sen 18.45 en 19.30 uur is inge-
broken bij een woning gelegen 
aan de Oosterzijweg te Limmen. 
De gehele woning is doorzocht, 
nog niet bekend is of er iets mee-
genomen is uit de woning. Wel 
is er een blauwe Volkswagen po-
lo, voorzien van het kenteken 
4-ZHZ-52, weggenomen vanaf de 
oprit van de woning.

Muttathara steunt onderzoek naar 
meisjesbesnijdenis in Gambia
Castricum - Het pro�elwerkstuk. 
Voor veel middelbare scholieren 
de ‘piece de résistance’ van hun 
schoolcarrière. Inez, Kayleigh en 
Sanne van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge pakten het groots aan en zet-
ten een onderzoek op naar meis-
jesbesnijdenis in Gambia. Door 
o.a. een bijdrage van 2500 euro 
van Muttathara werd hun project 
realiteit. 
In Gambia interviewden ze in een 
week tijd verschillende meisjes, 
vrouwen, beleidsmaker en medi-
ci. Ook kwamen zeven Gambiaan-
se leeftijdsgenoten naar Neder-
land om over meisjesbesnijdenis 
te praten. Om nog meer over het 
onderwerp te leren bezochten ze 
samen antropoloog Edien Bartels 
(verbonden aan de Vrije Universi-
teit). Waarom doen mensen nog 
steeds aan meisjesbesnijdenis, 
terwijl het bij de wet verboden is 
en er zoveel argumenten tegen 
zijn? Edien Bartels: ,,Om daar iets 
meer van te begrijpen, helpt het 
misschien om er vanuit een cul-
tureel perspectief naar te kijken. 
Bij een ritueel zit er altijd een ver-
borgen betekenis achter de alle-
daagse argumenten die mensen 

aandragen. Bij meisjesbesnijde-
nis gebruiken mensen vaak het 
argument dat het schoner zou 
zijn, maar eigenlijk is het een ‘rite 
de passage’ die maakt dat iemand 
voortaan als vrouw wordt geïden-
ti�ceerd. Dat maakt meteen dui-
delijk waarom het zo moeilijk is 
om ermee te stoppen. Als je jouw 
dochter niet laat besnijden, is de 
kans aanwezig dat ze om die re-

den geen huwelijkspartner vindt.’’ 
De groep heeft hard gewerkt aan 
hun pro�elwerkstuk én een be-
leidsdocument voor Gambia. 
Muttathara is trots dat het aan dit 
onderzoek heeft mogen bijdra-
gen. Wil jij ook bijdragen? Breng 
dan gebruikte goederen bij Mut-
tathara langs, of koop iets bij de-
ze kringloopwinkel. (Foto: aange-
leverd)
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Molendag 12 mei
Fietstocht door polderland Oer-IJ 
gebied rond Akersloot en Uitgeest

CKenG organiseert bijeenkomst over 
toekomst Strandvondstenmuseum
Castricum - Enige tijd geleden 
is bekend geworden dat eige-
naar Menno Twisk van het Strand-
vondstenmuseum met het mu-
seum gaat stoppen. Na jaren al-
les geprobeerd te hebben om het 
museum te behouden trekt Men-
no de stekker eruit.
Daarover organiseert de lokale 
partij CKenG op 12 mei van 16.00 
uur tot 18.00 uur een bijeenkomst 
in het Strandvondstenmuseum 
van Menno Twisk, Geversweg 2a 
in Castricum.
CKenG dat toerisme, recreatie en 

cultuur hoog in het vaandel heeft 
staan heeft altijd gestreden voor 
het behoud van het museum. Het 
museum is een verrijking voor 
Castricum en omgeving en past 
naadloos in de doelstellingen van 
de recreatieve en toeristische ont-
wikkelingen in onze gemeente.
Voor CKenG is het niet te begrij-
pen dat het Strandvondstenmu-
seum niet de kans heeft gekregen 
van de gemeente en PWN om een 
permanent museum te realiseren 
op de huidige locatie.
Wat gaat er met de collectie ge-

beuren nu het besluit van de ei-
genaar vaststaat en het perceel 
inmiddels te koop wordt aange-
boden? Is de collectie nog te red-
den en kan er wellicht een nieuwe 
plek worden gevonden?
Na een rondleiding door het mu-
seum met Menno als gids en een 
toelichting over de actuele stand 
van zaken kan er informeel wor-
den na gesproken met leden en 
fractieleden van CKenG. Voor kof-
�e, thee met appeltaart e.d. wordt 
gezorgd. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis. 

