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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Nieuw strandseizoen geopend
Castricum - Zondag werd, onder 
toeziend oog van tientallen bad-
gasten, het strandseizoen o�  ci-
eel geopend. Wethouder Ron de 
Haan was daarbij aanwezig. 

Het startsein van het nieuwe 
strandseizoen stond in het teken 
van The Weeping Elephant, een 
vijf meter hoge olifant van kun-
stenares Jantien Mook. De oli-
fant reisde van Brussel naar Gent 
en via Hamburg naar Bremen. De 
maakster wil bewustwording cre-
eren met het beeld. Ron de Haan 
is blij met het kunstwerk, dat tot 
september op deze plek blijft 
staan. ,,Jantien laat ons met de-
ze olifant stilstaan bij het leefmi-
lieu en bij de risico’s als we gren-
zen overgaan, of onverschillig 
zijn. Per honderd meter strand 
liggen er gemiddeld 375 stuk-
ken afval. Als deze niet worden 
opgeruimd en in zee terechtko-
men, vormt dat een gevaar voor 

het leven aan zee. Deze olifant 
zou eigenlijk naar Praag vertrek-
ken, maar die reis werd afgebro-
ken. En zo kwam deze kans, die 
we snel moesten pakken, om de 
olifant naar Castricum te halen.” 
Naast de presentatie van de 

Wheeping Elephant werd nieuw 
materieel van de Castricumse 
reddingsbrigade getoond. De 
strandlopers en de EHBO-vereni-
ging lieten onder andere twee 
strand� etsen en een nieuwe wa-
terscooter zien.

Cabriolet in vlammen op
Castricum - Op de Willem de Rij-
kelaan is in de nacht van vrij-
dag op zaterdag een geparkeer-
de auto in vlammen opgegaan. 
Het gaat om een ouder type ca-
briolet, die geparkeerd stond 
ter hoogte van huisnummer 10. 
Bij aankomst van de brandweer 
stond het voertuig in lichterlaaie, 
de brand is geblust maar de au-

to moet als verloren worden be-
schouwd. 
De politie sluit brandstichting 
niet uit en roept getuigen van de 
brand op om zich melden aan het 
politiebureau Castricum (maan-
dag tot en met vrijdag tussen 
09.00 en 17.00 uur) of telefonisch 
via 0900 8844 informatie door te 
geven. (Foto: Evelien Olivier)

Verbouwing station offi cieel van start
Castricum - Maandag ging de 
verbouwing van station Castri-
cum o�  cieel van start. Daar-
voor kwamen vertegenwoordi-
gers van ProRail en NS samen 
met wethouder Slettenhaar 
naar het station. Zij onthulden 
een groot bouwbord ter hoog-
te van het scooter-parkeerei-
land. Daarop is te zien hoe het 
station er over ruim een jaar 
uitziet. 

,,Klaar voor de toekomst, en vol-
gens de nieuwste maatstaven 
van toegankelijkheid voor alle 
groepen reizigers, zoals de over-
heid die stelt,’’ benadrukte ProRail 
regiodirecteur Kees Rutten. ,,Een 
gastvrije Poort naar de Duinen 
tussen dorp en duin, met meer 
comfort en veiligheid’’, schetste 
wethouder Paul Slettenhaar. Irma 
Winkenius regiodirecteur van NS, 
lichtte toe dat er nieuwe locaties 
komen voor de Kiosk (op het per-
ron) en de bloemenkiosk (links 
van de entree aan de dorpszijde), 
inclusief een openbaar toilet. 

Gedateerd
Het station is inmiddels uitge-
groeid tot een zenuwcentrum 
van treinen, bussen, � etsen, au-
to’s, dagtoeristen, recreanten, on-
dernemers en hun klanten, om-
wonenden, strandbezoekers. 
Maar het voldoet niet meer aan 
de eisen voor het ontvangen en 
stroomlijnen van deze aantallen 
reizigers naar het dorp en duinen. 
Ook de toegankelijkheid voor 

mensen met een beperking kan 
beter. 

Ontwikkelingen Westerplein
Het gebied aan de duinzijde 
heeft de gemeente afgelopen ja-
ren al behoorlijk ontwikkeld: er 
kwamen woningbouw, bedrijven, 
museum Huis van Hilde, en een 
nieuw plein. De gemeente wil 
het gebied in gestaag tempo ver-
der transformeren tot Poort naar 
de Duinen. Dat verdient een rui-
me en mooie aansluiting op het 
dorp. Het station verbindt dorp 
en duin en heeft de mogelijkhe-
den in zich om een heuse corri-
dor te worden. En dat is precies 
wat gaat gebeuren. 

Wat er verandert 
Het stationsgebouw zelf krijgt 
een metamorfose. Het oogt straks 
ruimer en gastvrijer door de luifel, 
nieuwe bloemenkiosk, de Kiosk 
en het nieuwe perronmeubilair. 
Het wordt bovendien toeganke-
lijker, door liften en bredere trap-
pen, en veiliger, door meer licht 
en cameratoezicht. De investe-
ring van de kant van de gemeen-
te is mede geholpen door een 
subsidie van de Provincie. Aan 
het eind van de verbouwings-
periode rondt de gemeente het 
project af met laatste aanpassin-
gen aan plein en wegen, en is de 
Poort naar de Duinen een feit. 

Door de zure appel heen
Aannemer K_Dekker zorgt voor 
de verbouw en heeft inmiddels 

het materieel klaar staan. ProRail 
en aannemer proberen de over-
last door de werkzaamheden zo-
veel mogelijk te voorkomen. 
Maar dat lukt niet altijd. In de pe-
riodes dat reizigers en omwo-
nenden last kunnen ervaren van 
overlast informeert de gemeente 
daar vooraf over. 

Meer informatie
Meer informatie is te lezen op de 
website van ProRail: https://www.
prorail.nl/projecten/vernieu-
wing-station-castricum/nieuws/
klaar-voor-de-start-1 of www.cas-
tricum.nl > projecten en plan-
nen > metamorfose station. (Fo-
to: aangeleverd)

Bom uit WOII 
langs Zeeweg
Castricum - Wandelaars hebben 
zaterdagmiddag een bom gevon-
den langs de Castricumse Zee-
weg. 
Het gaat om een explosief van 
tweehonderd pond, waarschijn-
lijk afkomstig uit het kanon van 
een marineschip. 
De Explosieven Opruimings-
dienst (EOD) heeft de bom opge-
ruimd.
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Mogelijk weer extra inrit bij 
parkeerterrein Geesterduin
Castricum - De verkeersveilig-
heid op de Geesterduinweg en 
het naastgelegen parkeerterrein 
moet omhoog. Dat vindt wet-
houder Paul Slettenhaar. Mogelijk 
komt er een extra inrit, maar ook 
aan het aanleggen van drempels 
wordt gedacht.

Ondanks dat de Geesterduin-
weg een dertig kilometerzone is, 
wordt er ‘soms wel zeventig kilo-
meter per uur gereden’, vertelt de 
wethouder. ,,Dat is natuurlijk be-
lachelijk.” Verkeer dat het parkeer-
terrein verlaat, moet voorrang 
krijgen. Ondanks de borden die 
op verschillende plekken zijn op-
gehangen, is de huidige verkeers-
situatie niet veilig genoeg. 

Naast het parkeerterrein en de 

situatie op de Geesterduinweg 
wordt de openbare ruimte rond 
het winkelcentrum ook aange-

pakt. Slettenhaar verwacht dat er 
‘binnen enkele weken’ wordt ge-
start met de aanpassingen.

Grote strandstoel bij 
Oud-Castricum
Castricum - De expositie ‘Groe-
ten uit Castricum en Bakkum’ van 
de Werkgroep Oud-Castricum is 
aanstaande zondag weer te be-
zichtigen. Er zijn prachtige an-
sichtkaarten en foto’s te zien die 
verwijzen naar het toerisme door 
de jaren heen in onze gemeente. 
Daarnaast worden doorlopend 
�lms vertoond van een vakan-
tie in 1940 en de opening van de 
speeltuin aan de Tetburgstraat in 
1949. Voor de Duynkant staat een 
speciaal bord waar iedereen op 
de foto kan.
Als bijzondere attractie is een le-
vensgrote strandstoel te bewon-
deren die gemaakt is door leer-

lingen van het Kennemer College 
uit Beverwijk.
Redenen genoeg dus om op zon-
dag 19 mei een bezoekje te bren-
gen aan het onderkomen van de 
werkgroep aan de Geversweg 1b. 
Iedereen is van harte welkom van 
13.30 tot 16.00 uur. De toegang 
voor donateurs is gratis en ove-
rige bezoekers betalen € 1,00 en-
tree.
Deze expositie is verder op el-
ke eerste en derde zondag van 
de maanden juni, juli en augus-
tus te bezichtigen. Meer informa-
tie over de werkgroep is te vinden 
op www.oudcastricum.nl. (Foto 
Cor Smit)

Jaarboek Historische Vereniging 
Oud-Akersloot 2019 is uit
Akersloot - Zojuist verschenen: 
jaarboek ‘De Groene Valck’ van 
de Historische Vereniging Oud-
Akersloot. Kort samengevat: su-
perdik met acht leuke en gevari-
eerde verhalen en boordevol fo-
to’s.
Het levensverhaal is van Willem 
Veldt, die buitengewoon actief 
is geweest en vele functies heeft 
bekleed. Willem vertelt over zijn 
jeugd op de boerderij en zijn lan-
ge carrière in de politiek en mag 
zich één van de langstzittende 
raadsleden van het land noemen. 
Na een winkel te zijn begonnen 
aan de Julianaweg staat hij vele 
jaren in zijn Toko, die sinds 2001 is 
gevestigd aan het Akerhof. 
Volgend jaar is het 100 jaar gele-
den dat de toneelvereniging Sint 
Willibrordus werd opgericht. Als 
aanloop naar dit jubileum een 
prachtig verhaal over deze van 
oorsprong katholieke vereniging 
met leuke anekdotes over de spe-
lers en de mooie hoogtepunten.
Huiveringwekkend is het verhaal 
over de razzia in Akersloot zoals 
die door Freek Kerssens in de laat-
ste Oorlogswinter is beleefd. Het 
dorp wordt hermetisch afgeslo-
ten en volledig uitgekamd door 
de Duitsers. Freek verstopt zich 
op de juiste plek en wordt niet ge-
vonden. Niet alle Akersloters had-
den zoveel geluk, een aantal van 
hen is opgepakt en afgevoerd. 
Sprekend is de fotorapporta-
ge over de Startingerweg, Wes-
terweg, Waterzijde en Buurtweg. 
Mooie foto’s die het dorpsgezicht 
uit de jaren vijftig vastleggen, 
met als vergelijk de foto’s van de 

huidige situatie. Er is veel veran-
derd maar ook nog veel herken-
baar. 
Vele boeren hebben hun koeien 
gemolken in de Limmerpolder 
(OverDie). Vanouds hadden de 
percelen in de polder een naam, 
zo kon van ieder perceel het ei-
gendom goed worden omschre-
ven. De perceelnamen zijn opge-
dist en de oorsprong wordt ver-
klaard. Bijzonder is dat veel van 
deze perceelnamen nog steeds 
worden gebruikt.

Meer dan vijftig jaar oud maar 
nog steeds springlevend is het 
jongerencentrum, de Storey Club. 
Ooit gestart om zondags na de 
kerkdienst onder het genot van 
een bakkie ko�e te dammen of te 
klaverjassen. Veel leuke en ludie-

ke activiteiten zijn er in de loop 
der jaren geweest. Naast livemu-
ziek werd er van alles georgani-
seerd: van badkuiprace, jamses-
sions, knobbelrit tot Koningsdag, 
enzovoorts. Vijftig jaar jong en 
nog springlevend. Heel kort en lu-
guber is het verhaal over een man 
die zichzelf opereert om zich van 
helse pijnen te verlossen.

Het jaarboek eindigt met de kro-
niek met hierin op een rij wat er in 
2018 is gepasseerd in Akersloot. 
Het jaarboek is ook los verkrijg-
baar bij Veldt’s Toko of op de 
woensdagochtend tussen 10.00 
en 13.00 uur in de werkruimte van 
de Historische Vereniging Oud-
Akersloot aan de Rembrandtsin-
gel naast sporthal ‘De Lelie’. (Fo-
to’s: aangeleverd)

Storey Club in 1987

Buurtweg zoals het was

Willem Veldt in de zaak

VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-
Zegerius over Energietransitie
Castricum - Het VVD-netwerk 
BUCH (Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo) organiseert op 
maandag 20 mei een openbare 
‘debat-spreekbeurt’ van/met het 
VVD-Tweede Kamerlid Dilan Ye-
silgöz-Zegerius. Het thema is de 
Energietransitie, zoals neergelegd 
in het Klimaatakkoord van Parijs.
Onderwerpen als overschakelen 

op alternatieve energiebronnen, 
waaronder windenergie en het 
terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen komen aan de or-
de. Tevens gaat Dilan Yesilgöz-Ze-
gerius in op de betaalbaarheid 
van de klimaatplannen voor de 
inwoners van Nederland en welke 
keuzes iedereen kan maken
Ook als men geen lid is van de 

VVD, is men van harte welkom 
om over het belangrijke onder-
werp ‘Energietransitie’ met de 
spreker en andere aanwezigen in 
discussie te gaan en van gedach-
te te wisselen.
Locatie: Restaurant Johanna’s Hof, 
Johannisweg 3, 1901 NX Castri-
cum. Tijd: 20.00 - 21.00 uur,  in-
loop vanaf 19.30 uur.

Stichting Oud Limmen
Eerste exemplaar 
jaarboek uitgereikt
Limmen - Op zaterdag 11 mei 
werden in de Oude School de eer-
ste exemplaren van het jaarboek-
je van de Stichting Oud Limmen 
uitgereikt in aanwezigheid van 
de schrijvers van het boekje en 
de geïnterviewde bewoners. 
De gevarieerde inhoud bestaat 
niet alleen uit verrassend mooie 
verhalen, zoals het ‘spoorloos’ 
verhaal van Piet Wijker op zoek 
naar zijn biologische vader. Door 
het contact met Oud Limmen 
heeft hij zijn familie na ruim 80 
jaar teruggevonden. 

Ook op historisch verleden wordt 
ingegaan, bijvoorbeeld de gesto-
len kerkklokken van de Corneli-
uskerk en de molen ‘De Mol’ ver-
brand door een fataal incident. 
Tezamen met andere mooie ver-
halen zijn de schrijvers er in ge-
slaagd om een boeiend geheel 
samen te stellen. Donateurs van 
Stichting Oud Limmen ontvan-
gen deze week allemaal een 
exemplaar. 
Nog geen donateur? Ga voor 
meer informatie naar www.oud-
limmen.nl.

Voorzitter Ron Duindam reikt het eerste boekje uit aan mevrouw Bakker 
(foto: aangeleverd)

Forza! bezorgd over lachgas
Castricum - De gemeente waar-
schuwt onvoldoende over het 
gebruik van lachgas. Vorige week 
werden ouders van jongeren wel 
op de hoogte gesteld van de ge-
varen, maar fractievoorzitter Ral-
ph Castricum vindt dat het beter 
kan.

De fractie heeft het college ge-
vraagd om met een beleidsnoti-
tie te komen. Ook wil Castricum 
dat het college haar visie en ac-
tiepunten deelt om het gebruik 
van lachgas onder jongeren te 
verminderen. ,,Het gebruiken 
van lachgas is een trend. Lach-
gas kan leiden tot zuurstoftekort 
in de hersenen en zorgen voor 

hoofdpijn, verwardheid en con-
centratieproblemen. Ook bestaat 
er kans op bevriezing van de lon-
gen”, aldus Castricum.

De drug is volgens de fractievoor-
zitter ‘eenvoudig in winkel te ver-
krijgen’. ,,Wij willen meer voor-
lichting op scholen. Handhavers 
en jongerenwerkers moeten de 
gebruikers opzoeken en aanspre-
ken. Bij langdurig gebruik bestaat 
er zelfs kans op neurologische 
stoornissen. De gemeente moet 
niet achterover leunen omdat het 
gebruik van lachgas (nog) niet 
verboden is.” Het college heeft 
vier weken de tijd om de vragen 
van Forza! te beantwoorden.
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Huisbier ‘Noest’ op de tap in 
Proeflokaal Dampegheest

Muzikale ontdekkingsreis bij 
Toonbeeld Geesterhage op 19 mei

Stichting Zilveren Maan viert 
eenjarig bestaan op 14 mei

Red Joan
De Britse Joan Stanley is gepen-
sioneerd en leeft een rustig be-
staan wanneer ze plotseling 
wordt opgepakt door MI5. Ze 
blijkt jarenlang een van de meest 
invloedrijke spionnen voor de 
KGB te zijn geweest. In �ashbacks 
zien we hoe Joan voor onmoge-
lijke keuzes komt te staan. Hoe 

ver zou je gaan om een oorlog te 
voorkomen? Oscarwinnares Judi 
Dench schittert als altijd in dit his-
torische misdaaddrama over een 
vrouw die ten tijde van de Twee-
de Wereldoorlog de geschiede-
nis voorgoed veranderde. De �lm 
is gebaseerd op de gelijknamige 
bestseller van Jennie Rooney.

Three Identical 
Strangers
Hoe groot is de kans dat je ka-
kelvers een school binnenwan-
delt, om daar te worden aange-
zien voor de broer waarvan je niet 
wist dat je die had? En om het ver-
haal nog absurder te maken, duikt 
er niet veel later nóg iemand op 
wiens genetische gelijkenis on-
miskenbaar is. Drielingbroers 
Bobby, Eddy en David zijn vlak na 

de geboorte van elkaar geschei-
den en brachten hun jeugd door 
in verschillende adoptiegezinnen, 
totaal onwetend van elkaars be-
staan. Het herenigde drietal stort 
zich onvervaard in een warm bad 
van publieke aandacht. 

Maar als de wittebroodsweken 
voorbij zijn, krijgt het verhaal, dat 
met interviews, voice-overs, heel 
veel archiefmateriaal en een evi-
dent gevoel voor dramatiek wordt 
verteld, een wonderlijke maar ook 
tragische wending. 

Limmen - Voor deze ene keer 
wordt het huisbier ’Noest’ van de 
Kennemer Duincampings, uitge-
schonken in het Proe�okaal Dam-
pegheest op zondag 19 mei.
Noest is een stevig amberkleu-
rig bier, gebrouwen met biolo-
gische mouten en 6,5% alc. Ex-
clusief gebrouwen door Brouwe-
rij Dampegheest voor restaurant 
Knoest op Camping Geversduin 
in Heemskerk en vanaf dit jaar 
ook verkrijgbaar bij restaurant 
Gestrand op Camping de Lakens 
in Bloemendaal. Noest, nu dus 
voor één keer te proeven in het 
Proe�okaal aan de Schoolweg 1 
in Limmen op zondag 19 mei.

25 mei Open Dag Brouwerij
Tijdens ‘de week van het bier’ 
heeft Brouwerij Dampegheest 
open dag in de brouwerij op 25 
mei. Iedereen die wil komen kij-
ken en horen hoe die lekkere bie-
ren gebrouwen worden, is van 
harte welkom voor een uitleg 

over het brouwproces door de 
brouwers. Eyecatcher deze dag 
is de nieuwe 2000 liter brouwke-

tel. Brouwerij Dampegheest is ge-
vestigd op de Achterweg 22 Lim-
men. (Foto: aangeleverd)

Castricum - ,,Onvoorstelbaar dat 
het pas een jaar geleden is dat we 
de stichting Zilveren Maan for-
meel zijn gestart’’, verzuchtten 
oprichters Marielle van der Laan 
en Esther Hollenberg. ,,Het lijkt al 
zoveel langer als ik terugdenk wat 
we allemaal gedaan hebben in 
die tijd’’, vertelt Marielle. ,,We heb-
ben allerlei trainingen en Mas-
terclasses ontwikkeld, waaron-
der een Basistraining Verlies en 
Rouw én een opleiding voor (a.s.) 
verlies- en rouwdeskundige coa-
ches’’, voegt ze toe.

Ook zijn er vanuit de stichting, in 
samenwerking met Praktijk Zilve-
ren Maan, binnen het basis- en 
voortgezet onderwijs lotgeno-
tengroepen gedraaid voor kinde-
ren en jongeren in de BUCH ge-
meenten die te maken hebben 
gehad met een echtscheiding, 
het overlijden van een dierbare of 
jonge mantelzorger zijn. 
,,Van de deelnemers aan de lot-
genotengroepen krijgen we al-
tijd een zeer positieve feedback’’, 
geeft Esther aan. ,,We zien bij de 
evaluaties steevast dat de deelne-
mers herkenning, steun en uitwis-
seling hebben ervaren en infor-
matie van elkaar gekregen heb-
ben waardoor ze de thuissituatie 
beter aan kunnen. Ze hebben van 
elkaars ervaringen geleerd, en ui-
ten daardoor gemakkelijker hun 
emoties.’’
,,Ons team bestaat op dit mo-
ment al uit zo’n 15 opgeleide ver-
lies- en rouwdeskundige coaches 
en daar zijn we enorm trots op’’, 
voegt Marielle toe.  
De komende tijd staat er ook 

nog veel op het programma van 
de Stichting. Er worden Master-
classes en trainingen georgani-
seerd over verlies en rouw, voor 
ouders én professionals vanuit 
het onderwijs, de kinderopvang, 
hulpverlening en bedrijven. Ook 
wordt er in het najaar een unie-
ke, praktische tweedaagse voor 
kinderen en jongeren georgani-
seerd, waar zij op een plezierige 
manier samen met lotgenoten le-
ren om te gaan met alles rondom 
de scheiding van de ouders. 
Op de website https://zilveren-
maan.org/academie/ staan al-
le activiteiten van de komende 
maanden vermeld. Om het een-

jarig bestaan feestelijk te vieren, 
geeft de stichting bij aanmelding 
tot 1 juni a.s. 5% korting op alle 
Masterclasses, trainingen en de 
unieke tweedaagse. 

,,We zien met veel enthousiasme 
en vertrouwen uit naar het twee-
de jaar van de stichting’’, vertellen 
Marielle en Esther. ,,We hebben 
nog zoveel plannen en willen on-
ze missie nog meer vorm geven, 
namelijk kinderen, jongeren en 
volwassenen begeleiden bij ver-
lies en rouw, zodat zij dit kunnen 
verweven in hun leven en (meer) 
vertrouwen in de toekomst krij-
gen.’’

Castricum - Toonbeeld Geester-
hage is dé instelling voor Kunst 
Educatie voor Castricum en om-
streken. Naast voorstellingen en 
concerten is Toonbeeld Geester-
hage er vooral om kinderen en 
volwassenen te helpen zichzelf 
verder te ontwikkelen op gebied 
van muziek, theater en beelden-
de kunst. En wat is er niet leuker 
dan creatief bezig te zijn met ge-
lijkgestemden? 
Op zondag 19 mei is er een ken-
nismakingsdag met als thema 
muziek.

De bevlogen en kundige docen-
ten en hun leerlingen nemen be-
zoekers mee op een muzikale 
ontdekkingsreis. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur is er 
van alles te doen, te beluiste-
ren en te beleven in Geesterhage 
in Castricum. Men kan verschil-
lende instrumenten ontdekken, 
luisteren naar tal van optredens 
en kennismaken met Toonbeeld 
Geesterhage zelf.

Onderdelen van het programma 
zijn: workshop slagwerk (pop); 

een roulette-orkest (probeer zelf 
verschillende instrumenten uit);
kunst! de muzikant in beeld 
(schilder, beeldhouw en teken de 
muzikant); muzicollage (collages 
maken van muzikanten en/of in-
strumenten); het geluid van klei.

Geïnteresseerden zijn van har-
te uitgenodigd om op zondag 19 
mei naar de kennismakingsdag te 
komen. 

De toegang en deelname is gratis 
en verplicht verder tot niets.

Marielle van der Laan en Ester Hollenberg van Zilveren Maan (foto: aan-
geleverd)

Grootste Geraniummarkt van Heiloo 
& omstreken op 8 en 19 mei
Heiloo - Aalsmeerse Plantenhal 
organiseert weer de grootste ge-
raniummarkt van Heiloo en om-
streken. 
Wèl met een kleine verandering; 
het is niet bij winkelcentrum ’t 
Loo maar bij Aalsmeerse Planten-
hal zèlf. De Hoefsmid 25 in Hei-
loo naast Karwei. Er is een mega 
hangplantenshow, honderden 
geraniums, vele soorten stek-
goed en een uitgebreid assorti-
ment vaste planten tegen mes-
scherpe prijzen. Ook dit jaar zijn 
er volop aardbeien en pioenro-
zen, vers van het land. Voor de 
kinderen staat er een geweldig 
springkussen. 
Op zaterdag 18 mei is er vroege 
vogelactie; tussen 7 en 9 uur 10% 
extra korting op de toch al scher-
pe prijzen. Nu dus ook op binnen- 
en buitenpotten! Er is ruime par-

keergelegenheid aanwezig. Kom 
langs op zaterdag 18 mei en zon-

dag 19 mei op De Hoefsmid 25 in 
Heiloo. (Foto: aangeleverd)

Aftrap ijsseizoen Di Fiorentina: 
alle ijsliefhebbers zijn uitgenodigd
Heiloo - ,,Tijdens het zonnige 
paasweekend was het enorm 
druk, elke dag wisten bijna 3000 
ijsliefhebbers uit Heiloo en om-
streken de weg naar Di Fiorentina 
te vinden. Het was een vliegen-
de start van het seizoen en dan te 
bedenken dat we het ijsseizoen 
nog o�cieel moeten inluiden,” al-
dus een enthousiaste Ed van Baar, 
eigenaar van de alom bekende 
ijssalon in hartje Heiloo.

De aftrap van het ijsseizoen zal 
dan ook o�cieel plaatsvinden op 
zaterdag 18 mei en om alle fans 
van ijssalon Di Fiorentina de dag 
van hun leven te bezorgen, heb-
ben Ed en zijn team weer een 
fantastisch programma op sta-
pel staan. Om 14.00 uur zal actri-
ce Britt Scholte, alias Kimberly uit 
GTST, het ijsseizoen openen. ,,Het 
is niet zo gek dat Britt stond te po-
pelen om erbij te zijn, ze is name-
lijk een echte Heiloose. Haar roots 
liggen in Plan Oost en ze is gek op 
ijs. Ze komt altijd even langs Di Fi-
orentina als ze in Heiloo is’’, ver-
telt Ed.

Spectaculair optreden O’G3NE
Maar wees op tijd als je een ijsje 
wilt komen halen bij Britt, want 
rond 16.00 uur gaan de deuren 
van de ijssalon even dicht voor 
een spectaculair optreden van 
O’G3NE op het bordes van DiFI 
zodat iedereen van dichtbij mee 
kan genieten. 
De drie getalenteerde zusjes 
Amy, Shelley en Lisa passen per-

fect bij waar ijssalon Di Fiorenti-
na voor staat: ze hebben stem-
men in alle denkbare smaken en 
de gezamenlijke uitvoering ervan 
is perfect.

Opening ijsseizoen in teken 
ALS
Natuurlijk staat het ijsseizoen 
weer in het teken van het goede 
doel. Dit keer hebben Ed en zijn 
team gekozen voor de ziekte ALS, 
en daar zit een verschrikkelijk ver-
haal achter. Postbode Ed, een be-
kend gezicht in Heiloo, is namelijk 
onlangs aan ALS overleden. 
,,Het is een verschrikkelijke, ge-
nadeloze ziekte en daarom heb 
ik besloten om dit jaar Stichting 
ALS Nederland te steunen,” ver-
telt Ed. Iedereen krijgt bij de aan-

koop van een stempelkaart van 
tien bollen ijs een extra ijsbollen-
kaart van drie bolletjes ijs gratis. 
Een gedeelte hiervan doneert ijs-
salon Di Fiorentina aan Stichting 
ALS.

Zaterdag 18 mei zijn alle ijslief-
hebbers uit Heiloo en omstreken 
van harte welkom voor de aftrap 
van het ijsseizoen bij Di Fiorenti-
na aan de Kennemerstraatweg. 

,,Mijn team en ik hebben er 
enorm veel zin in. Het zal druk 
worden dus kom als het mogelijk 
is op de �ets. Ik hoop dat we met 
zoveel mogelijk ijsliefhebbers het 
seizoen mogen inluiden,” besluit 
Ed. (Margreeth Anema, foto: aan-
geleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.30 & 20.00 uur 
Aladdin

donderdag 20.00 uur
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur
Red Joan

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 
Three Identical Strangers

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Singel 39

vrijdag 20.30 uur 
zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
Hotel Mumbai

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

Baantjer het begin
zaterdag 16.00 uur  
Le Grand Bain

vrijdag 13.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

They shall not grow old
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Wonder Park (NL) - 2D

zondag 13.30 uur
Circus Noel

zaterdag 13.30 uur 
Missing Link

Programma 16 mei t/m 22 mei
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Duifje met als thema 
‘Mensen met koffers’
Limmen - Op zondag 19 mei is 
er om 16.00 uur in de Protestant-
se kerk van Limmen weer een zo-
genaamd ‘Dui�e’. Het thema komt 
vanuit een groep mensen, die in 
de Nacht van de Vluchteling een 
sponsortocht gaat lopen om geld 
in te zamelen voor noodhulp 
voor vluchtelingen (voor meer in-
formatie: nachtvandevluchteling.
nl). Zij noemen hun groep ‘Men-

sen met ko�ers’.
In dit Dui�e gaat men met dit the-
ma aan het werk. Iemand uit de 
groep spreekt, men leest uit de 
Bijbel, luistert naar verhalen en 
zingt liederen rondom dit thema. 
Na a�oop wordt samen gegeten 
in ‘Ons Huis’ naast de kerk (Zuid-
kerkenlaan), waar gedeeld wordt 
wat er is meegenomen door de 
aanwezigen. Iedereen is welkom. 

Emergo brengt ‘Avond 
van de filmmuziek’
Castricum - Het jaarlijkse dona-
teursconcert van muziekvereni-
ging Emergo Castricum wordt dit 
jaar een ‘Avond van de �lmmu-
ziek’. Op zaterdag 18 mei laat de 
vereniging met al haar onderde-
len horen hoeveel verschillende 
soorten �lmmuziek er gemaakt 
zijn.
Zo hebben de jongste kinderen 
in de Blazersklas een eigen �lm-
pje gemaakt en speelt het Oplei-
dingsorkest muziek uit de �lms 
Tarzan en Belle en het Beest. Bac-
kum Brass heeft onder andere ge-
kozen voor Romeo and Juliet, Bra-
veheart en Pirates of the Caribbe-
an. Het Fanfare Orkest laat muziek 
uit Star Wars, Robin Hood en Iron 

Man horen. Ook the Pink Panther 
komt voorbij door een samen-
werking tussen het Opleidings- 
en Fanfare Orkest. The Think Big 
Band sluit de avond in stijl af.
De presentatie is deze avond in 
hand van Maurits Hazeleger. De-
ze talentvolle cabaretier zal het 
publiek vakkundig door de avond 
leiden.

Het concert start op zaterdag 18 
mei om 20.00 uur. De deuren van 
het Clusius College aan de Oran-
jelaan in Castricum zullen van-
af 19.30 uur geopend zijn. De en-
tree is gratis en ter plekke heeft 
iedereen de kans direct donateur 
te worden. (Foto: aangeleverd)

EHBO Vereniging 
Castricum komt bij u langs
Castricum - EHBO Vereniging 
Castricum is al 90 jaar een ver-
trouwd gezicht in Castricum. De 
vrijwilligers zijn zomers aanwezig 
op de strandpost waar ieder sei-
zoen zo’n 800 bezoekers worden 
geholpen. De hulpverleners kan 
men ook tegenkomen bij evene-
menten, concerten of sporttoer-
nooien. Maar ook bij een onge-
val op straat of buurt, is het goed 
dat er EHBO’ers zijn. Een veilig ge-
voel!
Een andere activiteit waarbij de 
vrijwilligers een belangrijke rol 
spelen is de jeugd-EHBO op de 
basisscholen. Ieder jaar leren 
weer meer dan 200 leerlingen 
van groep 8 hoe ze hulp kunnen 
verlenen.
De Eerste Hulpverleners worden 
jaarlijks getraind om bij nood-
gevallen snel en kundig te kun-
nen handelen. Ook worden er ie-
der jaar nieuwe hulpverleners op-
geleid. Om zoveel mogelijk men-
sen op te leiden als Eerste Hulp-
verlener, houdt men de �nancië-
le drempel laag, maar streeft men 
ook naar hoge kwaliteit en pro-
fessionaliteit door het gebruik 

van moderne opleidingsmidde-
len en de inzet van Lotus slacht-
o�ers die een letsel kunnen uit-
beelden. 
Om dit mogelijk te maken doet 
EHBO Vereniging Castricum weer 
een beroep op u voor een dona-
tie. De bekende gele brief valt 
een dezer dagen in de bus. Heeft 
u hem gemist dan kunt u uw bij-
drage overmaken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 t.n.v. 
EHBO Vereniging Castricum. Mo-
gen zij weer op uw steun reke-
nen? 
Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
van de actie € 10.214,42. Dankzij 
de bijdragen heeft de vereniging 
lesmiddelen en materialen kun-
nen vernieuwen en zijn er ver-
schillende trainingen voor vol-
wassenen en jeugd verzorgd.
Wie zelf ook wil weten wat te 
doen bij een ongeval of reanima-
tie, of meer wil weten over het 
werk van de EHBO, kan contact 
opnemen via telefoonnummer 
0251-651060 of mail naar info@
ehbocastricum.nl. Op de website 
www.ehbocastricum.nl is ook alle 
informatie te vinden.

Muziek in huis met Artrem 
Trio in Strammerzoom
Akersloot - Het ensemble Ar-
tem Trio geeft maandag 20 mei 
een concert in woonzorgcentrum 
Strammerzoom van ViVa! Zorg-
groep. Het concert begint om 
14.45 uur aan de Mozartlaan 1b 
in Akersloot. 