Akersloot - Akersloot en Uitgeest 
zijn van oorsprong geestdorpen 
gelegen op hogere en dus droge-
re zandruggen die we strandwal-
len noemen. In het lager en dus 
natter gebied zijn allerlei maat-
regelen genomen om de voeten 
droog te houden. In de loop der 
eeuwen is een ingenieus polder- 
en boezemsysteem ontwikkeld, 

met dijken, molens en gemalen. 
Ook zijn er diverse maatregelen 
genomen om in droge tijden wa-
ter in te laten.

Fiets mee met de Oer-IJgids 
door het nu bloemrijke polder-
gebied en ontdek het gevarieer-
de poldersysteem in dit deel van 
het Oer-IJ gebied. De start is op 

12 mei om 13.00 uur bij het Ge-
maal 1879 aan de Fielkerweg in 
Akersloot. 
Aanmelden bij St. Oer-IJ: info@
oerij.eu onder vermelding van 
Molendag, naam, e-mail en tele-
foonnummer. Kosten: 5 euro te 
betalen aan de gids. Voor nadere 
informatie: Henriette Nool, tel. 06-
21886854. 

Voor invullen online vragenlijst
GGD Hollands Noorden zoekt ruim 
3.000 jongvolwassenen

Afzwemmers in de maand april
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de landelijke vakan-
ties om - wordt er aan het einde 
van de middag voor een diplo-
ma afgezwommen in zwembad 
‘De Witte Brug’ te Castricum. De-
ze maand kunnen 49 kandidaten 
worden gefeliciteerd met hun be-
haalde zwemdiploma!

Woensdagmiddag 3 april heb-
ben 20 kandidaten het B-diploma 
gehaald: Halifa Abuduxeheman, 
Dexter Blokker, Thijmen Boon, 
Twan van Duin, Elodie Godijn, 
Mink Hagoort, Pelle Heideman, 
Gabriël Hofste, Ive Huijsmans, 
Noud Kaandorp, Jelte Liefting, 
Sam Lowie, Freek Lucassen, Juli-
et Raats, Stef Schoen, Finan Sere-
ke, Thijs Slot Tibo, Storm Vos, Juli-

et Woestenburg en Jayden Zwart 
hebben de afgelopen maanden 
hun zwemvaardigheid uitgebreid 
en vergroot en dat aan al hun fans 
laten zien.

Woensdag 10 april is er ook door 
5 kandidaten voor het C-diploma 
afgezwommen. Floris Fatels, Ma-
rijn Fatels, Zara van Gastel, Lola 
Huisman en Puck Huisman had-
den het hele zwembad voor zich-
zelf. Zij hebben hun Zwem-ABC 
compleet.

Na het Zwem-ABC kun je verder 
gaan, nog meer leren en je spe-
cialiseren in snorkelen of zwem-
vaardigheid. Voor die hogere di-
ploma’s is op 17 april afgezwom-
men. Alle basisvaardigheden 

voor Snorkelen 1 zijn goed afge-
legd door Taisia Aleksandrova, 
Djaleesh Anwar-Ali, Tijn Bangma, 
Nikki Burger, Chris Kraakman en 
Sander Stoop. Voor Snorkelen 3 
hebben Luuk Brakenho� en Lars 
Hoogerwerf moeilijkere onderde-
len geleerd en zijn geslaagd. 