Het ensemble Artem Trio, be-
staande uit Natalia Szmydt (vi-
ool), Violeta Gonzalez Tomas (cel-
lo) en Maria Lopez Belarte (pia-
no), brengt een gevarieerd pro-

gramma met werken van o.a. Mo-
zart, Brahms, Sjostakovitsj en Pi-
azzolla. Het programma duurt 2 
maal 30 minuten. Het optreden 
is op verzoek van Strammerzoom 
georganiseerd door de Stichting 
Muziek in Huis. Het wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
De Rietlanden, Het R.C. Maagden-
huis, Stg. Elise Mathilde Fonds, 
Mr. August Fentener van Vlissin-
gen Fonds en particuliere dona-
ties. (Foto: aangeleverd)

Beeldverhaal over de ekster
De Eksterfluisteraar
Castricum - Ware en onware 
praatjes over een intelligente vo-
gel. Natuurfotograaf Philip Fris-
korn neemt geïnteresseerden op 
donderdag 16 mei mee in de leef-
wereld van de ekster. Hij bekijkt 
kraai-achtigen en met name ek-
sters al meer dan zestig jaar. De 
aanleiding om een beeldverhaal 
samen te stellen wordt duide-
lijk in de loop van de lezing. Phi-
lip begint met een korte inlei-
ding over de in Nederland leven-
de kraai-achtigen gevolgd door 
een beeldverhaal over de ekster, 
de nestbouw, de jongen, het ver-
stopgedrag, het volwassen wor-
den en nog veel meer. Na de pau-
ze volgen twee verhalen van het 
leven met ekster Boris en ekster 
Juno. Beleef het mee in ‘De Ek-
ster�uisteraar’.
Door veel mensen wordt de 
groep vogels behorende tot de 
kraai-achtigen met een zekere 
minachting bekeken. In Neder-
land leven zes vogels die tot deze 
familie behoren: de raaf, de roek, 
de zwarte kraai, de bonte kraai 

(tegenwoordig een zeldzame 
wintergast), de kauw, de vlaam-
se gaai en de ekster. Vooroorde-
len als eksters roeien zangvogel-
tjes uit of zelfs roeken bijten lam-
metjes dood en zwarte kraaien 
brengen dood en verderf berus-
ten uitsluitend op onwetendheid, 
vooroordelen en bakerpraatjes. 
Als je de groep vogels werkelijk 
bestudeert en je verdiept in de 
vele wetenschappelijke onder-
zoeken naar het gedrag van deze 
vogels zullen alle vooroordelen 
snel verdwijnen. Kraai-achtigen 
zijn zeer intelligent, zijn de mens 
veelal te slim af, ze kunnen tellen, 
zichzelf herkennen en zelfs perso-
nen herkennen.
Meer weten? Iedereen is welkom 
op donderdag 16 mei. De pre-
sentatie start om 10.00 uur in de 
zaal van Geesterhage, Geester-
duinweg 3. De toegang is € 5,-. 
Aanmelden kan via de activitei-
tenagenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek. Be-
talen met pin. (Foto: aangeleverd)

Expositie Fotoclub 
SWOA in Akersloot
Akersloot - Fotografen van 
SWOA fotoclub in Akersloot ver-
zorgen vanaf 24 mei alweer hun 
vierde foto-expositie bij woon-
zorgcentrum Strammerzoom in 
Akersloot. Op deze expositie zijn 
foto’s met het thema ‘Zomer’ te 
zien. Fotografen in de schijnwer-
pers zijn Henk Blok en Tilly Roor-
da. 
Henk is een enthousiast fotograaf 
die er graag met camera en sta-
tief op uittrekt. Zijn favoriete lo-
caties zijn het Noordhollands ka-
naal, het Alkmaardermeer en de 
Zaanse Schans. Ook zijn foto van 

het ‘oude pontje van Akersloot’ 
zal voor herkenning zorgen bij 
de bewoners van het zorgcen-
trum. Tilly Roorda is de jongste 
fotograaf bij SWOA en heeft een 
heel eigen stijl. Een foto van Til-
ly is voor de meeste van haar fo-
toclub collega’s inmiddels wel te 
herkennen door die verrassende 
creativiteit. Haar foto’s worden re-
gelmatig gekozen als ‘foto van de 
maand’ (www.kruispuntswoa.nl/
fotogroep).
De expositie is gratis toegankelijk 
en vanaf vrijdag 24 mei tot eind 
juli te bezoeken. Inschrijving Ringsteken 

Bakkum gestart
Castricum - De organisatie van 
Ringsteken Bakkum is weer ge-
start. Op zondag 30 juni gaat de 
eenendertigste editie plaatsvin-
den. Te paard, aangespannen of 
op een oldtimer trekker wordt ge-
streden wie de meeste ringen kan 
steken. Voor de oldtimer trekkers 

wordt zoals gebruikelijk gestart 
met de Oldtimer trekkertocht, 
de route is volledig vernieuwd 
dit jaar. Zet de datum alvast in de 
agenda. Deelnemers kunnen zich 
inschrijven via de website: www.
ringstekenbakkum.com. (Foto: 
aangeleverd

Eerste Goudvis diploma 
van de KIS voor Tjez
Beverwijk/Limmen - Na �ink 
wat lessen van meester Coert, juf 
Gea en Juf Angreth was het op 9 
mei eindelijk zover. Tjez Koster uit 
Limmen mocht in het sportfond-
senbad te Beverwijk afzwemmen 
voor zijn goudvis diploma. Tjez, 
geboren met een beperking en 
in het dagelijks leven gebonden 
aan zijn rolstoel, was zeer zenuw-
achtig voorafgaand aan zijn exa-
men, maar onder toeziend oog 
van de familie heeft Tjez het uit-
stekend gedaan! 
Bij de KIS, een sportvereniging 
voor mensen met een beperking, 
hebben zeer veel kinderen en 
volwassenen met een beperking 
zwemles ontvangen. Sinds 2018 
is de KIS aangesloten bij de EN-

VOZ. En de ENVOZ is de organisa-
tie die o.a. naast reguliere zwem-
diploma’s ook zwemdiploma’s 
uitreikt aan kinderen met een be-
perking. Deze certi�caten zijn on-
dergebracht in een zogenaamde 
‘Vissen lijn’. Deze diploma’s die-
nen juist als stimulans om verder 
te gaan met zwemles. Voor som-
mige kinderen met een beper-
king is het een enorme uitdaging 
om zich voort te bewegen in wa-
ter. En Tjez had de eer om als eer-
ste pupil van de KIS die uit deze 
‘vissen lijn’ het diploma GOUDVIS 
in ontvangst te nemen. 

Meer informatie over de KIS is te 
vinden op www.dekis.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Juliana van Stolberg krijgt 
vignet Gezonde School
Castricum - Basisschool Juliana 
van Stolberg heeft het vignet Ge-
zonde School weten te behalen 
op het onderdeel welbevinden. 
Dat laat zij weten in een persbe-
richt. Met de certi�cering kan de 
school laten zien dat zij voldoet 
aan de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen.

Directeur Carla Riethorst is trots 

op het vignet. ,,Werken aan ge-
zondheid op school loont. Het 
draagt bij aan betere schoolpres-
taties, minder schooluitval en een 
gezondere leefstijl. Zo zorgt onze 
school voor actieve en gezonde 
leerlingen, een veilige schoolom-
geving, een fris klimaat en heb-
ben we met name aandacht voor 
de persoonlijke en sociale ont-
wikkeling van onze leerlingen.”

ProRail herstelt breuk 
in spoorstaaf
Castricum - Vertraging donder-
dag  op en rond het spoor bij het 
station. Bij de overweg aan de 
Beverwijkersstraatweg was een 
spoorstaaf gescheurd. Dat bete-
kende stapvoets rijden voor de 
treinen en langer wachten voor 
de toch al geplaagde overweg.

Vrijdag op zaterdagnacht werd 
het probleem opgelost door 

monteurs van ProRail. Over de 
oorzaak van de breuk is nog niks 
bekend. Een baaninspecteur van 
ProRail zegt in het NHD dat ‘het 
zeldzaam is, maar weleens voor-
komt’. Vandalisme wordt uitge-
sloten. Over de gehele lengte van 
de overgang, zo’n 42 meter, is de 
spoorstaaf verwijderd. De repara-
tie kost ProRail en NS honderd-
duizenden euro’s.

162 snelheidsovertredingen
Akersloot - Nog altijd wordt op 
de Geesterweg door veel auto-
mobilisten te hard gereden. Vori-
ge week maandag heeft de poli-
tie daarom weer op snelheid ge-
controleerd. De conclusie was dat 
ruim zestien procent van de pas-
serende voertuigen te snel reed. 

Het gaat om 162 passanten, die 
allen een proces-verbaal thuisge-
stuurd krijgen. 

De hoogst gemeten snelheid was 
82 kilometer per uur, terwijl 50 ki-
lometer de maximaal toegestane 
snelheid op deze weg is.
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Meertje van Brasser:
Exposities aan huis

Anneke Dekkers en Henk-
Willem Klaassen - schilders-
maatjes - nodigen deelnemers 
aan de kunst�etsroute uit hun 
werk in hun eigen huizen te be-
kijken. 

 

Afgelopen jaar hebben ze samen 
geregeld rond het meertje van 
Brasser ‘en plein air’ geschilderd. 
Met hun schildersezels stonden 
ze tijdens de hitte, �inke windvla-
gen, kou en miezer aan de rand 

van het meertje, om de sfeer en 
de schoonheid van het meertje 
te vangen. Het meertje en om-
geving is in vier seizoenen vast-
gelegd.
Tijdens de kunst�etsroute expo-
seren zij onder andere deze schil-
derijen.
 
Anneke Dekkers laat, naast na-
tuurschilderijen, portretten en 
het abstracte drieluik ‘connecting 
the dots’ zien. 
Zondagmiddag treedt Frazz op. 
Wybke Bonnet en Erik van Triest 
brengen een jazzy ode aan het 
Franse chanson. 

Adres: Buwitsacker 16, Stop 21.
 
Henk-Willem Klaassen expo-
seert regelmatig zijn werk. Dit 
voorjaar onder andere in Street-
scape Castricum en tijdens de 
kunstdriedaagse van Heiloo. Tij-
dens de kunst�etsroute stelt hij 
enkele abstracte werken, schilde-
rijen van tweesprongen en frisse 
voorjaarslandschappen ten toon.

Zondagmiddag is er muziek van 
Dos Thiaminos, een vrolijk duo 
met Nederlandstalige liedjes ge-
baseerd op volksmuziek uit Mexi-
co, Spanje, Servië, Moldavië en Is-
raël. 

Adres: Gobatstraat 6, Stop 24. (Fo-
to: aangeleverd)

TeXTIELkunst bij 
Lijstenatelier André Weda
Tijdens de kunst�etsroute Castri-
cum opent bij lijstenatelier André 
Weda een heel bijzondere expo-
sitie. Drie kunstenaars die allen 
werken met textiel, sto�en en ve-
zels maar totaal verschillend werk 
maken.
Allereerst is daar Marie-Louise Fij-

neman uit Zeeland. Mixed me-
dia textielcollages vol kleur en 
eigentijds borduurwerk. Veelal 
maakt zij gebruik van textiel met 
een verleden als canvas voor haar 
werk. Geïnspireerd door de na-
bije natuur zijn vogels en bloe-
men vaak herkenbaar terug te 

vinden in dit schitterende kleur-
rijke werk. 
Janneke Hogerheijde uit Dwinge-
loo maakt haar werk grotendeels 
met de naaimachine waarbij zij 
tekent met draad. Abstract, nei-
gend naar �guratieve elementen. 
Imperfecte lijnen die hun weg 
zoeken op verschillende materi-
alen. Het lijnenspel van industrië-
le bouwwerken, kapotte stoepte-
gels, opgelapte wegen, slakken-
sporen, allen een bron van inspi-
ratie voor dit bijzondere werk.
Het viltwerk van InNa-art (sa-
menwerking tussen Ingrid U�e-
lie & André Weda) dat tijdens de-
ze expositie te zien zal zijn straalt 
een zekere rust uit waarbij ritme 
en subtiel kleurgebruik de hoofd-
toon zetten.  

Zondag 2 juni vanaf 14.00 uur 
zorgen Handsome Harry & The 
hummingbirds, vier gedreven 
professionele muzikanten, voor 
een aangename muzikale om-
lijsting. Een heerlijk brouwsel van 
Jazz, Bluegrass en Country.
De expositie zal nog te zien zijn 
tot 13 juli. (foto: aangeleverd)

Glasatelier Bakkum
Wanneer u door de steeg tus-
sen nummer 7 en 9 van de Poel-
ven loopt, komt u bij het Glasate-
lier Bakkum. Hier exposeren Ans 
Martens, Margreet van Weeren 
en Rianne Pluim.
Wat deze vrouwen samenbrengt, 
is hun voorliefde voor kleur en in-
spiraties uit de natuur. Dit vind je 

terug in het kleurgebruik en de 
vaak organische vormen.

Ans zorgt met haar jarenlange er-
varing voor bijzondere draagbare 
objecten van wol, vilt en zijde. De 
verrassende creatieve foto’s die 
te zien zijn, zijn van Margreet. De 
glasobjecten met sprankelende 

kleuren die je ook ziet in de tuin, 
zijn van Rianne Pluim.
Een heerlijke plek om je te laten 
verrassen, stil te staan en te ge-
nieten van kunst en muziek. Op 
zondag 2 juni wordt de dag dan 
ook omlijst door “De Klankverbin-
ders”. Edith Slop en Cindy Kors-
se zijn De Klankverbinders en zij 
worden begeleid door Frans Sto-
ker en Marcel Honijk. Naast dat zij 
van mooie liedjes houden, hou-
den zij ook van kunst en poëzie. 
Liedjes worden afgewisseld met 
kleine gedichtjes. 
 
Ons hoofddoel is verbinden
Woorden zijn soms lastig te vinden
Klanken ontstaan
Dat is waar wij voor gaan
 
www.studiok-castricum.nl
www.deklankverbinders.nl
www.glasatelierbakkum.nl
(foto’s: aangeleverd)

Spetterend voetbalfeest tijdens 
tiende Mini WK bij Vitesse ‘22
Castricum - Regen of niet, meer 
dan 400 voetbaltalenten uit Cas-
tricum hadden woensdag 8 mei 
de middag van hun leven tijdens 
het Mini WK op het complex van 
Vitesse’22. Dit jaarlijkse toernooi 
vond voor de tiende keer plaats 
en leverde opnieuw vele lachen-
de gezichten op.
De basisschoolleerlingen (jon-
gens en meisjes uiteraard) uit de 
groepen 3 en 4 werkten op kleine 
veldjes een toernooi af, waarbij 
elk team een land vertegenwoor-
digde. De jongste voetballertjes 
deden verschillende spelletjes als 
Knal de bal, Tikkie Takkie, Penalty-
koning, Slalom en spekkies van-
gen.

Na een swingende warming-up 
onder begeleiding van de dan-
seressen van Club Mariz barstte 
een spetterend voetbalfeest los. 
Tussendoor was er voor ieder-
een een lekker ijsje, aangeboden 
door De Roset. En uiteraard was 
ook Clown Alfredo weer van de 

partij voor de nodige grappen en 
grollen.
Kinderen die na het Mini WK de 
smaak te pakken hebben gekre-
gen en zin hebben om op za-
terdagochtend bij Vitesse ’22 te 
voetballen, zijn van harte wel-
kom. Meespelen bij de Mini’s (el-

ke zaterdag vanaf 9.30 uur voor 
kinderen tot en met 6 jaar) is gra-
tis en vrijblijvend. Aanmelden 
kan via mini-pupillen@vitesse22.
nl. Kinderen vanaf 7 jaar zijn ook 
welkom bij de jongste pupillen. 
Kijk voor meer info op www.vites-
se22.nl. (Foto: aangeleverd)

Laatste kans inschrijven voor Oer-IJ Expeditie
Ontdek het Oer-IJ-gebied op 
Hemelvaartsdag
Castricum - Over een kleine 
maand wordt het startschot ge-
geven van de derde editie van de 
Oer-IJ Expeditie. Op Hemelvaarts-
dag staat het Oer-IJ-gebied volle-
dig in het teken van deze ontdek-
kingswandeltocht. De prachti-
ge natuur van Castricum, Heems-
kerk, Uitgeest en Krommenie 
vormt het decor voor maar liefst 
zes routes: 10, 16, 21, 26, 28 en 33 
km. Alle routes starten en �nishen 
bij Huis van Hilde in Castricum. In-
schrijven is nog mogelijk t/m 16 
mei via www.oerijexpeditie.nl.

Unieke beleving
De Oer-IJ Expeditie is meer dan 
alleen een wandeltocht, het is 
een echte wandelbeleving. On-
derweg komen wandelaars langs 
gidsen die meer vertellen over 
de bijzondere plekken en acteurs 
spelen de geschiedenis na. Dit al-
lemaal binnen het thema: Militair 
landschap. Het gebied waar het 
Oer-IJ doorheen stroomde is veel-
vuldig een strijdtoneel geweest. 
Hier is nog veel van terug te zien 
in het gebied. Gidsen en acteurs 

doen op deze dag de geschiede-
nis herleven.

De verschillende routes nemen 
wandelaars mee langs polders, 
duinen, dijken en kastelen. In-
drukwekkende plekken op de 
route zijn onder andere: Fort aan 
Den Ham, Kasteel Assumburg, 
het Noord-Hollands Duinreser-
vaat en Castricummerpolder. De 

Oer-IJ Expeditie is een wandel-
tocht terug in de tijd. De perfec-
te sportieve én leerzame activiteit 
voor jouw Hemelvaartsdag.

Inschrijven
Deelnemers kunnen zich t/m 16 
mei inschrijven voor deze editie 
van de Oer-IJ Expeditie via www.
oerijexpeditie.nl. (Foto: aangele-
verd)

Eendaagse expositie op Hemelvaartsdag
Bijzondere sieraden op De Woude
De Woude - In het kerkje De 
Kemphaan op het eilandje De 
Woude zullen op Hemelvaarts-
dag, donderdag 30 mei, Caroline 
Blokziel en Margriet Cuypers hun 
bijzondere sieraden exposeren. 

In 1981 startten Margriet en Ca-
roline hun opleiding aan de Vak-
school in Schoonhoven. Daar 
haalden zij hun diploma goud-
smid.
Margriet specialiseerde zich in 
het diamantzetten in Amsterdam 
en later ook in het diamantslijpen 
in Antwerpen. In haar fascina-
tie voor diamant wil zij de waar-
de van elke unieke diamant be-
nadrukken. Bij het slijpen zoekt 
ze naar de beste manier om de 
vorm en kenmerken van de steen 
te benadrukken, in haar sieraden 
verwerkt ze zowel ruwe als gesle-
pen diamant. Als enige in Neder-
land verwerkt en verkoopt zij het 
nieuwe en unieke Keizer-slijpsel. 
Margriet werkt vanuit haar atelier 
en winkel Blou Amsterdam, waar 
haar collectie en vakmanschap 
permanent te zien zijn.

Caroline rondde in Schoonhoven, 
naast haar opleiding goudsmid, 
ook de opleiding zilversmid en 
juwelier met succes af. Zij werk-
te jaren in diverse ateliers in Am-
sterdam en heeft daar een pas-
sie voor het maken van unieke 

sieraden ontwikkeld. Haar siera-
den kenmerken zich door krach-
tige lijnen, pure vormen en met 
zorg uitgekozen kleur- en mate-
riaalcombinaties. Zij combineert 
graag edelstenen met edelme-
taal in haar ontwerpen, om zo de 
magie van beide volledig tot hun 
recht te laten komen.

In 1984 organiseerden Margriet 
en Caroline al hun eerste verkoop 
expositie. Sindsdien hebben zij 
veel samengewerkt en vinden het 
leuk om nu hun werk in de Kemp-
haan De Woude te laten zien.
Er zal eigen werk zijn, maar ook 
een collectie vintage sieraden. 
(Foto’s: aangeleverd)
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15 MEI
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 creaties. 
Muziek van duo ‘De Gabbers’. De 
winkels ‘de Duin�etser’ en ‘de Was-
serij’ met planten en kleding zijn 
open tot 16.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

16 MEI

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

Lezing over eksters door natuur-
fotograaf Philip Friskorn om 10.00 
uur in de zaal van Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Toegang 5 euro. Aanmelden via 
activiteitenagenda op www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl of bij 
klantenservice bibliotheek. (Foto: 
aangeleverd) 

Bridgen in de zomer om 19.45 
uur bij Bricas in Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Inschrijven via website tot 18.00 
uur (5 euro per paar) en aan de 
zaal tot 19.30 uur (6 euro per 
paar). Meer info: 06 16057310.