Woensdagmiddag 24 april heb-
ben 16 kandidaten afgezwom-
men voor A. Jaelyn Baars, Ibou 
Beentjes, Lana van den Beld, 
Liv Bochem, Jessie Borst, Kelsey 
Bruin, Maz van Diepen, Sep Guit. 
Bram Kamhoot, Sahin Kuk, Rowan 
Liefting, Lars Molenkamp, Dex 
Putter, Yannick Snijders, Didem 
Suvermmez en Seppe Woud. Zij 
mogen nu in elk zwembad in het 
hele bad zwemmen.

Castricum - Tot eind juli voert 
GGD Hollands Noorden een 
grootschalig online onderzoek 
uit naar de gezondheid en leef-
stijl van jongvolwassenen in de 
leeftijd van 16 t/m 25 jaar. Van-
af 25 april kan iedereen van deze 
leeftijd uit Noord-Holland Noord 
de online vragenlijst invullen via 
www.JVmonitor.nl. De resultaten 
zijn bedoeld om gemeenten en 
het programma In Control of Al-
cohol en Drugs te ondersteunen 
bij het gezondheidsbeleid gericht 
op jongvolwassenen.

In de leeftijdsfase van puber naar 
volwassene verandert er van al-
les. Jongeren experimenteren, 
zoeken een plek in de maatschap-
pij en bepalen wat wel en niet bij 
hun past. Veranderingen treden 
op in bijvoorbeeld de relatie met 
ouders, opleiding, woonsituatie, 
arbeidsmarkt, relaties en seksu-

aliteit, vriendschappen, �nanci-
en en gezond gedrag. Gemeen-
ten hebben in toenemende ma-
te behoefte aan informatie over 
de gezondheid en leefstijl van 
jongvolwassenen. In 2017 is een 
soortgelijk onderzoek gehouden 
onder deze doelgroep. Daardoor 
kunnen de onderzoeksresulta-
ten worden vergeleken met die 
van 2017 om inzicht te krijgen in 
trends van bijvoorbeeld drugs- 
en alcoholgebruik. Dat inzicht 
kan vervolgens gebruikt worden 
om beleid en interventies op in te 
richten en aan te passen.

Deelname aan onderzoek
Voor het onderzoek is een online 
vragenlijst samengesteld waar-
in de volgende onderwerpen aan 
bod komen: gezondheid (psy-
chisch en lichamelijk), welzijn, ge-
bruik van genotmiddelen, seksu-
aliteit, bewegen, eenzaamheid, 

mantelzorg, sociale media ge-
bruik, gamen en �nanciën. De 
vragen gaan speci�ek in op de 
situatie van deze leeftijdsgroep. 
Het invullen duurt maximaal 15 
minuten en is anoniem. Jongvol-
wassenen worden actief bena-
derd om de vragenlijst in te vul-
len via o.a. school/opleiding, so-
ciale media, busreclames, �yers, 
posters en via leeftijdsgenoten. 
Deelnemers maken kans op een 
bol.com bon van € 10 (winkans 1 
op 10), een Fitbit Alta HR t.w.v. € 
135,- of één van de twee JBL char-
ge 4 bluetooth speakers ter waar-
de van € 160. 

Resultaten
De resultaten van de Jongvolwas-
senenmonitor 2019 verschijnen 
eind september 2019. Resultaten 
van het onderzoek uit 2017 zijn 
te bekijken op www.ggdhn.nl/JV-
monitor.

Veenpolder bij Alkmaardermeer (Foto: Lia Vriend)

Duiven redden levens tijdens WO II

Doordrukkend CasRC-Dames wint groots
Castricum - Door geblesseerden 
en door afwezigheid van Miriam 
v.d. Veen vanwege rugbyverplich-
tingen met het Nederlands-team-
touch-rugby in HongKong moes-
ten de coaches Hans Marcker en 
Evandro Perera �ink sleutelen aan 
de opstelling van het damesteam 
van CasRC. 

Vanwege de omzettingen moest 
het team wel wennen en dat was 
voor All Blues uit Hilversum “kat 
in het bakkie“! Binnen vijf minu-
ten wisten ze de trylijn van Castri-
cum te passeren en openden ze 
de score. Hun kicker was goed op 
schot en schoot de coversie tus-
sen de palen. In het eerste half 
uur bleven de Duinranders het 
antwoord schuldig. Er kwam wel 
steeds meer druk op de verdedi-
ging van de Hilversummers maar 
vlak voor hun trylijn konden ze 
de aanvallende driften van Castri-
cum stoppen. Zelf waren ze met 
zeer snelle counters trefzeker-
der en scoorden nog twee keer. 
Hun kicker bleek zeer zuiver te 
kunnen schieten en zo werd het 
0-21 voor de gasten. Het leek op 

een �inke verliespartij uit te lo-
pen voor CasRC. Echter het har-
de werken en blessures bij de te-
genpartij zorgden ervoor dat de 
druk op Hilversum steeds groter 
werd. In de laatste 10 minuten 
van de eerste helft betaalde dat 
zich uit in een bevrijdende, eer-
ste try, gescoord door Anouk “ter-
minator“ Veerkamp en een twee-
de door Linde v.d. Velden. De 
conversies van Linde bleven he-
laas net buiten de palen maar het 
team van Castricum groeide in 
de wedstrijd. Toen na de rust de-
ze lijn werd voortgezet was het al 
snel Hiske Blom die een try scoor-
de en zo de spanning in de wed-
strijd terugbracht. Helaas werd 
de conversie door Linde weer ge-
mist. Maar de motor bleef draai-
en en met Bowien als wervelende 
komeet die soms ongrijpbaar was 
voor de tegenstander en vele me-
ters terreinwinst maakte kwam er 
een kans voor Linde en die scoor-
de haar tweede try. Coach Marc-
ker had haar echter als kicker ge-
wisseld en wees Jitske van Brug-
gen aan om de conversie te ne-
men. Deze zag haar kans om haar 

eerste score van dit seizoen voor 
CasRC te maken door feilloos tus-
sen de palen te schieten. Haar 
blijdschap was terecht want met 
de door haar behaalde 2 punten 
kwam CasRC nu met 1 punt over 
All Blues heen: 22-21. Het slotof-
fensief van All Blues loog er niet 
om en deze dames haalden alles 
uit de kast om nog met de winst 
op Castricum naar huis te gaan. 
Echter door een onreglementai-
re actie van de All Blues kregen ze 
een kick tegen en deze werd zeer 
snel genomen door Linde v.d. Vel-
den die haar hielen liet zien en de 
bevrijdende laatste try van de 
wedstrijd kon maken. 
Het zal voor de dames van Cas-
RC zwaar vallen om haar vol-
gend jaar te missen, daar zij de-
ze week een contract gaat teke-
nen met de Franse damesrug-
byclub van Toulouse. Een eer die 
haar wel toekomt gezien haar ta-
lenten op rugbygebied en haar 
ambitieuze drift om zo hoog mo-
gelijk te kunnen spelen. Maar nu 
nog even feest: een 0-21 achter-
stand omgebogen in een 27-21 
winst! Klasse!

Bij SV Vredeburg
Titel voor Luc Janssen
Limmen - De schakers van SV Vre-
deburg speelden vrijdag 3 mei de 
28e en laatste ronde van de inter-
ne competitie. Eindelijk werden 
de prijzen verdeeld en kon de 
rangschikking van de 39 spelers 
voor het seizoen 2018-2019 wor-
den opgemaakt.
Het hele seizoen stond Luc Jans-
sen, de Limburger die - voor de 
liefde - vorige zomer Margra-
ten verruilde voor Egmond-Bin-
nen, bovenaan de ranglijst. In de 
laatste weken was de vorm ech-
ter iets minder en slonk zijn voor-
sprong. Hierdoor was het span-
nend tot de laatste ronde. Maar 
Janssen deed wat hij moest doen, 
won zijn partij en veroverde aldus 
in zijn eerste seizoen bij SV Vre-
deburg direct de titel. Een presta-
tie van formaat! Tegenstander Ha-