Komedie ‘Je kunt op me rekenen’ 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Ben van Duin)

De Gestampte Meisjes in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 

(foto: Eva Beeftink)

17 MEI
Nationale Vogelweek: excur-
sie Bosvogels in Noord-Hollands 
Duinreservaat bij Heemskerk. Ver-
trek om 08.30 uur vanaf PWN par-
keerterrein westzijde Rijksstraat-
weg tussen Castricum en Heems-
kerk ter hoogte van ingang cam-
ping Geversduin (t/o Kitty Been-
tjes). Wandeling tot ca. 10.30 uur. 
Deelname gratis, aanmelden niet 
nodig. Neem duinkaart en even-
tueel verrekijker mee. Organi-
satie: Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland.

Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert m.m.v. Daniël 
Nunes in Grote Kerk Alkmaar, al-
leen om 12.00 uur. Entree gratis.

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.

Voorinschrijving voor Akerslo-
ter Avondvierdaagse van 19.00 
tot 20.00 uur bij scoutingterrein 
aan de Verlengde Roemersdijk in 
Akersloot.

Schaaksimultaan met top-
schaakster Sopiko Guramishvili 
om 20.00 uur bij SV Vredeburg in 
Limmen. (Foto: aangeleverd)

Arie & Silvester in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (fo-
to: Bram Jonker)

Film ‘Woman At War’ te zien in 
Filmhuis De Zwaan in Uitgeest 
om 20.15 uur. Toegang 6 eu-
ro, Vrienden van de Zwaan 5 eu-
ro. Kaarten in de voorverkoop bij 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 in Uitgeest, of indien nog be-
schikbaar aan de zaal. (Foto: aan-
geleverd)

▲

Rasvertelster Nathalie Baart-
man ‘breekt’ subtiel grote thema’s 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Jochem Jurgens

Concert van Glennis Grace bij 
Podium Victorie in Alkmaar. Kaar-
ten via www.podiumvictorie of 
verkrijgbaar aan de kassa tijdens 
openingstijden. (Foto: aangele-
verd)

18 MEI

Grootste geraniummarkt van 
Heiloo & omstreken bij de 
Aalsmeerse Plantenhal op De 
Hoefsmid 25 in Heiloo naast Kar-
wei. Ook zondag. Vandaag voor 
vroege vogels nog eens 10% ex-
tra korting tusen 07.00 en 09.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Groenmarkt Groei & Bloei van 
11.00 tot 16.00 uur in de tuin van 
Familie Röling, Kennemerstraat-
weg 662 te Heiloo.

Boekpresentatie ‘Mijn bescher-
mende brein’ om 13.00 op de 
jeugdafdeling van de bibliotheek, 
Kerkplein 5 in Beverwijk. Toegang 
is gratis. Meer informatie: www.
mijnbeschermendebrein.nl.

Afstrap ijsseizoen bij Di Fioren-
tina aan de Kennemerstraatweg 
in hartje Heiloo. Om 14.00 uur zal 
actrice Britt Scholte, alias Kimber-
ly uit GTST, het ijsseizoen openen. 
Om 16.00 uur optreden van Oge-
ne. (Foto: aangeleverd)

Emergo brengt ‘Avond van de 
�lmmuziek’ in het Clusius Colle-
ge aan de Oranjelaan in Castri-
cum, 20.00 uur. Entree gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

Barmhartigheidsdiner voor 
Stichting Alzheimer in Gro-
te Kerk Alkmaar. Met Hellen van 
Meene, Sacha de Boer en Douwe 
Draaisma. Tickets verkrijgbaar via 
www.grotekerkalkmaar.nl.

The Wieners Play The Everly 
Brothers in Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.15 uur (foto: Gijs-
bert van der Wal)

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest om 20.30 uur. 
Toegang gratis. Meer informatie 
op www.dezwaancultureel.nl.

The Fine and Dandy in De Bak-
kerij om 21.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

19 MEI
Nationale Vogelweek: Rond-
je Marquette. Vertrek om 9.00 
uur vanaf parkeerterrein bij kas-
teel Marquette (einde oprijlaan), 
Heemskerk. 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. (foto: aange-
leverd)

Meiwandeling van IVN in Heiloo-
er Bos. Verzamelen om 10.00 uur 
bij Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg. Opgave vooraf niet 
nodig. Meer info: 072-532 5110.

Lentemarkt van 11.00 tot 17.00 
uur in het centrum van Castri-
cum. 

Marquette Classique: Jong top-
talent speelt van 11.00 tot 12.30 
uur op Chateau Marquette in 
Heemskerk. Reserveren via mail 
naar: classique@hotel-marquet-
te.com.

Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis aan de Genieweg 1 in 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. De gehele dag wordt 
de �lm ‘The war of the Hurricane’ 
vertoond in �lmzaal. Meer infor-
matie: www.arg1940-1945.nl.

Open Watersportdag  in Uit-
geest op de terreinen van de 
jachthaven aan de zuidoever van 
het Uitgeestermeer vanaf 11.00 
uur. Diverse activiteiten. Meer in-
formatie: www.watersportcen-
trumuitgeest.nl. (Foto: aangele-
verd)

Kerkje van Krommeniedijk is 
open voor bezichtiging van 13.00 
tot 16.00 uur. 

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur. Onder andere deze 
grote strandstoel is te zien. (Foto: 
Cor Smit)

Spectaculaire demonstratie 
van EHBO-vereniging en Castri-
cumse brandweer tijdens voor-
jaarsmarkt in Castricum van 13.30 
tot 14.30 uur op de T-splitsing 
van de Dorpsstraat en de Verleg-
de Overtoom.

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

Kennismakingsdag bij Toon-
beeld Geesterhage van 14.00 tot 
17.00 uur. Thema: muziek. Muzi-
kale ontdekkingsreis, men kan 
verschillende instrumenten ont-
dekken, workshops, luisteren 
naar tal van optredens en kennis-
maken met Toonbeeld. Toegang 
en deelname gratis.

Open Podium bij Theater De 
Oude Kwekerij, Jan van Scorel-
kade in Alkmaar van 14.00 tot 
16.15 uur. Optredens van twee 
koren en vijf talenten. 

Assepoester in eigentijdse en 
humoristische bewerking in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
14.00 uur (foto: Vanessa Wessels)

Huisbier ‘Noest’ op de tap 
in Proe�okaal Dampegheest, 
Schoolweg 1 in Limmen.

Janne Schra met LALALA LOVE, 
in de Cultuurkoepel Heiloo, 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Lancering twee nieuwe bieren 
door Castricumse bierbrouwerij 
Duindauw bij Huis van Hilde in 
Castricum. Bierliefhebbers kun-
nen van 15.00 tot 17.00 uur proe-
ven bij Huis van Hilde. Wethouder 
Ron de Haan tapt de eerst bier-
tjes.

Dui�e met als thema ‘Mensen 
met ko�ers’ om 16.00 uur in Pro-
testantse kerk van Limmen. Na 
a�oop samen eten in ‘Ons Huis’ 
naast de kerk (Zuidkerkenlaan)

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

20 MEI
Artrem Trio speelt in woonzorg-
centrum Strammerzoom, Mozart-
laan 1b in Akersloot. Aanvang 
14.45 uur. Programma van twee 
maal 30 minuten.

Voorinschrijving voor Akerslo-
ter Avondvierdaagse van 19.00 
tot 20.00 uur bij scoutingterrein 
aan de Verlengde Roemersdijk in 
Akersloot.

VVD-Tweede Kamerlid Dilan 
Yesilgöz-Zegerius spreekt over 
energietransitie op uitnodiging 
van het VVD-netwerk BUCH van 
20.00 tot 21.00 uur in restaurant 
Johanna’s Hof in Castricum.

21 MEI
Themamiddag ‘Vermoeidheid 
bij kanker’ van 14.00 tot 16.00 
uur bij ’t Praethuys in Alkmaar. 

Akersloter Avondvierdaagse 
van 21 tot en met 24 mei. Er zijn 
drie afstanden te lopen: 5, 7,5 
of 10 km. Start tussen 18.15 tot 
18.45 uur vanaf scoutingterrein 
aan de Verlengde Roemersdijk in 
Akersloot. (Foto: aangeleverd)

Bridgen in de zomer om 19.45 
uur bij Bricas in Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Inschrijven via website tot 18.00 
uur (5 euro per paar) en aan de 
zaal tot 19.30 uur (6 euro per 
paar). Meer info: 06 16057310.

Theatergroep Horizon met Dik-
ke de Kid in de Vest in Alkmaar, 
20.15 oor. Ook de rest van de 
week.

22 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)

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

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

Avondvierdaagse Akersloot zie 
dinsdag.

Informatiebijeenkomst over 
obesitas van 19.00 tot 20.00 uur 
in de Pieter van Foreestzaal (015) 
van Noordwest Ziekenhuisgroep 
in Alkmaar. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via www.rkz.nl/
aanmelden_obesitas. De infor-
matiebijeenkomst is een initiatief 
van de chirurgen van Noordwest 
Ziekenhuisgroep en Rode Kruis 
Ziekenhuis.

Theatergroep Horizon met Dik-
ke de Kid in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uurr. Ook de rest van de 
week.
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Restaurant Brutaal verrast Castricum
Castricum - Restaurant Brutaal 
is nog maar drie maanden ge-
opend en nu al niet meer weg 
te denken uit Castricum. Dit ei-
gentijdse horecaconcept is een 
absolute verrijking voor het 
dorp en wij hebben kennis ge-
maakt met de mensen achter 
deze zaak: chefkok Kjeltt van 
der Laan en zijn vrouw Jolijn 
Baars.

Zodra we binnen stappen in het 
kleurrijke restaurant voelen we de 
stadse sfeer en worden we over-
vallen door het enthousiasme en 
de chemie van dit jonge stel. Zo 
bescheiden als ze zelf zijn, zo trots 
zijn ze op elkaar. Kjeltt omschrijft 
Jolijn als een echte gastvrouw die 
plezier uitstraalt. 

,,Als het aan mij ligt, is Kjeltt de 
drijvende factor achter ons suc-
ces”, zegt Jolijn lachend. ,,Elk sei-
zoen verrast hij met een nieuw 
menu met mooie, eerlijke produc-
ten en een goede rol voor groen-
ten.” Beide zijn ze trots op wat ze 
hebben neergezet; ‘de nieuwe ge-
neratie horeca’, een combinatie 
van ouderwets ambacht en een 
moderne kijk op het vak en de be-
leving die horeca moet zijn. Het 
uur is zo voorbij en wat een inter-
view moest zijn is een inspirerend 

gesprek geworden over het reilen 
en zeilen van een horecabedrijf 
en de passie van twee jonge, zeer 
gedreven ondernemers. 
Brutaal is woensdag tot en met 
maandag geopend van 11.30 tot 
01.00 uur voor lunch, diner en 

borrel. (Tekst: Aylin Özalp/foto: 
Jacqueline Hein)

www.restaurantbrutaal.nl; www.
facebook.com/restaurantbrutaal; 
www.instagram.com/restaurant-
brutaal; 0251-769097.

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

Geboortes
Castricum: 06-04-2019 Joa Moos 
Kuijs, zoon van Nicolaas P. Kuijs en 
Sonia J. Venus; 07-05-2019 Cathe-
rina Johanna Alexandra Wesker, 
dochter van Richard J.T. Wesker 
en Mariëtte A.C. Langhout.

Limmen: 18-04-2019 Mats de 
Heer, zoon van Ernst A.R. de Heer 
en Marloes Fellinger

Overledenen
Castricum: 27-04-2019 Cornelis 
R. Zoontjes, gehuwd met Adria-
na Zonneveld; 29-04-2019 Pie-
ter C. Vijzelaar, gehuwd met Mar-
garetha G.M. Zonneveld; 04-05-
2019 Heico A. Dusseljee, weduw-
naar van Doutzen Noordanus; 04-
05-2019 Jacob Tuijn, gehuwd met 
Rozalia M.C. Struijlaart; 04-05-
2019 Hermanus J. van Londen.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Akersloot: 08-05-2019 Léon Groo-
tenboer en Maaike C.A. Boekelaar.
Elders: 10-05-2019 Wai K.M.V. 
Chan en Rosanne Groot; 11-05-
2019 Alexander W. Sweserijnen 
en Renata W. Takes.

Celstraf alsnog 
uitzitten
Akersloot - Vorige week donder-
dag zette de politie rond 16.00 
uur een voertuig aan de kant 
omdat de verzekering niet in or-
de was. Vervolgens bleek dat één 
van de inzittenden nog een cel-
straf van negentien dagen open 
had staan. De man, zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, is direct 
aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau in Alk-
maar. Hij zal zijn celstraf alsnog 
moeten uitzitten.

GEEN KRANT?
0251-674433

Engels gezelschap met historische 
voertuigen bij Strandvondstenmuseum
Castricum - Een Engels gezel-
schap met 13 historische voer-
tuigen, van een T-Ford uit 1910 
tot een Australische Vauxhall 
sportwagen uit 1930, deed vo-
rige week zondag het Strand-
vondstenmuseum aan. 
Het gezelschap was naast de 
‘beachcombing stuf’ vooral geïn-
teresseerd in het mechanisch erf-
goed en ze hebben een presen-
tatie gekregen over de afzanding 
van de zanderij vanaf 1860 en de 
Zanderij in oorlogstijd. En daarbij 
het inmiddels gereedgekomen 
smalspoortraject (250 meter) en 
historische lorries bekeken. 
Mogelijk is het de laatste keer 
dat dit gezelschap het Strand-
vondstenmuseum aandoet om-
dat de Brexit roet in het eten kan 
gooien in de toekomst. Eten, in de 
vorm van aardig wat Alkmaarse 
kazen, had het gezelschap inmid-

dels op de kaasmarkt in Alkmaar 
onderweg ingeslagen. In het mu-
seum tro�en de bezoekers een uit 
Engeland bij ons aangespoelde 
voetbal uit Hern Bay aan met nog 
duidelijk leesbare kindernamen.
Het toeval wil dat een van de old-

timerbezitters in de Engelse kust-
plaats woont en op zoek gaat 
naar de kinderen die destijds de 
bal aan de Engelse kant van de 
Noordzee in het water geschopt 
hebben. (Foto: Strandvondsten-
museum)

Van wie is deze skelter?
Castricum - Deze skelter staat al 
enkele maanden in het politie-
bureau van Castricum zonder dat 
de rechtmatige eigenaar bekend 
is. De politie kreeg op 23 februa-
ri een melding binnen over een 
groep jongeren die bij winkelcen-
trum Geesterduin bezig waren 
een skelter te vernielen. Agenten 
gingen ter plaatse en tro�en de 
jongeren niet meer aan. Ze wa-
ren weggerend nadat een voor-

bijganger ze op hun gedrag had 
aangesproken. De skelter ging 
mee naar het politiebureau en 
bij de afdeling gevonden voor-
werpen van de gemeente werd 
een melding gemaakt, maar tot 
op heden heeft zich niemand ge-
meld. Indien de rechtmatige ei-
genaar kan aantonen dat de skel-
ter zijn/haar eigendom is, kan de-
ze bij het politiebureau worden 
opgehaald.

Castricum - Op zaterdag 18 mei 
speelt de band The Fine and Dan-
dy op cultureel podium De Bak-
kerij aan de Dorpsstraat 30. Deze 
Amsterdamse band maakt punt-
gave liedjes met een kop en een 
staart, die je eigenlijk meteen wilt 
meezingen. De band zou je kun-
nen omschrijven als een heden-
daagse versie van de legendari-
sche band The Kinks, in het bezit 
van een vrolijke fuck-you-menta-

liteit. Het nu eens ruige, dan weer 
gevoelige showmanship van zan-
ger Erik Seyferth en zijn man-
nen pakt je direct in en laat je 
niet meer los. Met nummers over 
melkpakken, echte mannen, lan-
ge vrouwen en natuurlijk de lief-
de! 
De zaal is vanaf 21.00 uur ge-
opend en de toegangsprijs be-
draagt 5,00 euro. (Foto: aangele-
verd)

In De Bakkerij:
Optreden The Fine and Dandy 

Ze zijn gek op kaas en droom-
den altijd al van een eigen kaas-
winkel - Michael en Daniëlle 
van Zuilen. Hij rondde de Ho-
telschool af en was jarenlang 
accountmanager in de catering, 
zij heeft een administratieve 
achtergrond en werkte in de 
thuiszorg. Inmiddels staat het 
duo al jaren met plezier aan het 
roer van de Alexanderhoeve 
(voorheen Kaas&Zo).

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Michael en Daniëlle 
van Alexanderhoeve

‘We zĳ n pas blĳ  als een klant tevreden de winkel verlaat’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Michael en Daniëlle Michael en Daniëlle Michael en Daniëlle 

Het was Michael die via via te horen 
kreeg dat er een kaaswinkel te koop 
stond in Geesterduin. . ,,Die kaaswin-
kel was echt een droom”, zegt Mi-
chael. ,,We besloten samen om ervoor 
te gaan.” Michael ging in de leer bij 
een andere kaasboer om de kneepjes 
van het vak te leren. Niet lang daarna 
werd Kaas&Zo overgenomen. In die 
periode was Michael vooral in de zaak 
bezig en hield Daniëlle het thuis draai-
ende en deed de boekhouding. Toen 
dochter Jennifer ouder werd, kwam 
Daniëlle steeds meer in de winkel 
werken. De eerste jaren reden ze da-
gelijks op en neer tussen hun zaak en 
woonplaats (in Zuid Holland). In 2017 
vonden de ondernemers een woning 
in Akersloot. Ze besloten te verhuizen, 
Michael groeide op in Castricum. Spijt 
hebben ze geen moment gehad. ,,Het 
bevalt ons hier prima”, zegt Daniëlle.
De onderlinge samenwerking gaat 
goed. Michael werkt vijf dagen per 
week in de zaak en Daniëlle springt 
drie tot vier dagen bij. ,,We zijn een 
goed team”, stelt Michael. ,,Dani-
elle doet alles voor de administratie 
en werkt ook drie dagen in de win-
kel. Daarnaast hebben we een aantal 
vaste krachten waar we heel blij mee 
zijn.” Daniëlle: ,,Ik denk dat we elkaar 

goed aanvullen. Michael houdt zich 
vooral bezig met inkoop en keuze van 
producten.” Naast kazen verkoopt de 
Alexanderhoeve verse producten als 
salades en tapas - allemaal door Mi-
chael samengesteld. ,,We hebben ook 
binnen- en buitenlandse kazen, vers 
gebrande noten, olijven, wijn en port. 
Het assortiment wisselt regelmatig.” 
Advies geven is een belangrijke taak 
binnen de kaaswinkel. ,,We zijn pas blij 
als een klant tevreden de winkel ver-
laat.” Daniëlle: ,,Kaas is een mooi pro-
duct om mee te werken. Sinds we ons 
hebben aangesloten bij de Alexander-
hoeve hebben we een nog uitgebrei-
der assortiment kazen om uit te kie-
zen.” Het duo heeft een grote groep 
vaste klanten weten op te bouwen de 
afgelopen jaren. In hun vrije tijd gaan 
ze er graag op uit in de regio: fi etsen 
of een terrasje pakken in Alkmaar. Da-
niëlle en Michael vinden hun ontspan-
ning ook in de natuur samen met de 
hond. Als ze het over mochten doen 
zouden Daniëlle en Michael weer voor 
een eigen zaak kiezen. ,,Zonder twij-
fel”, zegt Michael. ,,Maar dan wel wat 
eerder. Als je jonger bent heb je meer 
energie.” Daniëlle: ,,En dan zou ik ook 
eerder zijn verhuisd. Dat op en neer 
reizen was toch wel een dingetje.” 