rold Ebels raakte een pion kwijt in 
het complexe middenspel, streed 
nog voor wat hij waard was, maar 
moest na 56 zetten capituleren. 
Ebels �nishte niettemin verdien-
stelijk als nummer vijf. 
Voor runner up Bert Hollander 
was door de zege van Janssen zil-
ver het hoogst haalbare. Hollan-
der versloeg Gertjan Hafkamp. 
Het brons was voor de afwezige 
Bob Stolp. Jos Admiraal, de laat-
ste weken sterk op dreef, reken-
de ook af met Remi Aa�es. Admi-
raal eindigt net buiten de medail-
les, op de vierde plek. Sandra Hol-
lander �nishte als eerste vrouw - 
nummer zeven op de ranglijst - 
via een keurige zege op Hans de 
Goede. De partij tussen Ed Stolp 
en Hidde Ebels eindigde in re-
mise. Matthijs Hulsebos leverde 

een prima prestatie door te win-
nen van de sterke Niels Hageman. 
Adri Beentjes bleef koelbloedig 
en won een spannende partij van 
Yvonne Schol. Jan Brantjes zorg-
de voor een fraaie stunt door te 
winnen van Samer Alrayes. Jaap 
Limmen deed Robin Rommel in 
het stof happen. Op knappe wij-
ze wist Jan Levering de dame van 
Theo Al in de val te lokken. De 
witte dame manoeuvreerde voor 
de eigen pionnen en had geen 
weg meer terug toen Levering de 
kracht van zijn torens benutte. De 
partij tussen Dirk Aa�es en Bar-
ry Blekemolen kende een drama-
tisch slot toen Aa�es die nota be-
ne twee pionnen meer had toch 
nog verloor, omdat het ene pion-
netje van Blekemolen sneaky de 
overzijde bereikte. 
De schakers spelen vrijdag nog 
een rapid-toernooi en op 17 mei 
volgt de seizoensafsluiting met 
het simultaan tegen grootmees-
ter Sopiko Guramishvili. 

Castricum - De duiven van de 
Gouden Wieken werden afge-
lopen zaterdag opnieuw gelost 
vanuit Quievrain. In het weekend 
van Dodenherdenking en de Be-
vrijdingsfeesten was er ook aan-
dacht voor de bijzondere rol van 
postduiven tijdens de oorlog. Sol-
daten die hulp nodig hadden, ver-
zetsgroepen die informatie door-
stuurden, het zijn voorbeelden 
waarbij gebruik werd gemaakt 
van het oriëntatievermogen van 
postduiven. Legereenheden na-

men zelf duiven mee, en de geal-
lieerden dropten duiven aan een 
kleine parachute voor het ver-
zet. Duiven brachten vervolgens, 
voorzien van kokertjes met geco-
deerde brie�es die waren beves-
tigd aan een leren tuigje, berich-
ten over naar andere eenheden 
of naar Londen. Een Friese dui-
venhouder heeft zo’n exemplaar 
bewaard en een foto beschik-
baar gesteld. Postduiven vliegen 
nu weer gewoon wedstrijden. Bij 
de Gouden Wieken werd Cees 

de Wildt winnaar, Gerhard Tromp 
pakte de tweede plaats en Sander 
de Graaf werd derde. (Foto: dhr. 
Van der Bei)

Slachtoffers Tweede Wereldoorlog herdacht

Castricum - Burgemeester Toon Mans sprak zaterdagavond de herdenkingsrede uit bij het oorlogsmonu-
ment in Castricum. Tijdens de stille tocht vanuit de Dorpskerk Castricum stond men stil bij het Joods mo-
nument naast het Oude Raadhuis en vond een kranslegging plaats bij de Pancratiuskerk.
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Agenda Raadsinformatieavond 16 mei
Tijd Onderwerp 
 aadsin ormati ebijeenkomsten
19.30  21.00 Presentati es rondom energietransiti e
 Pauze
21.15  22.30 Presentati e voornemen uitwerking maatregelen knelpunt overweg
 Beverwijkerstraatweg

Agenda Raadsplein 21 mei 2019 
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30  21.00 Behandeling diverse moti es rondom voorstel zwemvoorziening
 Castricum
19.30  21.00 rondsto  enplan  bekrachti ging geheimhouding fi nanci le bijlage bij
 grondsto  enplan
 Pauze
21.15  22.30 Huisvesti ngsverordening

21.15 – 22.00  Commissie Algemene Zaken
 Diversen 
22.00  22.30 Moti e Sti chti ng Babyspullen

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A ocusagenda Regio Alkmaar incl. amendement 
 B Bekrachti gen geheimhouding fi nanci le bijlage bij
                                        grondsto  enplan
 C Voorstel zwemvoorziening Castricum incl. moti es
 D Toetreding tot emeenschappelijke Regeling Cocensus
 E Vangnetuitkering Parti cipati ewet
  Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein
  Ontslag Commissielid
 5 Sluiti ng 

ers, erte e r i ers a  maatsc a e i e r a isa  es e  e ri e  u e  
e rui  ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e  i  er er e  ie i  e c mmissie

vergaderingen aan de orde zijn. 

ie  u e rui  e st te ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e , u t u ic  aar
r t t e  met e a  aar  e er a eri  aats i t r 1 00 uur aa me e  i  

e ri   e ia raa s ri   e castricum ,  ia e te e ummers 088 909 01  e  088 
909 01

 e er er e  met ee   a  iet ieu  r e  i es r e

Op 23 mei gaan we weer stemmen, dit keer op 
Nederlandse kandidaten voor het Europees Parle-
ment. Alle informati e over de verkiezingen leest u 
op onze website www.castricum.nl/ (kies de knop 
Verkiezingen). 

Stemwijzer
Vooraf hulp nodig om uw keuze te bepalen  Een dezer dagen komt een Stemwijzer online: 
htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/. 

Wanneer krijg ik mijn stempas?
Die hebt u als het goed is per post ontvangen. Hebt u op 9 mei nog geen stempas gekregen  
Neemt u dan contact op per e-mail (verkiezingen@castricum.nl) of bij de recepti e in het 
gemeentehuis ti jdens de openingsti jden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 21 mei 12:00 uur. Vindt u 
later uw oude stempas terug  Dan kunt u met die oude pas niet meer stemmen.

Hoe laat kan ik stemmen
U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur. 
In het stembureau bij het NS stati on kunt u zelfs stemmen van 00:00 tot 20:00 uur.

Waar kan ik stemmen? 
et op: dit keer is het mobiele stembureau ook op Camping Bakkum ( eeweg), tussen 15.30 

en 16.30 uur. 

U mag in elk van de 20 stembureaus van de gemeente stemmen. Op uw stempas staat het 
adres van het bureau dat dicht bij u in de buurt is. Maar u mag in de gemeente stemmen 
waar u wilt. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

1 emeentehuis Raadhuisplein 1 Castricum
3 Basisschool uliana van Stolberg uliana van Stolbergstraat 3 Castricum
4 De Kern Overtoom 15 Castricum
5 Pastorie RK kerk Dorpsstraat 113 Castricum
6 Basisschool Helmgras Het Korte and 3 Castricum
7 De Klimop Rooseveltlaan 1 Castricum
9 Visser ’t Hooft school Kemphaan 17 Castricum
10 Clusius College Oranjelaan 2a Castricum
11 De Santmark De Santmark 1 Castricum
12 De Oude Keuken Oude Parklaan 117 Castricum
13 ASE IER Van Oldenbarneveldweg 25 Castricum
14 ’t Kruispunt Mozartlaan 1a Akersloot
15 Bibliotheek Rembrandtsingel 1 Akersloot
16 De Storey club Wilhelminaplein 1 Akersloot
17 Het Kleurenorkest Hogeweg 55 immen
18 Vredeburg Dusseldorperweg 64 immen
19 De Cameren age Weide 3 immen
21 NS stati on (bloemenkiosk) Stati onsweg 4a Castricum
20 Mobiel stembureau
  9.00 - 10.30 De Boogaert De Boogaert 37 Castricum
  11.00-12.00 Sans Souci Sans Souci 113 Castricum
  12.30-13.30 Bonhoe  er college Pieter Kieft straat 20 Castricum
  14.00-15.00 ac. P. Thijsse college De Bloemen 65 Castricum
  15.30-16.30 Camping Bakkum eeweg 31 Castricum
  19.30-20.30 De Kemphaan De Woude 8 De Woude 

k 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 a  alen ti jdens bij de recepti e 
van het gemeentehuis ti jdens openingsuren f downloaden op www.castricum.nl/verkiezin-
gen2019. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post 