Driehuis - Veelzijdige natuur, weelderig groen en rust in een glooiend duinlandschap. 
Westerveld is een bijzondere laatste rustplaats en een prachtige plek om te gedenken. 
Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van Nederland. De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een eigen verhaal. Monumenten 
die doen denken aan vervlogen tijden of juist uitnodigen tot eigentijdse invalshoeken. 
Want ook dat is mogelijk; moderne monumenten passen net zo goed bij Westerveld 
als de historische gedenktekens. 

Inspiratielaan
Om iedereen een goed beeld te geven van alle mogelijkheden heeft Westerveld sinds 
kort de ‘Inspiratielaan’. Een deel van het gedenkpark is ingericht met talloze voorbeel-
den van gedenktekens en beplanting, want ook de verzorging een aankleding van 
een gedenkplek kan Westerveld verzorgen. Medewerkers begeleiden geïnteresseerden 
langs de laan en adviseren over alle opties.
 
Uniek decor
Westerveld biedt een prachtig decor voor ongekende mogelijkheden. Persoonlijke wen-
sen, op welke manier dan ook, staan altijd voorop. Kijk voor meer informatie op www.
bc-westerveld.nl of bezoek de facebookpagina van Westerveld. (foto: aangeleverd)

Historisch en 
eigentijds Westerveld

Kies voor een uitvaartondernemer die beschikt over het  
Keurmerk Uitvaartzorg. Dan weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit.

De zekerheid van een waardig afscheid

- Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
- Gratis informatie en advies
- Opbaring woonhuis of uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum
Dorpsstraat 113a, 1901 EK  Castricum

- Stijlvolle ontvangstruimte en functionele aula

Dag en nacht bereikbaar: 0251-651376  -  www.djuitvaart.nl

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG  Driehuis
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl  
www.bc-westerveld.nl

VERHALEN UIT  
HET GEDENKPARK
26 mei • 11.00 – 15.00 uur

Het thema van het Weekend van de Begraafplaats  
is dit jaar ‘Een plek vol verhalen’. Gedenkpark 
Westerveld zit boordevol verhalen en organiseert 
daarom bijzondere wandelingen, waar iedereen  
aan kan deelnemen. Komt u ook? 

Wij nemen u graag mee langs onze bijzondere 
gedenkplekken. De verhalen gaan over 
monumenten die bijzonder zijn vanwege  
hun karakter of cultuurhistorische waarden.  
Maar ook over de bekendheid van de overledene,  
want veel bekende mensen vonden op Westerveld 
hun laatste rustplaats. 

De wandelingen starten vanuit De Dennenzaal.  
We zien u graag op 26 mei!

Jongeren en jong volwassenen ondersteunen bij verlies en rouw 
na het overlijden van een dierbare doe je zo!

Leer in deze unieke Masterclass van Stichting Zilveren Maan op 

28 mei a.s. van 19.30-21.30 uur
hoe je jongeren en jong volwassenen kunt helpen 

om verlies en rouw in hun leven te verweven, en wat daar allemaal 
bijkomt kijken en voor nodig is. 

Voor meer informatie over deze en andere unieke Masterclasses, 
kijk op https://zilverenmaan.org/academie/ 

SCHRIJF JE SNEL IN WANT JE KRIJGT NU 5% KORTING IVM 
HET 1-JARIG BESTAAN VAN STICHTING ZILVEREN MAAN!

Voor Uitgeest ,  Castr icum 
Akersloot en omgeving

24 uur per dag:  
06-20822260 

Afscheids-huiskamer: 
Castricummerweg 4 

in Uitgeest

www.lumenuitvaart.nl
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MEMORABEL AFSCHEID NEMEN

Dat een advertentie plaatsen in een landelijk dagblad erg duur is, weten veel nabe-
staanden niet. Joan van de Ven van Lumen Uitvaart probeert altijd te voorkomen dat 
nabestaanden achteraf met hoge kosten worden opgezadeld door ze goed voor te 
lichten.

Joan: ,,Ik zat om de tafel met een aantal kinderen van een 96-jarige meneer die de 
avond ervoor was overleden. De kinderen (zelf rond de zestig) stonden voor de taak om 
de uitvaart voor hun laatste ouder te organiseren. Meneer was iemand die in zijn werk-
zame leven door het hele land zakelijke relaties had gehad. Er was dan ook een uitge-
breide adressenlijst van mensen die een kaart kregen.
We bespraken of er daarnaast nog een advertentie geplaatst moest worden. ,,Zeker’’, zei 
de oudste zoon, ,,in De Telegraaf, het NRC en de Volkskrant, om zo zoveel mogelijk van 
zijn oude relaties te bereiken.” Ik vertelde de familie dat die advertenties samen hen zeker 
5.000 euro zouden gaan kosten en vroeg of het hen wel waard was om daarmee toch 
een beperkt aantal mensen te bereiken die al jaren geen persoonlijke band meer had-
den met hun vader.’’
Weinig mensen zijn zich volgens de uitvaartondernemer bewust van de kosten van een 
advertentie in een landelijk dagblad. ,,Afhankelijk van de krant en de lengte van de ad-
vertentie tussen de 1200 en 2500 euro. Deze kinderen besloten uiteindelijk de adverten-
ties te beperken tot de Telegraaf.’’
Deze familie woonde in Amsterdam en wilde mensen door het hele land bereiken. In Cas-
tricum en omgeving is er gelukkig ook een regionale krant: het Noordhollands Dagblad 
en zijn er huis-aan-huisbladen zoals de Castricummer en de Uitgeester. Joan: ,,Deze kran-
ten voldoen, naast de verstuurde rouwkaart, vaak om iedereen op de hoogte te stellen. 
Hierin is een rouwadvertentie heel veel goedkoper dan in een landelijk dagblad: in het 
Noordhollands Dagblad -afhankelijk ook van de editie- circa 400 euro en in de Castri-
cummer of Uitgeester  circa 200 euro. Natuurlijk kan een landelijke advertentie passend 
en gewenst zijn, maar het is altijd goed om toch even in alle rust de kosten en de baten 
af te wegen.’’

Mocht u vragen hebben rondom uw uitvaart of die van iemand in uw naaste omgeving:
U kunt geheel vrijblijvend uw wensen met Joan van de Ven van Lumen uitvaart bespre-
ken. Naar aanleiding van dat gesprek maakt zij een transparante kostenbegroting voor u. 
Lumen betekent licht. Licht kan een gids zijn, het kan verwarmen, het kan verhelderen.
Op deze manier wil Joan van de Ven u begeleiden. 

Lumen uitvaart is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op: 06-20822260, zie ook 
www.lumenuitvaart.nl of de facebookpagina van Lumen uitvaart.

Berichtgeving na overlijden

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
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Autobrand
Akersloot - De brandweer werd 
donderdagavond om half elf op-
geroepen voor een autobrand op 
het erf van een woning aan de 
Hoogegeest. 
De bewoners hadden een eerste 
bluspoging gedaan, waarna de 
brandweer het overnam. De poli-
tie en brandweer hebben onder-
zoek gedaan naar de oorzaak van 
de brand. 
De brand is hoogstwaarschijnlijk 
ontstaan door kortsluiting. (Foto: 
Hans Peter Olivier)

In Heemskerkerduin
Kunst- en muziekfestival op 26 mei
Heemskerk - Zondag 26 mei 
staat het Heemskerkerduin weer 
bol van de culturele activiteiten. 
Vanaf 11.00 uur start de Kunst-
route. Op 15 verschillende loca-
ties en ateliers exposeren 28 lo-
kale kunstenaars en zijn er di-
verse optredens vanaf 14.00 
van Waltsoc, Donkeylandband, 
Samantha van Son, Shameless en 
H#Stagsharp.
Voor de kinderen is er een puz-

zeltocht (start bij buurthuis 
d’Evelaer) uitgezet langs de kuns-
troute, en zijn er vanaf 14.00 uur 
diverse activiteiten bij d’Evelaer 
zoals strijkkralen, handlettering, 
actionpainting en meer.

Voor 65-plussers is er een muzi-
kale lunch om 12.00 uur met een 
optreden van Znerik met mooie 
liedjes van vroeger om van te ge-
nieten en mee te zingen. Hier-

voor kan men zich opgeven via 
d’Evelaer.
Om 13.30 uur is er een demon-
stratie acryl pouring door Ani-
ta Kok en om 14.00 uur een de-
monstratie over het tekenen van 
een mond door Mandy Groot bij 
d’Evelaer.
De routeboekjes zijn verkrijgbaar 
bij buurthuis d’Evelaer aan de 
Luttik Cie 35 in Heemskerk. (Foto: 
aangeleverd)

Wethouder Ron de Haan tapt 19 mei eerste biertjes
Hilde-biertjes proeven bij Huis van Hilde
Castricum - Een bierfeestje op 
een bijzondere locatie: de Castri-
cumse bierbrouwerij Duindauw 
lanceert zondag 19 mei twee 
nieuwe bieren! Bierliefhebbers 
kunnen van 15.00 uur tot 17.00 
uur komen proeven bij Huis van 
Hilde, achter het station van Cas-

tricum. Wethouder Ron de Haan 
is van de partij om de eerste bier-
tjes te tappen. Er zijn twee bie-
ren gebrouwen die alles te ma-
ken hebben met de rijke geschie-
denis van Castricum. Een IPA met 
de naam Hoppige Hilde, ver-
noemd naar de Castricumse be-

kendheid Hilde. En een American 
Amber die de vroegere schelpen-
vissers op ons strand eert: Skep-
pende Skulper. De twee nieuwe 
speciaalbiertjes zullen feestelijk 
worden geïntroduceerd in aan-
wezigheid van wethouder Ron de 
Haan, waarna de tap open gaat. 

Rotary ‘Helpt Dichtbij’ met 
traditionele Badeendjesrace
Uitgeest - Op zondag 19 mei or-
ganiseert Rotaryclub Heemskerk-
Uitgeest de tweede editie van de 
Badeendjesrace in de jachthaven 
van Uitgeest. De race vindt plaats 
tijdens de Open Watersportdag. 
De opbrengst gaat volledig naar 
goede doelen in de eigen regio. 
Bij de race zijn mooie prijzen te 
winnen, zoals een weekend/mid-
week op de MeerParel of een dag 
sloepvaren.
Bij de Open Watersportdag wor-
den duizenden bezoekers ver-
wacht. Rotarians zijn de hele dag 
op tal van andere plekken op het 
terrein te vinden om informatie te 
geven, helpende handen toe te 
steken en loten te verkopen. De 
Open Watersportdag duurt van 
11.00 tot 17.00 uur.
Om 15.00 uur wordt bij de stand 
van de Rotary het startschot ge-
geven voor de Badeendjesrace. 
De Brandweer Uitgeest spuit 
1.500 genummerde badeendjes 
door de jachthaven. Het nummer 
van het eendje dat als eerste over 
de � nish komt, is goed voor de 
hoofdprijs.

Rotary Helpt Dichtbij
In de eigen buurt zijn veel kin-
deren, jongeren en ouderen die 
steun kunnen gebruiken. Vaak 
wordt dat niet gezien. En toch zijn 
er mensen die zich belangeloos 
inzetten voor deze groepen. Voor 
hen wil de Rotary graag iets doen. 
De Rotary ondersteunt met de Ba-
deendjesrace vier regionale pro-
jecten: Kindervakantiedag 2019, 

een dag vol leuke activiteiten 
voor kinderen uit gezinnen die in 
een moeilijke fase verkeren; Stich-
ting Bij Elkaar, woonvoorziening 
voor meervoudig gehandicapte 
jongeren; Thuisbij Uitgeest, dag-
opvang voor demente ouderen; 
Het ‘Kaasvrouwtje’, zij kookt in 
verzorgingshuizen en helpt met 
de opbrengst de Voedselbank.
Loten kosten € 2,50 per stuk en 
zijn tijdens de Open Watersport-
dag op het hele terrein verkrijg-
baar. Voorverkoop via de leden 
van Rotary Heemskerk-Uitgeest, 
Club Mariz aan de Dorpsstraat in 
Castricum, restaurant Lekker aan 

de Haven en jachthaven De Meer-
parel beide aan de Lagendijk in 
Uitgeest. 
De brandweer Uitgeest, Water-
sportcentrum Uitgeest en tal van 
bedrijven werken geheel belan-
geloos mee aan deze dag. De 
opbrengst gaat in zijn geheel 
naar de goede doelen. Meer in-
formatie over de Rotary, de goe-
de doelen en de Badeendjesrace 
is te vinden op www.rotaryclub-
heemskerkuitgeest.nl. Meer infor-
matie over de Open Watersport-
dag is te vinden op www.water-
sportcentrumuitgeest.nl (Foto: 
aangeleverd)

12 15 mei 2019





14 15 mei 2019

Akersloter Avondvierdaagse
Akersloot - Vanaf 21 mei wordt 
de achttiende Akersloter avond-
vierdaagse gehouden. Scouting 
Akersloot heeft de organisatie in 
handen van dit jaarlijks terugke-
rende evenement. Ieder jaar lo-
pen er zo’n 400 mensen van al-
le leeftijden mee. Er kan gestart 
worden in 3 afstanden, 5, 7,5 of 
10 kilometer. 

Het is voor de organisatie ieder 
jaar weer een uitdaging om nieu-
we routes uit te zetten, maar ook 
dat is dit jaar wederom gelukt. 
Ook de nieuwe straten zijn opge-
nomen in een van de routes. Hoe 
leuk is het om met de hele klas 
of sportteam in te schrijven en 
zo samen de mooiste plekjes van 
Akersloot te bezichtigen. Ook dit 
jaar hoopt de organisatie weer op 
een grote deelname. 

Starten kan iedere avond tussen 
18.15 uur en tot 18.45 vanaf het 

scoutingterrein aan de Verleng-
de Roemersdijk. Vrijdag 17 mei en 
maandag 20 mei is er van 19.00 
tot 20.00 gelegenheid om alvast 
in te schrijven, dan kan men dins-
dag 21 mei meteen van start. Na-
tuurlijk kan er ook op bij start 

worden ingeschreven. 
Het inschrijfgeld voor de avond-
vierdaagse bedraagt 5 euro. Aan 
het eind van de avondvierdaagse, 
op vrijdag 24 mei, zullen de deel-
nemers feestelijk worden binnen-
gehaald. (Foto: aangeleverd)

Handbalvereniging Meervogels60 
Akersloot traint Talentjes
Akersloot - Sinds vorig jaar mei 
kunnen kinderen in de leeftijd 
vanaf 4,5 tot en met 7 jaar mee-
doen aan de speciaal voor deze 
leeftijd opgezette handbaltrai-
ningen. De kinderen trainen drie 
kwartier per week op woensdag-
middag en leren spelenderwijs 
diverse handbal technieken. 

Vangen, gooien, balansoefenin-
gen en dit allemaal in spelvorm. 
Ook wordt er een begin gemaakt 
met het ‘spelen in een team’. ,,Dat 
is soms nog erg lastig voor de 
jongste kinderen’’, vertelt Wen-
dy Hogerheijde, verantwoorde-
lijk voor de werving van jeugd bij 
de vereniging. ,,Kinderen van 4 of 
5 jaar zijn qua ontwikkeling vaak 
nog erg gericht op zichzelf. Het is 
prachtig om te zien hoe kinderen 
zich ontwikkelen op zowel moto-
risch als sociaal vlak.’’ 
Na een jaar training geven aan 
deze jonge kinderen, maakt 
Meervogels60 de balans op. ,,We 
zien een grote groei in vaardighe-
den nu we bijna een seizoen ver-
der zijn. Als deze kinderen straks 
doorstromen naar de F jeugd als 
ze 7 jaar zijn, is de aansluiting 
veel makkelijker. Dan pas gaan 

de kinderen ook competitie spe-
len.’’ Doordat de basisvaardig-
heden er al een beetje in zitten 
gaan ze met meer zelfvertrou-
wen en plezier competitie spelen. 
Ook bij de F jeugd gaat dat geluk-
kig nog steeds spelenderwijs. Zo 
wordt het ook gepromoot door 
de handbalbond. ,,Het belang-
rijkste is uiteraard dat ze plezier 
hebben in het handballen met el-
kaar’’, vertelt Wendy. 

Tot aan de zomervakantie kun-
nen nieuwe ‘Talentjes’ in de leef-
tijd van 4,5 tot 7 jaar gratis mee-
trainen op woensdagmiddag van 
16.30 uur tot 17.15 uur. Oude-
re kinderen en volwassenen zijn 
uiteraard ook van harte welkom 
bij DE vereniging. Voor vragen 
of  trainingstijden: www.meervo-
gels60.nl of mail naar werving@
meervogels60.nl (Foto: aangele-
verd)

Castricum aan Zee krijgt 
kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag
Castricum - Het strand van Castri-
cum aan Zee heeft het kwaliteits-
keurmerk Blauwe Vlag gekregen. 
Deze onderscheiding wordt jaar-
lijks toegekend aan stranden die 
veilig, duurzaam en schoon zijn. 