23 mei: verkiezingen 
Europees Parlement

sturen naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. org dat wij het for-
mulier 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

k wil iemand anders voor mij laten stemmen  o  ik wil voor iemand anders stemmen
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen  aat 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 Verkiezin-
gen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Kunt u het formulier niet downloaden  Dan kunt u het 
a  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. 

De gemeente wil over enkele jaren de ijksweg in Limmen aanpakken. Het gaat om de hele 
ijksweg vana  de Zeeweg tot de gemeentegrens met Heiloo.  

Er is onderhoud nodig en ook de riolering is aan vervanging toe. Omdat deze werkzaamheden 
toch al plaatsvinden, is dit een goede aanleiding om na te denken over een betere inrichti ng en 
maatregelen voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming. Overigens gaat het hier niet 
om de kruising met de Visweg, dat is een apart project.

Bijeenkomsten
De gemeente wil in samenspraak met bewoners en ondernemers langs de weg een ontwerp 
maken voor een nieuwe Rijksweg. Een eerste stap daarin zijn 2 bijeenkomsten, een voor bedri-
jven op dinsdag 14 mei en een voor bewoners op dinsdag 28 mei, beide in De Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64 in immen. De bijeenkomst ondernemers is vanaf 19.30 uur, voor bewoners is 
het vrij inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur.

Meer informati e over het project en de mogelijkheden om mee te praten is te vinden op 
www.castricum.nl/rijksweg.

Meepraten over nieuwe Rijksweg Limmen
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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 
240419 Kastanjelaan 9 in Castricum 
 Het veranderen en vergroten van de woning (legalisati e) (WABO1900725)
250419 Kerkweg 32 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel op het achter dakvlak (WABO1900731)
 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een aanbouw (WABO1900737)
260419 Duinpad 3 in Castricum 
 Het bouwen van een woning (WABO1900750)
 Willem de Zwijgerlaan 55 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900745)
290419 Albert Schweitzerlaan (kavel 10)  in Castricum 
 Het bouwen van een woning (WABO1900761)
300419 Lindenlaan 50 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (WABO1900770)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
290419 Duinakker 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een luifel (WABO1900410)
020519 De Kwekerij 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van een artsenprakti jk naar 3 appartementen (WABO1900465)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
290419 Goudenregenlaan 36 in Castricum
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1900613)
 Korte Brakersweg 5 in Castricum 
 Het bouwen van een hobbykas (WABO1900598)
300319 Eerste Groenelaan 3 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900631)
030519 Percelen kadastraal bekend E 726, E746 en E 749, nabij adres Kogerpolder 7 
 in de Woude  
 Het aanleggen van een ti jdelijke bouwweg en twee ti jdelijke inritt en    
 (WABO1900353)
030519 Dorpsstraat 89 in  Castricum 
 Het realiseren van een ontbijt/lunchroom (WABO1900510)

Recti fi cati e: 
Op 6 maart 2019 is onderstaande aanvraag gepubliceerd: 
Datum Adres 
280219 Geesterweg 1b in Akersloot 
 Het realiseren van een hondenopvang (WABO1801991) 

Dit moet zijn: 
Datum Adres
280219 Geesterweg 1b in Akersloot 
 Het weigeren van een hondenopvang (WABO1801991) 