Om in aanmerking te komen voor 
het keurmerk, moeten strand vol-
doen aan criteria als schoon wa-
ter, goede sanitaire voorzienin-
gen en een hoge mate van veilig-
heid. 

De Blauwe Vlag is een jaar gel-
dig, elk jaar opnieuw wordt aan 
de hand van controles bekeken 
of Castricum aan Zee nog aan de 
vereisten voldoet. (Foto: Mardou 
van Kuilenburg)

Dennis Barhoorn en Owen Westerhout 
overtuigend naar overwinning
Castricum - Vrijdag was het de 
beurt aan Warmenhuizen om 
het Baancircuit XL te hosten. Op 
de zonnige avond waren er drie 
overwinningen voor atleten van 
AV Trias.
Op het speerwerpen kwam Den-
nis Barhoorn uit. Tijdens zijn eer-
ste wedstrijd van het seizoen 
kwam hij met een machtige uit-
haal tot een afstand van 57,91 
meter. Ook de Castricumse Owen 
Westerhout kwam dit seizoen 
voor het eerst in actie op zijn 
hoofdnummer. Op de 400 meter 
tekende hij voor een overwinning 
in 51,35 seconden. Beide atleten 
doen goede zaken voor het pun-
tenklassement van de Baancircuit 
XL wedstrijden die op verschillen-
de locaties in Noord-Holland ge-
houden worden.
Als laatste kwam het damesteam 

op de incourante 4x200 meter in 
actie. Ook zij wonnen, dit maal in 
een tijd van 1,52,83.

Op de foto links Owen Wester-
hout, rechts Maarten Emmaneel 
(foto: Piet de Waard via AV NOVA)

Combinatie heeft 
opnieuw snelste duif
Castricum - Genieten van je hob-
by is nog leuker als je dat samen 
doet met één of meer anderen. 
Bijvoorbeeld in de duivensport 
als combinatie die met dezelfde 
duiven vanaf hetzelfde hok vliegt. 
Zoals de combinatie Ans van Rij-
kom en Piet Sentveld, die beho-
ren tot de zeven nieuwe leden 
die zich dit seizoen hebben aan-
gesloten bij de Gouden Wieken. 
Ans en Piet hebben het spel met 
de duiven prima in de vingers en 
behoren tot de te kloppen lief-

hebbers. Ook als het gaat over 
deelname in groot verband. Afge-
lopen zaterdag vanuit het Franse 
Péronne was het weer raak. Met 
voorsprong eerste binnen de ver-
eniging, vóór Jaap Kaandorp en 
Cees de Wildt, en in Noord-Hol-
land laat hun duif 14.635 concur-
renten zijn staart zien. 

Op de aangeleverde foto Ans en 
Piet met de winnende duif en - 
jong geleerd, oud gedaan -, met 
enthousiaste kleindochter Caitlin. 

Tennisvereniging Castricum:
Knap gelijkspel tegen 
Chip & Charge
Castricum - Zondag ontving het 
eerste gemengd team van Ten-
nisvereniging Castricum (TVC) 
het tennisteam van het Amster-
damse Chip & Charge. IJsheiligen 
deed haar naam eer aan, want als 
de zon verdween was het best fris 
op de tribune. Het tennisspel leed 
daar echter niet onder; Marianne 
Bakker startte voortvarend en gaf 
slechts twee games weg. José de 
Groot begon goed, maar moest 
toch in twee sets het hoofd bui-
gen. De heren enkelpartijen wa-
ren heroïsche gevechten; zo-
wel Dennis Boontje als Martijn 
Kicken verloren helaas in drie 
sets, waarbij Martijn met kramp 
moest opgeven. Deze 1-3 achter-
stand werd echter weggewerkt 
met twee mooie overwinningen 

van het herendubbel en dames-
dubbel: zowel José en Marian-
ne als Dennis en Jordy Schi�er-
stein wonnen hun partij met een 
supertiebreak. De mixdubbels 
moesten derhalve uitsluitsel ge-
ven over wie als winnaar het ten-
nispark van Berg en Bal zou verla-
ten. Het werden twee superspan-
nende partijen: de eerste mix-
dubbel met Jordy en Marianne 
werd nipt gewonnen in een su-
pertiebreak (10-8), maar de twee-
de met Dennis en José werd nipt 
verloren in een supertiebreak (9-
11). 
Al met al is een gelijkspel een 
mooi resultaat en kan TVC met 
vertrouwen de volgende uitwed-
strijd tegen KZTV (Koog Zaandijk) 
tegemoetzien.

Fietser gewond na 
botsing met auto
Limmen - Vorige week maandag-
middag is een �etser gewond ge-
raakt bij een botsing met een au-
to op de Dusseldorperweg. De 
�etser reed over de Schoolweg 
en sloeg vervolgens rechtsaf de 
Dusselsorperweg op. Daar reed 
op dat moment een auto op de 
andere weghelft. Volgens de �et-

ser zou de automobilist te ver 
naar links hebben gereden, de le-
zing van de automobilist is ech-
ter dat de �etser te hard de bocht 
door ging en daardoor een te rui-
me draai maakte. De �etser kwam 
door de botsing ten val en is met 
onbekend letsel overgebracht 
naar een ziekenhuis.

Zes medailles voor TIOS
Beverwijk/Limmen - In het afge-
lopen weekeinde deed de selec-
tie van turnvereniging TIOS uit 
Limmen mee met de toestelkam-
pioenschappen in Beverwijk. Alle 
turnsters mochten op twee toe-
stellen uitkomen en per toestel 
waren er prijzen te winnen. Voor 
TIOS was er veel succes; Suzan-
ne de Jong pakte het goud op de 
balk, terwijl ze niet eens alles kon 
laten zien omdat ze geblesseerd 
raakte. Brons was er voor Bon-
na Mooij (sprong), Feline vd Vel-
den (vloer) en Renée Sap (brug). 
Op sommige toestellen werden 

vier medailles uitgereikt, omdat 
er veel deelneemsters waren. Zo 
was er een vierdeprijs voor Dewi 
van Duivenvoorde (brug) en Da-
niële Hof (vloer). Enkele turnsters 
grepen net naast de medaillers, 
zoals Tess Pepping. Zij werd welis-
waar derde op de balk, maar wa-
ren er maar twee medailles. Sam 
Terluin en Jorieke Visser werden 
vierde op sprong maar daar wer-
den slechts drie prijzen uitgereikt. 

Voor de turnploeg en de train-
sters was deze dag een mooie af-
sluiting van het seizoen.

Van links naar rechts Feline(3e), Hannah, Daniele (4e) en Naomi (foto: 
aangeleverd)





Castricum - Na de eclatante 0-5 
winst uit bij Kennemers had Vi-
tesse plotsklaps een prima uit-
zicht op de kampioenstitel. 
Het thuisduel tegen Vrone leek 
op papier de lastigste horde 
op weg naar die titel. Want de 
ploeg uit Sint Pancras presteer-
de juist in uitwedstrijden vé-
él beter dan in Sint Pancras. Vi-
tesse was dus gewaarschuwd! 
Maar ook dit keer was er vrijwel 
niets opgewassen tegen de da-
dendrang van Vitesse. Uitein-
delijk prijkte de grootste over-
winning van dit seizoen op het 
scorebord en daar was op nau-
welijks iets op af te dingen: 7-0!

Vitesse begon een beetje slap aan 
het duel. In een te laag tempo en 
met veel balverlies leek het er op 
dat het wel eens een lastige wed-
strijd kon gaan worden. Maar Vro-
ne bleek vooral defensief heel 
kwetsbaar. Nadat binnen een mi-
nuut of 10 de eerste tre�er van 
Rik Beentjes nog net kon worden 
voorkomen, was het in de 17e mi-
nuut wél raak. Uit een voorzet van 
Rik Beentjes was het spits Nick 
van de Ven die Vitesse verdiend 
op voorsprong zette: 1-0. En daar-
na ging het los bij de thuisploeg 
want achtereenvolgens wisten 
Nick van de Ven, Jort Kaandorp 
(penalty) en opnieuw Nick van de 
Ven met een prachtige kopbal in 
de kruising de voorsprong te ver-
groten tot 4-0. Vlak voor rust te-
kende Mats Laan na goed door-

zetten zelfs voor een veilige 5-0 
ruststand.

Waar Vrone voor rust nog wat te-
genstand wist te bieden, daar 
was na de rust weinig meer van te 
zien. Het wachten was dus op het 
verder uitbouwen van de voor-
sprong. De mogelijkheden daar-
voor waren talrijk maar het duur-
de tot een kwartier voor tijd voor-
dat topscoorder Jort Kaandorp na 
een mooie combinatie Vitesse op 
6-0 zette. En vlak voor tijd werd 
invaller Luuk ten Broek onderuit 
gehaald en mocht Jort Kaandorp 
opnieuw aanleggen vanaf de pe-
naltystip voor zijn 3e doelpunt. 
En wederom faalde hij niet en te-
kende daarmee net als spits Nick 

van de Ven voor een 3-punter en 
bracht daarmee zijn seizoentotaal 
op maar liefst 24  doelpunten!

Omdat het duel tussen de beide 
nog overgebleven concurrenten 
Meervogels en Kennemers ein-
digde in  een 1-1 gelijkspel heeft 
Vitesse het kampioenschap voor 
het grijpen. Komende week komt 
nummer voorlaatst Egmondia 
naar de Puikman. In theorie zou 
het kampioenschap dan al wer-
kelijkheid kunnen worden, maar 
lukt dat niet omdat Kennemers 
thuis wint van nummer laatst DTS 
dan volgt een week later een her-
kansing als Vitesse op bezoek 
gaat bij datzelfde DTS in Oudkar-
spel.  (Foto: aangeleverd)
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Kampioenschap Vitesse binnen 
handbereik na 7-0 thuiszege op Vrone

FC Castricum heeft eerste hindernis 
genomen richting nacompetitie
Castricum - FC Castricum heeft 
de eerste wedstrijd in een reeks 
van drie winnend afgesloten en 
is op de goede weg richting na-
competitie voor promotie naar de 
tweede klasse. Thuis tegen sv Ka-
doelen werd met 4-2 gewonnen.

Kadoelen was zaterdag geko-
men naar Castricum om te win-
nen, zeker nu ze in de gevarenzo-
ne staan. Het was vanaf het start-
sein al te zien, nog geen minuut 
gespeeld of de bal belandde op 
de paal van FC Castricum.
FC Castricum had het de eerste 
twintig minuten erg moeilijk met 
het spel van Kadoelen en kon niet 
echt een vuist maken.
Het was dus volkomen tegen de 
verhouding in dat FC Castricum 
op voorsprong kwam. Een snel-
le uitval over rechts van Thom 
Heling, die de bal prachtig voor-
bracht bij Elario Zweet, die op zijn 
buurt de bal prima inschoot.
Kadoelen was hierdoor de grip 
op de wedstrijd kwijt en kreeg al 
snel de volgende tre�er tegen, 
doelman Danny Burger schoot zo 
hard de bal naar voren dat deze 
bij Sebastiaan Weber belandde, 
die vervolgens alleen op de kee-
per afging en het keurig afmaak-
te.

In de 34ste minuut kreeg FC Cas-
tricum een vrije trap net buiten 
de 16, de bal werd voor het doel 
gebracht en Elario Zweet nam 
hem in enen op zijn slof in de lan-
ge hoek, 3-0 FC Castricum.

Het was net voor rust dat Kadoe-
len nog terugkwam, uit een cor-
ner maakte Barry Kuiper het pri-
ma af, 3-1.
Na de pauze ging het gelijk op. In 
de 58ste minuut was het Darnell 

Brunswijk die de aansluitingstref-
fer maakte voor Kadoelen, 3-2. 
Kadoelen pompte er nog een 
sloto�ensief uit, maar het was FC 
Castricum die de genadeslag gaf. 
De sterk spelende Elario Zweet 
maakte zijn hattrick, in eerste in-
stantie belandde zijn schot op 
de paal, maar daarna maakte hij 
het alsnog prima af. Hij werd niet 
voor niets uitgeroepen tot ‘man 
of the match’ na de wedstrijd. (Fo-
to: Sandy Klaver)

Clubkampioenschap TTV Limmen
Limmen - Aan de Hogeweg von-
den afgelopen vrijdag de jaarlijk-
se clubkampioenschappen voor 
de jeugd van Tafeltennisvereni-
ging Limmen plaats. Een span-
nend, maar bovenal ook erg ge-
zellig toernooi waar jaarlijks naar 
wordt uitgekeken en waarbij ge-
streden wordt om maar liefst zes 
bekers plus de wisselbeker.
 
Om het toernooi voor iedereen 
interessant te houden, werden 
de jeugdleden op niveau inge-
deeld in twee verschillende pou-
les: poule A voor de ervaren spe-
lers, poule B voor de beginnen-
de leden. In poule B bleek na een 
spannende �nale tussen Franka 
Brink en haar teamgenoot Wout 
Slokker, dat de eerste prijs in de-
ze poule dit jaar naar Wout zou 
gaan. Wout is een nieuwkomer, 
afkomstig van TTV Castricum die, 
net als een aantal clubgenoten, 
dit jaar voor het eerst meedoet 

in Limmen. Des te meer is dit een 
prestatie om trots op te zijn! Vig-
go Sokaroski mocht vrijdagavond 
de beker voor de derde plaats in 
ontvangst nemen.

In poule A waren de vele span-
nende wedstrijden een lust voor 
het oog. Senne Schoeber en 
Roos Brie�es streden om de der-
de plaats, die dit jaar aan Senne 
toegewezen werd. Ramon Twisk 
en Mathijs de Kremer streden om 
de felbegeerde titel ‘Clubkampi-
oen Limmen 2019’, waarbij één 

van hun namen vereeuwigd zou 
worden in de wisselbokaal, die al 
drie jaar op rij naar Sanne Brief-
jes ging. Dit jaar was het na een 
bloedstollende �nale de eer aan 
Mathijs om deze beker in ont-
vangst te mogen nemen. Wie zelf 
eens wil komen ontdekken hoe 
leuk tafeltennis is, kan op dins-
dagavond (18.00 - 19.00 uur) of 
vrijdagavond (18.30 - 20.00 uur) 
langskomen. 
Kijk op www.tafeltennislimmen.
nl voor meer informatie. (Foto: 
aangeleverd)

Sea Devils U22 bijna kampioen
Regio - Op zondag 12 mei 2019 
speelde de U22 van The Sea De-
vils de kampioenswedstrijd te-
gen VBC Akrides uit IJmuiden. De 
wedstrijd werd gespeeld in de 
Apollohal in Amsterdam. IJmui-
den opende sterk en pakte al 
meteen een kleine voorsprong. 
Daarna ging het redelijk gelijk op. 
In de 3e kwart maakten The Sea 
Devils het nog even ontzettend 
spannend door de voorsprong af 
te pakken. Helaas konden ze dit 
niet volhouden. De heren hebben 
enorm hun best gedaan, maar 
IJmuiden bleek toch net te sterk. 
Ze verloren de wedstrijd met 43 
tegen 58. Ouders hadden voor ie-
dereen bloemen en bekers gere-
geld en het bestuur kwam met 
een grote taart langs. Het team 
kan ontzettend trots op zichzelf 

zijn, want ze hebben hard gestre-
den. Het publiek had een fantasti-
sche wedstrijd om naar te kijken. 
Dit belooft veel goeds voor vol-

gend seizoen!
Op de foto coach Fuad met de 
toppers van Basketbalclub The 
Sea Devils. (Foto: aangeleverd)

Clubkampioenen 2018-2019 bij 
Senioren Biljart Limmen
Limmen - Onder grote belang-
stelling is dinsdag 7 mei in het bil-
jartpaleis De Vredeburg het jaar-
lijks terugkerend biljartfestijn ge-
houden van de vereniging Senio-
ren Biljart Limmen. 

Bij de heren mocht Meindert Duin 
aantreden tegen Nico Baltus voor 
de �nale. Beiden speelden ijzer-
sterk, na 14 beurten hadden zo-
wel Nico en Meindert nog 1 ca-
rambole nodig om het gemid-
delde te halen. Meindert miste 
op een haartje, waarna Nico koel 
zijn punt binnenhaalde, wat hem 
de titel clubkampioen 2018 2019 
opleverde. Hij mag de wisselbo-
kaal voor een jaar mee naar huis 
nemen.
Vier dames speelden om de titel 
en probeerden in drie partijen het  
hoogst mogelijke aantal winst-
punten te verzamelen. Truus Lim-
men speelde sterk wat haar de ti-
tel clubkampioen dames heeft 
opgeleverd.
De strijd om de Harry Levering 
Bokaal is een jaarlijks terugkeren-
de traditie. In de �nale moest Piet 
Koot zijn meerdere erkennen in 
Dick van de Geer. Hij mocht  naast 
de wisselbokaal een geldbedrag, 

beschikbaar gesteld door Auto-
bedrijf  Harry Levering uit Lim-
men, in ontvangst nemen.
Tenslotte werden de winnaars 
van de reguliere competities, de 
A-poule, de B-poule, Driebanden, 
Bandstoten en de Dames compe-
titie in het zonnetje gezet. Zij gin-
gen met een mooie beker naar 
huis. Met een hapje en drank-
je voor spelers en toeschouwers 

was het een zeer geslaagd bil-
jartfestijn in De Vredeburg in Lim-
men.
Van mei tot september is in De 
Vredeburg de biljartzaal geopend 
op maandagmiddag, woensdag-
middag en vrijdagmiddag. Vanaf 
september alle middagen vanaf 
13.00 uur. Toegang 1 euro inclu-
sief ko�e. (Ben Piepers, foto: aan-
geleverd)

Bridgen in de zomer
Te veel drank op
Castricum - Tijdens een vorige 
week dinsdagavond gehouden 
alcoholcontrole heeft de politie 
een 40-jarige vrouw op een snor-
�ets staande gehouden. Ze bleek 
te diep in het glaasje te hebben 
gekeken,ruim twee maal de maxi-
maal toegestane hoeveelheid. De 
vrouw heeft een strafbeschikking 
gekregen van 250 euro, vermeer-
derd met 9 euro administratie-
kosten.

Castricum - Vanaf dinsdag 14 mei 
tot en met donderdag 29 augus-
tus organiseert Bricas weer de 
jaarlijkse bridge zomerdrives met 
een �nale op 29 augustus. De zo-
merdrives worden gehouden in 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 

in Castricum. 
Op dinsdag worden 28 spellen 
in 7 ronden gespeeld en op don-
derdag 24 spellen in 6 ronden. De 
zomerdrives beginnen om 19.45 
uur. Inschrijven kan via de websi-
te tot 18.00 uur (5 euro per paar) 

en aan de zaal tot 19.30 uur (6 eu-
ro per paar). 
De winnaars krijgen wijn en door 
loting gaat er nog een paar met 
wijn naar huis. NBB leden kunnen 
meesterpunten verdienen als zijn 
hun NBB-nummer doorgeven. 

Voor meer informatie of vragen 
mail naar tcbricas@gmail.com, of 
bel naar nummer 06 16057310.

Limmen  -  Koedijk

balsponsor:  AUTOBEDRIJF DIRK VAN DER STEEN

pupil v.d. week: BRAM VAN DEN BOSCH (speler van Limmen JO13-1)

ZONDAG 19 MEI 
Aanvang 14.00 uur:

Zondag 19 mei 2019
aanvang 14.00 uur

Pupil van de week: Chris Horrocks

Vitesse’22
-

Egmondia
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Bereikbaarheid Meldpunt 
Vangnet & Advies uitgebreid
Regio - Het Meldpunt Vangnet 
& Advies is voortaan ook bui-
ten kantoortijden (tot 23.00 uur 
s ’avonds) bereikbaar voor inwo-
ners uit Noord-Holland-Noord. 
Inwoners van onze regio kunnen 
te maken krijgen met mensen die 
verward gedrag vertonen. Vaak 
gaat het om kwetsbare mensen 
waar anderen zich zorgen om 
kunnen maken. Soms zorgen zij 
voor overlast op openbare plek-
ken. In dat geval kan de persoon 
die verward gedrag vertoont, 
aangemeld worden bij het Meld-

punt Vangnet & Advies van GGD 
Hollands Noorden.
Het Meldpunt Vangnet & Advies 
is er voor alle inwoners van on-
ze regio. Een medewerker van 
het Meldpunt staat de melder te-
lefonisch te woord. Hij/zij vraagt 
door op de situatie: wat zijn de 
zorgen? Welke zorg of ondersteu-
ning is al geboden? En welke on-
dersteuning is op dit moment no-
dig? Als er al hulpverlening be-
trokken is, neemt de meldpunt-
medewerker contact op met de-
ze hulpverlener(s). Is er nog geen 

hulpverlening betrokken, dan re-
gelt de medewerker dit zo snel 
mogelijk. De meldpuntmedewer-
ker laat pas los als de melding 
zorgvuldig is overgedragen naar 
passende zorg zodat niemand 
tussen wal en het schip valt. 

Bereikbaarheid uitgebreid
Soms wil of kan een inwoner niet 
wachten tot de volgende dag. 
Daarom is de bereikbaarheid 
van het meldpunt uitgebreid tot 
23.00 uur. Het Meldpunt is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 088 - 
0100521. Tussen 17.00 en 23.00 
uur kunnen bezorgde inwoners 
bellen naar 088-0126911. Meer 
informatie over het Meldpunt 
Vangnet & Advies via www.ggd-
hollandsnoorden.nl.

Webinars Brijder Jeugd
Castricum - In de maand juni or-
ganiseert Brijder Jeugd twee we-
binars. Op 5 juni voor professio-
nals: ‘Mijn ouders hebben proble-
men en wie kijkt er om naar mij?’ 
Een webinar over KOPP/KVO. Op 
19 juni de webinar voor ouders: 
‘In gesprek met mijn kind over 
gamen en sociale media’.
Beide webinars worden gegeven 
met professionals van andere or-
ganisaties. De webinar van 5 ju-
ni geeft Brijder samen met een 
collega van GGZ Noord Holland 

Noord. Op 19 juni met een peda-
goog van het CJG Haarlemmer-
meer. De webinars vinden plaats 
van 20.00 uur tot 21.00 uur en zijn 
gratis te volgen op computer, ta-
blet of telefoon.
In het webinar van 5 juni neemt 
men professionals mee in hoe zij 
KOPP/KVO problematiek kunnen 
herkennen en de beschermende 
elementen professionals kunnen 
inzetten.
Op 19 juni vertelt men ouders 
meer over de leuke en risicovol-

le kanten van sociale media en 
gamen. Zij komen te weten of en 
wanneer er sprake is van een ver-
slaving en hoe daarmee om te 
gaan.
Een webinar is een live online uit-
zending waaraan iedereen kan 
deelnemen, vanaf elke gewens-
te plek via pc, laptop of tablet. Tij-
dens de webinar kan via een chat 
vragen gesteld worden aan de ex-
perts. Vragen worden zoveel mo-
gelijk tijdens de webinar beant-
woord. 
Deelnemen is gratis en eenvou-
dig te regelen door aan te melden 
via de link op de website www.
brijderjeugd.nl.

MHCC organiseert veilingdiner
Castricum - Zaterdag 15 juni or-
ganiseert Mixed Hockeyclub Cas-
tricum (MHCC) een culinaire en 
sfeervolle veilingavond voor 
(oud) leden en ouders van jeugd-
leden. Tijdens de veiling worden 
toegankelijke, maar ook unieke 
kavels geveild. De veilingavond 
heeft als doel om naast een ver-
bindend en gezellig element ex-
tra inkomsten te genereren voor 
de club. 

Bedrijven uit de regio, maar ook 
de eigen teams van MHCC heb-
ben mooie en ludieke kavels ter 
beschikking gesteld. Denk aan 
een salsaworkshop bij Club Ma-
riz, een groepsles bij Cross� t, een 
knip/trimbeurt bij de Bakkum-
se Barbier of een rugby-clinic van 

nationale en internationale spe-
lers. En dit alles met maar één 
doel: zo veel mogelijk geld opha-
len voor de hockeyclub.

MHCC heeft zo’n 650 leden en 
daarmee een bereik van 3.000 ac-
tieve dorpelingen. Wil jij jouw be-
drijf presenteren bij deze doel-
groep? Neem contact op met de 
veilingcommissie of vul het ka-
velformulier in op www.mhcc.
nl/veiling2019. Voor overige vra-
gen kun je mailen naar veiling@
mhcc.nl.

Programma veilingavond
De veiling vindt plaats in het 
clubhuis van MHCC op Sportpark 
Wouterland. Burgemeester Toon 
Mans start om 20.00 uur o�  cieel 
de veiling. 

Veilingmeesters Ben-Kees Eeltink 
en Simon Kornblum nemen het 
vervolgens van hem over. 
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Erelidmaatschap voor vertrekkende eerste molenaar
Restauratie molen De Kat voltooid
Regio - Eerste molenaar Ger-
brand de Vries viel vrijdag 10 mei 
de eer te beurt om met het lich-
ten van de vang de restauratie 
van de molen De Kat o�  cieel af 
te ronden. Hij verrichtte die cere-
moniële handeling in het bijzijn 
van veel gasten, onder wie gede-
puteerde Jack van der Hoek, bur-
gemeester Wendy Verkleij en di-
recteur van De Hollandsche Mo-
len Nicole Bakker. Bij de feestelij-
ke bijeenkomst werd tevens het 
afscheid van Gerbrand de Vries 
als eerste molenaar aangekon-
digd. Hem werd voor zijn enor-
me verdiensten het erelidmaat-
schap van de Stichting Uitgees-
ter en Akersloter Molens (SUAM) 
toegekend.

De restauratie van De Kat was 
hard nodig. De kap kreeg een 
nieuw riet, de staartbalk is ver-
vangen, het kruirad kon worden 
hersteld en ook gescheurde hals-
steen is gerepareerd. De horizon-
tale balk, die uit de kap steekt en 
met schoren aan de staartbalk 
vastzit, moest eerst worden ver-
wijderd. Deze zogenaamde ‘lan-
ge spruit’ werd opnieuw geklon-
ken en teruggeplaatst. Verder is 
veel houtwerk opgeknapt en ge-
schilderd. 
De totale kosten van de operatie 
belopen zo’n anderhalve ton. Het 
karwei is uitgevoerd door molen-
makerij Poland uit Broek op Lan-
gedijk. Het gespecialiseerde Bu-
reau Van Reeuwijk uit Arem be-
geleidde het project. De werk-

zaamheden konden worden uit-
gevoerd dankzij � nanciële steun 
van de provincie Noord-Holland, 
het Prins Bernard Cultuurfonds, 
de Bankgiro Loterij, Vereniging 
De Hollandsche Molen, Stichting 
Zabawas, de Stichting TBI De Fun-
datie en het Hendrik Muller Va-
derlandsch Fonds. Ook particulie-
ren droegen � nancieel een steen-
tje bij.

De Kat was oorspronkelijk een in 
1842 gebouwde achtkantige bo-
venkruier. De molen bemaalde 
de 140 ha grote polder De Zien 
op de Schermerboezem. Aanvan-
kelijk nog met een scheprad. In 

1889 brandde De Kat af. De her-
bouwde molen kreeg een vijzel 
voor de waterverplaatsing. Tus-
sen 1962 en 2006 draaide De Kat 
met een elektrische hulpaandrij-
ving. Nu staat er naast de molen 
een gemaal met pomp. 
Als gevolg van onvoorzichtigheid 
met vuur tijdens rietdekken ging 
de molen op 7 september 1971 
voor de tweede keer door brand 
verloren. Twee jaar later kwam 
de huidige molen er voor in de 
plaats. Die dateert oorspronkelijk 
van 1842 en is op een scheeps-
werf in Alblasserdam gebouwd 
als de houtzaagmolen ‘Ons Ge-
noegen’.

Gerbrand de Vries licht de vang van De Kat. Links van hem SUAM-voor-
zitter Jan Kamphuys. Rechts gedeputeerde Jack van der Hoek en burge-
meester Wendy Verkleij (Foto: aangeleverd).

Oud-leerling Bonhoeffercollege 
verkiesbaar voor Europees Parlement
Castricum - Samira Rafaela had al 
jong een droom, ze wilde Brussel. 
Die droom komt nu heel dicht-
bij, want op 23 mei kun je op haar 
stemmen tijdens de Europese 
Parlementsverkiezingen. 
Samira heeft haar jeugd in Uit-
geest doorgebracht en zat op 
het Bonhoe� ercollege in Castri-
cum. Samira begon haar politie-
ke carrière bij de Jonge Demo-
craten en in het Europees Parle-
ment komen is al lang haar doel. 
,,Het Europees Parlement heeft 
veel invloed op ons dagelijks le-
ven.’’ In het Europees Parlement 
wordt de wet- en regelgeving 
vastgesteld waar Nederland weer 
aan moet voldoen. Door te stem-

men krijg je volgens Samira ‘Grip 
op je eigen toekomst’.  In april 
mocht Samira in Berlijn haar rol-
model Obama ontmoeten. ,,Het 
was ontzettend bijzonder om de-
gene die je inspireert te mogen 
ontmoeten.’’ Obama geeft haar 
zelfvertrouwen, ,,hij heeft bewe-
zen dat afkomst niet je toekomst 
mag bepalen’’. Tijdens de bijeen-
komst had Obama een bijzonde-
re boodschap voor alle kiezers: ‘Je 
laat je grootouders ook niet bepa-
len welke kleding je draagt, dus 
waarom zou je door anderen je 
toekomst laten bepalen. Daarom 
moet je ook gaan stemmen. An-
ders beslissen anderen over jouw 
toekomst.’ (Foto: aangeleverd)

Barmhartigheidsdiner voor Stichting 
Alzheimer in Grote Kerk Alkmaar
Regio - Op zaterdagavond 18 mei 
wordt in de Grote Kerk Alkmaar 
een Barmhartigheidsdiner geor-
ganiseerd, waarvan een deel van 
de opbrengsten ten goede zullen 
komen aan de Stichting Alzhei-
mer Nederland. Het belooft een 
voedzame avond te worden met 
optredens van Hellen van Meene, 
Sacha de Boer en Douwe Draais-
ma. Aanleiding voor het diner is 
Van Meenes fototentoonstelling 
‘De Zeven Werken van Barmhar-
tigheid’, die van 29 maart t/m 7 ju-
li te bezoeken is in de Grote Kerk 
Alkmaar. 

Inspiratiebron voor de maaltijd is 
het tijdperk waarin de oorspron-
kelijke werken van barmhartig-
heid door de onbekende Mees-

ter van Alkmaar werden geschil-
derd: de Middeleeuwen. Tijdens 
het avondvullende program-
ma zal presentatrice Sacha de 
Boer als gastvrouw optreden en 
interviewt ze fotografe Hellen 
van Meene. Psycholoog Douwe 
Draaisma is gastspreker en ver-
zorgt een tafelrede over wat de 
tijd doet met het geheugen. 

Initiatiefneemster Hellen van 
Meene over het goede doel van 
deze avond: ,,Barmhartigheid is 
een thema van alle dag en niet 
alleen exclusief iets van vroeger. 
Zorgen voor anderen is eigenlijk 
de normaalste zaak van de we-
reld. In de drukte van alle dag kan 
het voorkomen dat we de basis-
barmhartigheden wel eens ver-

geten. Als familie werden wij in 
2017 geconfronteerd met de 
ziekte Alzheimer. Mijn moeder 
had een agressieve, snelle vari-
ant van deze ziekte en in 2017 is 
ze overleden. Zelf heb ik ervaren 
hoe het is om intensief voor ie-
mand te zorgen en dat hebben 
wij als familie met liefde gedaan. 
Nu zou ik graag de Stichting Alz-
heimer willen steunen, om de 
mensen die nu met deze ziekte te 
maken te hebben te helpen, door 
middel van een � nanciële gift die 
mogelijk wordt gemaakt door de 
kaartverkoop van dit speciale di-
ner.’’
Tickets voor het Barmhartigheids-
diner op 18 mei kosten € 59,50 en 
zijn verkrijgbaar via www.grote-
kerkalkmaar.nl.

Schapen in plaats van maaimachines
Uitgeest - Je kunt natuurlijk 
het gras kort houden met een 
maaimachine, maar het kan 
ook op een natuurlijke manier: 
met schapen. In Uitgeest is de-
ze zomer een schapenkudde te 
zien. 
Donderdag 16 mei komt de 
kudde naar Uitgeest.

Schaapskudde
Een kudde van zo’n 250 schapen 
gaat grazen langs onder meer 
de Wiekenlaan, Geesterweg, An-
na van Renesselaan, Kleis, Haver-
kamplaan en Waldijk.

De herder werkt volgens een be-

grazingsschema. Minstens een 
keer per dag krijgen de schapen 
een nieuw vak, omheind door 
� exibele rasters. 
Zo ‘bewegen’ de schapen lang-
zaam door een gebied. Speci-
aal getrainde border collies hel-
pen de schaapsherder bij het ver-
plaatsen van de kudde. 

Wethouder Cecilia van Weel: ,,Dit 
heeft vooral veel voordelen. Dit 
ecologisch beheer zorgt voor 
meer variëteit in ons groen. Bo-
vendien hoeven we nu geen ma-
chines in te zetten. Daarbij sluit 
het mooi aan bij het dorpse en 
landelijke karakter van Uitgeest. 

Ik ben blij met deze aanpak.”

Biodiversiteit
Een schaapskudde graast gelei-
delijk en komt drie keer per sei-
zoen op dezelfde plek. Tussen-
tijds zijn er rustperioden. Drie 
keer grazen zorgt ervoor dat de 
vegetatie lager blijft en het land-
schap open is. Door de schapen 
komen meer voedingsto� en be-
schikbaar voor planten, die daar-
door beter en vaker bloeien. Dat 
is weer goed voor het insecten-
leven. 
Schapen eten ook ongewens-
te soorten zoals distel en beren-
klauw. Er zijn dan geen bestrij-
dingsmiddelen nodig. Verder ne-
men de schapen zaden mee in 
de wol en tussen de hoeven. De 
schaapskudde verspreidt zo za-
den en ook dat is goed voor het 
plantenleven in de gemeente.

Circulair
Landschapsbeheer Rinnegom 
fermenteert de mest van de scha-
pen tot Bokashi, dit wordt weer 
terug gebracht op de weilanden. 
Bokashi is een CO2 neutrale me-
thode om mest om te vormen tot 
bodemverbeteraar. 
De kudde is van de schaapskooi 
van Bergen. Wie meer wil weten 
kan terecht bij de herder of www.
schaapskooi-bergen.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over obesitas
Regio - De chirurgen van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis (RKZ) Bever-
wijk en Noordwest Ziekenhuis-
groep houden op woensdag 22 
mei een informatiebijeenkomst 
over obesitas (langdurig over-
gewicht). De bijeenkomst is be-
stemd voor mensen met obesitas, 
hun naasten en andere belang-
stellenden. De avond is van 19.00 
tot 20.00 uur in de Pieter van Fo-
reestzaal (015) van Noordwest 
Ziekenhuisgroep in Alkmaar. De 
toegang is gratis. 
Tijdens de informatiebijeenkomst 

vertelt een chirurg over het gehe-
le behandelpakket obesitas: de 
begeleiding, de diverse behan-
delmethoden, en de verschillen-
de maagverkleinende operaties. 
De diëtist vertelt daarnaast over 
de begeleiding voor, tijdens en 
na operatieve behandeling. Ook 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. 
Steeds meer Nederlanders heb-
ben overgewicht, waarvan een 
groot deel een ernstige vorm. We 
spreken dan van obesitas. Al de-
ze extra kilo’s veroorzaken grote 

gezondheidsproblemen, nu en in 
de toekomst. Mensen met obesi-
tas kunnen voor behandeling te-
recht in het RKZ, waar een pro-
fessioneel en gespecialiseerd be-
handelteam aanwezig is.
De informatiebijeenkomst is een 
initiatief van de chirurgen van 
Noordwest Ziekenhuisgroep en 
Rode Kruis Ziekenhuis.