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.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
290419 Akersloot 
 Verleende evenementenvergunning Kermis Akersloot 2019 met nostalgisch  
 evenement en overdekt terras met muziek, Kerklaan weiland tegenover nr. 3 in  
 Akersloot, van zaterdag 3 augustus t/m dinsdag 6 augustus 2019. Verzenddatum  
 besluit  29 april 2019, (APV1801168)
300419 Centrum Castricum 
 Verleende evenementenvergunning zomermarkten in het centrum van Castricum  
 op 19 mei, 8 juni, 7 juli, 18 augustus en 22 september 2019 (APV1900250)
 Vondelstraat 25 in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Reünie 70 jarig bestaan Cunera op vrijdag  
 24 mei 2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur (APV1900235) verzenddatum besluit 
 1 mei 2019
020519 Castricum  
 Verleende collectevergunning Sti chti ng Opkikker van 1 juli t/m 6 juli 2019.   
 (APV1900403). verzenddatum besluit 2 mei 2019
030519 Castricum  
 Verleende collectevergunning Sti chti ng Dierenambulance Kennemerland 2020 van  
 maandag 18 mei 2020 tot en met zaterdag 23 mei 2020, verzenddatum besluit 3  
 mei 2019 (APV1900382)
 Castricum 
 Verleende collectevergunning Sti chti ng Help Ons van maandag 26 augustus  
 2019 tot en met zaterdag 31 augustus 2019, verzenddatum besluit 3 mei 2019  
 (APV1900274)

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 APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
260419 Van Oldenbarneveldweg 12 in Castricum 
 Verleende drank- en horecavergunning Ristorante Vesuvio (WABO190024)

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 Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Castricum, 8 mei 2019

Wie per fi ets naar het stati onsgebied 
komt, kan hem daar gerust achterlaten 
in de bewaakte of onbewaakte stalling. 
Maar niet voor eeuwig. Veel stallingsplek 
wordt ingenomen door fi etsen die zijn 
achtergelaten en door de eigenaar niet 
meer worden meegenomen. Dat is zonde 
van de stallingsruimte. Het is ook lasti g 
voor andere fi etsers die een plek zoeken. 
Daarom haalt de gemeente van ti jd tot 
ti jd zulke ‘weesfi etsen’ weg. 

Om zeker te weten dat het om 
weesfi etsen gaat, krijgen zulke rijwielen 
eerst een label. Staat die fi ets met label 
er na 4 weken nog steeds, dan wordt hij 
verwijderd. De gemeente  begint 12-05-
2019 met het labelen van de weesfi etsen.

Geen weesfi ets?
Wie toch zijn fi ets terug wil, kan contact 
opnemen met de gemeente.

Gemeente 
haalt weesfi etsen 
weg bij station

Herhalingscursus reanimatie 
Kordaat handelen bij een hartsti lstand is van 
levensbelang. Snel handelen en snel rean-
imeren vergroot de overlevingskans. De ge-
meente Castricum biedt haar burgerhulpver-
leners AED-cursussen aan. Het gaat zowel 
om herhalingscursussen als cursussen voor 
nieuwe cursisten. U ontvangt binnenkort een 
bericht met de exacte data en de locati es.

Tijdens de cursus leer je hoe je een hartsti l-
stand herkent, hoe je moet reanimeren en 
hoe je een Automati sche Externe Defi brillator 
(AED) bedient. Na afl oop van de cursus ont-
vang je een certi fi caat. Voorwaarde is dat je 
jaarlijks een herhalingscursus volgt.
Verloopt uw reanimati ecerti fi caat dit jaar en wilt u vrijwilliger blijven of wilt u AED vrijwilliger 
worden in de gemeente Castricum. Stuur een mail met uw contactgegevens naar AED@debuch.
nl of bel naar de gemeente Castricum op (telnummer). Dan nemen wij contact met u op over de 
data en locati e van de trainingen. 

Herhalingscursus
Door de Privacywetgeving kan de BUCH-werkorganisati e (nog) niet beschikken over de NAW-
gegevens van de vrijwilligers die al een certi fi caat hebben. De oproep voor de herhalingscursus 
doen wij via deze weg, de website en social media. Indien u nog vrijwilligers kent die de herhal-
ingscursus willen doen, vragen wij u hen te att enderen op de nieuwe cursusmogelijkheden en 
zich bij ons te melden. 