Om deze bijeenkomst bij te wo-
nen is aanmelding gewenst. Aan-
melden kan via www.rkz.nl/aan-
melden_obesitas.
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22 koren, 850 deelnemers, 7 podia
Festival van Dorp tot Kust
wordt mega-happening
Castricum - Het unieke festival 
van Dorp tot Kust, georganiseerd 
door De Skulpers, vindt zon-
dag 26 mei voor de tiende keer 
plaats. Traditiegetrouw opent 
burgemeester Mans het festival 
om 11.45 uur op het plein bij Fa-
se Fier. Vanwege deze tiende keer 
zal de opening gepaard gaan met 
een daverend muzikaal spektakel 
en als het aan De Skulpers ligt to-
veren zij nog een extra verrassing 
uit de platte pet.
Langs de historische schelpen-
route, van ‘t Stet tot strand, ofwel 
van Dorp tot Kust, staan zeven 
podia, namelijk bij strandpavil-
joen Zeezicht, Camping Bakkum 
op het plein èn in theater De Pan. 
Vervolgens bij Johanna’s Hof en 
bij informatiecentrum De Hoep. 
Nieuwe locatie is restaurant de 
Oude Keuken op het GGZ-terrein 
aan de Oude Parklaan. Eindigend 
vlak bij het Stet op het plein bij 
Fase Fier in de Klompenbuurt van 
Bakkum.
De 22 deelnemende koren ko-
men voornamelijk uit de regio, 
van Heemskerk tot Langedijk, 
maar ook uit Enkhuizen en Har-
lingen. En qua genre is er voor elk 

wat wils. Naast shantykoren zijn 
er popkoren, smartlappenkoren 
en zelfs een koor met Afrikaans 
repertoire. Uiteraard is het pro-
gramma te zien in het program-
maboekje, maar wie het eerder 
wil weten kan naar de website 
van De Skulpers gaan. Daar is al-
le informatie over de koren en het 
programma te vinden. 

Aangeraden wordt om op de �ets 
te komen, want alle podia liggen 
binnen een lijn van drie kilome-
ter en zo worden parkeerproble-
men vermeden. Voor mensen die 
geen gebruik van maken van de 
�ets pendelen er twee gratis bus-
sen die langs de verschillende 
muziekevenementen rijden. Tus-
sen Fase Fier en de Oude Keuken 
rijdt zelfs een huifkar met tractor.
Aan het einde van de middag, om 
17.30 uur, wordt het festival afge-
sloten op het plein bij Fase Fier. 
En dat loopt door de samenzang 
altijd weer uit op een geweldi-
ge happening dat voor velen tot 
in de late uurtjes duurt. Zo’n fes-
tival, zoveel kwaliteit en zo dicht 
bij huis: zondag 26 mei, je moet 
erbij zijn! (Foto: aangeleverd)

Interactieve lezing: 
leven na de dood
Castricum - Robert Gilhuijs ver-
zorgt  een interactieve lezing met 
als thema ‘Leven na de dood; een 
geboorte aan Gene Zijde.’ Tijdens 
deze lezing wordt ingegaan op 
de aspecten van het overlijden en 
de overgang die daarna volgt. De 
vraag die beantwoord wordt is: 
in hoeverre is de dood het einde 
en in hoeverre is het een nieuw 
begin? De lezing vindt plaats op 
donderdag 23 mei van 19.30 uur 
tot 22.00 uur in  de bibliotheek in 
Castricum.
Tijdens deze ochtend vertelt Ro-
bert wat de rol is van de achter-
blijvers. Het gaat daarbij om wel-
ke rol zij vervullen in het leven 
van de overgegane ziel en wel-
ke rol de overgegane ziel vormt 
in het leven van de achterblijvers. 
Daarbij wordt ook de rol van de 
Engelen van het Licht betrokken. 
Verder is het mogelijk om een 
vraag te stellen en om een per-
soonlijke boodschap te vragen. Er 
wordt dus ook aandacht besteed 
aan het leren communiceren met 
overledenen. 
Robert Gilhuijs is auteur en do-
cent. Daarnaast geeft hij lezin-
gen, engelenreadings, engelen-
healings en geeft hij samen met 
zijn partner Karin van Stralen spi-
rituele life-coaching in hun prak-
tijk en school voor spiritualiteit 
en innerlijke bewustwording in 
Anna Paulowna.  Robert neemt 
diverse boeken ter verkoop mee, 
die hij in de loop der jaren heeft 

geschreven.
 De lezing is onderdeel van de 
Spirituele avonden, die iedere 
maand worden georganiseerd 
door Carly’s Angels, in samenwer-
king met Bibliotheek Kennemer-
waard.
De lezing start om 19.30 uur in 
Bibliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum aan de Geester-
duinweg 1. De toegang is € 11,- 
inclusief ko�e en thee. Aanmel-
den kan via dejarigejob@gmail.
com of via 06 - 515 99 293. (Foto: 
aangeleverd)

Gaslek door 
graafwerkzaamheden
Castricum - Woensdagochtend 8 
mei om even na half negen wer-
den de brandweer met spoed op-
geroepen vanwege een gaslek 
die was ontstaan bij graafwerk-
zaamheden aan de Stationsweg. 
De brandweer heeft het lek provi-

sorisch gedicht door er een kegel 
in te slaan. Ze zijn ter plaatse ge-
bleven tot het gasbedrijf aanwe-
zig was. Het gasbedrijf heeft de 
klus overgenomen en het lek ge-
repareerd. (Foto: Hans Peter Oli-
vier)

Containerbrand
Castricum - Zondagmiddag om half vier heeft de brandweer een con-
tainerbrand geblust bij basisschool Helmgras. Dit werd gedaan met 
één straal lage druk. (Foto: Hans Peter Olivier)

Castricumse exposeert 
bij Galerie De Kapberg
Regio - Drie kunstenaars (Cla-
re van Stolk, Inez van Deelen uit 
Castricum en Ellen J. de Groot) ex-
poseren van 17 mei tot en met 23 
juni in Galerie De Kapberg aan de 
Slotweg 17 in Egmond aan den 
Hoef. De tentoonstelling is te zien 
op vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Inez van Deelen laat prachtige �-
guratieve kleur verschuivingen, 
landschappen, kleine abstrac-

te naakten en portretten zien. El-
len de Groot is beeldhouwer. De 
beelden zijn impressies van on-
derwerpen, die haar interesseren. 
Het materiaal is klei, was, hout of 
steen. Clare van Stolk laat in De 
Kapberg snelle schetsmatige te-
keningen zien van naakten, vis-
sen en kreeften en een �ink aan-
tal van haar bloemschilderijen. 
Meer informatie op: www.gale-
riekapberg.nl 

Milosj van Renesse 
boekt winst op oude nest
Akersloot - Alkmaarder Milosj 
van Renesse heeft in Akersloot de 
dagzege behaald in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. Was Mi-
losj van Renesse 5 jaar geleden 
bij de start van de aanleg van het 
mountainbikeparcours op Sport-
complex de Cloppenburgh re-
gelmatig deelnemer aan de wed-
strijdenreeks, daarna stokte dit 
door zijn werkzaamheden. Vo-
rige maand maakte Van Renes-
se zijn rentree, maar maakte ket-
tingbreuk een vroegtijdig einde 
aan zijn her optreden. Nu was Mi-
losj van Renesse onder het motto 
‘ik kwam, ik zag en ik overwon’ de 
gevierde man. 
Hij heerste van begin tot ein-
de, zonder dat ook maar iemand 
een bedreiging voor hem was of 
werd. Ook het pechduiveltje, dat 
hem in het verleden vaak parten 
speelde, kwam niet voorbij vlie-
gen. Het driemanschap bestaan-
de uit Alkmaarder Ferry Karsen, 
Wout Bakker uit Heiloo en thuis-

rijder Hidde Buur, dat het Mi-
losj van Renesse vooraf gedacht 
moeilijk zou moeten gaan ma-
ken, moest onderling de kaar-
ten gaan schudden. Ferry Kar-
sen stond na drie omlopen we-
gens lichamelijk ongemak al aan 
de kant, zodat Wout Bakker en 
Hidde Buur het zoals gewoon-
lijk weer onderling moesten gaan 
uitmaken. Doordat Hidde Buur 
de leiding van Wout Bakker had 
overgenomen en de koers hard 
ging maken, moest Wout Bakker 
tot het gaatje gaan en alle zeilen 
bij zetten om het wiel van Buur te 
kunnen houden. Op zo’n moment 
ligt een klein foutje met gevolgen 
op de loer. Wout Bakker ging over 
het randje, viel, stond weer op, 
maar Hidde Buur was gevlogen 
en pakte met afstand de tweede 
plek. 
Uitslag: 1. Milosj van Renesse, Alk-
maar; 2. Hidde Buur, Akersloot; 3. 
Wout Bakker, Heiloo; 4. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef; 5. Dirk Dekker, Egmond aan 
Zee.

Bij Hockeyclub MHCC
Charmeoffensief werkt: 
méér jongens dan meisjes
Castricum - Voor veel hockey-
clubs blijft de aanwas van jon-
gens achter, zo ook de afgelo-
pen jaren bij hockeyclub Castri-
cum (MHCC). De twee voetbal-
clubs in Castricum en de rugby 
zijn in trek bij de jongens. Ech-
ter sinds de winterstop is hockey-
club Castricum een charmeo�en-
sief gestart en met resultaat. Ko-
mende zondag staan er bij de mi-
ni-wedstrijden voor het eerst na-
melijk méér jongens dan meis-
jes op het veld. Van de bijna 45 
jeugdleden die meedoen aan 
de wekelijkse miniwedstrijden is 
meer dan de helft jongen. En dat 
na slechts een aantal maanden 
intensief zaken veranderen voor 
de jongenslijn. Want pas sinds de 
midwinter heeft de club de jon-
gens onder de 8 jaar samen op 
het veld laten trainen, heeft men 
in de communicatie naar buiten 
meer op jongens gericht en laten 

zien hoe gaaf en stoer hockey is. 
Niet alleen is hockey steeds snel-
ler, technischer en fysieker aan 
het worden, ook de slidings en 
trucjes met bal en stick maken de 
sport moeilijk maar daardoor uit-
dagend.

Miniwedstrijdjes
Op 19, 26 mei en 2 juni van 9.30 
tot 10.30 uur organiseert MHCC 
wederom de miniwedstrijden, 
waarbij de kinderen spelen in de 
shirts van verschillende Hoofd-
klasseclubs of van het Neder-
lands elftal. Door kleine partij-
tjes met maximaal 4 spelers, on-
der leiding van (oud) hockeyers, 
te spelen krijgen de kinderen de 
vrijheid om zichzelf de hockey-
sport eigen te maken. Jouw kind 
opgeven? Dat kan! Stuur een mail 
met daarin naam en leeftijd naar 
ray@raysports.nl. (Foto: aangele-
verd)

Telefoontje leidt tot botsing
Akersloot - Op de Geesterweg 
is vorige week maandagmiddag 
een �etser gewond geraakt na 
een botsing met een snor�ets. 

De �etser reed op een race�ets 
en hield de snor�etser bij, hij 
bleef op ongeveer een meter af-
stand rijden. De bestuurder van 
de snor�ets keek even achter-
om, zag de �etser op dat moment 
kennelijk niet en dacht dat de 

�etser was afgehaakt. Toen ver-
volgens de mobiele telefoon van 
de snor�etser rinkelde, werd af-
geremd om te stoppen, met de 
bedoeling de oproep aan te ne-
men. De �etser reed echter nog 
altijd direct achter de snor�et-
ser en klapte tegen de snor�ets 
aan. Medewerkers van de ambu-
lancedienst hebben het slachtof-
fer met onbekend letsel overge-
bracht naar een ziekenhuis.

Vrijdag 24 mei
De Edwin Evers Band 
komt naar Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 24 mei a.s. zal 
de Edwin Evers Band, na enke-
le jaren van afwezigheid, weer 
op het podium van de A9 Studi-
os staan.
De kaartverkoop voor de Edwin 
Evers band loopt voorspoedig. 
Organisator Jos Baltus van het 
Heerhugowaardse bedrijf Party-
bookers.nl laat weten dat ruim 
80% van de beschikbare kaarten 
zijn al verkocht. Het aantal be-
schikbare kaarten is beperkt vol-
gens Baltus: ,,Het moet niet ‘hut-
jemutje’ vol zitten, er moet ruim-

te zijn om lekker te bewegen en 
dansen. Deze avond belooft in ie-
der geval weer een supergezellig 
feestje te worden, ruim 70% van 
de bezoekers zijn vrouwen.’’
Het optreden start om 21.30 uur 
en zal 90 minuten duren en de af-
terparty wordt verzorgd door DJ 
Jacco Silver. 

Online tickets kosten € 27,50. Tic-
kets aan de deur € 32,50. Voor 
meer informatie en kaartverkoop: 
www.bobs.nl. (Foto: aangeleverd)
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Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 27 mei 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

Raadsspreekuur op 27 mei  

Agenda Raadsinformatieavond 16 mei
Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati 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 dinsdag 21 mei
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30 – 21.00 Voortzetti  ng behandeling voorstel zwemvoorziening Castricum inclusief  
 evt amendementen en moti es

19.30 – 21.00 Grondstoff enplan & bekrachti ging geheimhouding fi nanciële bijlage bij
 grondstoff enplan
  
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 Focusagenda Regio Alkmaar incl. amendement 
 B Bekrachti gen geheimhouding fi nanciële bijlage bij
                                        grondstoff enplan
 C Voorstel zwemvoorziening Castricum inclusief evt. amendementen  
     en moti es
 D Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
 E Vangnetuitkering Parti cipati ewet
 F Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein
 G Ontslagverlening op verzoek commissielid
 5  Sluiti ng 

*Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissiev-
ergaderingen aan de orde zijn. 

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.

Expositie gemeentehuis: grafi ek Nico Lute en Sietse de Jong

Het stati on wordt verbouwd. ProRail en aannemer K_Dekker proberen de overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen. Maar dat lukt niet alti jd. In mei en juni moet u rekening houden met 
mogelijke overlast. 

Overlast 19-29 mei ‘s nachts
Eind mei wordt aan het perron en de perronkap gewerkt. Dit gebeurt op ti jdsti ppen waarop 
de treinen niet rijden; in de nachten dus. Mensen die in de directe omgeving van het stati on 
wonen, kunnen door de werkzaamheden in de volgende nachten last hebben van geluid,
trillingen of licht:
19-20 mei tussen 0:30 en 5:30
20-21 mei tussen 0:30 en 5:30
21-22 mei tussen 0:30 en 5:30
22-23 mei tussen 0:30 en 5:30
26-27 mei tussen 0:30 en 5:30
27-28 mei tussen 0:30 en 5:30
28-29 mei tussen 0:30 en 5:30
Reservedatum: 3-4 juni tussen 0:30 en 5:30

Overlast 7-11 juni overdag en ‘s nachts
In het weekend van vrijdagavond 7 juni (22:00) t/m dinsdagochtend 11 juni (7:00) (Pinksteren) 
worden damwanden geplaatst en grondwerk gedaan; daardoor is er dat gehele weekend geen 
treinverkeer en bestaat er ook overlast door geluid, trillingen of licht. 
Reservedatum: 11-12 juni tussen 0:30 en 5:30. 
Meer info leest u op de website van ProRail: 
htt ps://www.prorail.nl/projecten/vernieuwing-stati on-castricum/nieuws/klaar-voor-de-start-1
Meer info over de aangepaste treinti jden: www.ns.nl of www.9292.nl.
Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel 
0800- 7767245.  

Na 11 juni
De gehele bouwperiode duurt nog tot najaar 2020. Reist u in die periode met de trein? Houd 
dan rekening met iets meer ti jd om fi ets of auto te parkeren en om te lopen naar het perron. De 
perrontunnel wordt namelijk afgesloten met ingang van 8 juni en de aanrijroutes zijn soms an-
ders. U leest de actuele informati e op www.castricum.nl > projecten en plannen > metamorfose 
stati on. 

Overlast door verbouwing station 
tussen 19 mei en 11 juni

Van 23 mei tot en met 13 september exposeren Castricummers Nico Lute en Sietse de Jong grafi ek in de tentoonstellingsruimte van het 
gemeentehuis. De tentoonstelling wordt donderdag 23 mei geopend om 19.30 uur door Ben Gerits, ooit de inspirerende aanvoerder van 
het grafi sch collecti ef “de Moet”.

Sietse de Jong volgde diverse tekencursussen en 
sloot zich aan bij een tekenclub. Hier werd hij 
gegrepen door de grafi ek. Vervolgens ging hij deel 
uitmaken van het grafi sch collecti ef De Moet in 
Castricum. Zo ontwikkelde hij zich verder. Zijn etsen 
zijn onder andere geïnspireerd door zijn reizen 
naar China, Japan, Egypte en New York. In zijn werk 
maakt hij vaak gebruik van de aquati ntt echniek. Hij 
werkt zowel in kleur, als in zwart-wit.

Nico Lute tekent al zijn hele leven met veel plezier. 
Hij volgde een opleiding tot tekenleraar. In die 
ti jd maakte hij al zijn eerste etsen en litho’s. 
Tegenwoordig is zijn specialisati e modeltekenen 
en het schilderen van aquarellen. Hij werkt graag 
buiten voor het maken van schetsen in potlood 
en inkt. Nico geeft  teken/ en schilderles en is 
betrokken bij Galerie De Kapberg. Belangstellenden 
zijn van harte welkom bij de opening. Daaraan zijn 
de werken te bewonderen ti jdens openingsuren 
van het gemeentehusi. 

Nico Lute Sietse de Jong 
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 15 mei 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres 
260419 Pageveld 18 in Limmen  
 Het bouwen van een bungalow (WABO1900743)
020519 Beatrixlaan 1 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900784)
 Heereweg 77 in Castricum 
 De bedrijfsbestemming wijzigen in woonbestemming (twee woningen)   
 (WABO1900810)
030519 Gobatstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een raam in de zijgevel (WABO1900788)
060519 Oosterzijweg 45 in Limmen 
 Het ti jdelijke plaatsen van woonunit gedurende de bouw van een nieuwe woning  
 (WABO1900807)
 Duinenboschweg 132 in Castricum 
 Het verbouwen van een Rijksmonument (het Witt e Kerkje) (WABO1900809)
070519 Chopinstraat 23 in Castricum 
 Het bouwen van een nieuwe berging (WABO1900816)
 Plantraam 19 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning   
 (WABO1900815)
090519 Brakersweg 67 in Castricum  
 Het bouwen van een gastenverblijf (WABO1900823)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Buiten behandeling: Breedeweg 45 in Castricum  
    Het bouwen van vier recreati ewoningen (WABO1900568)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
090519 Van der Mijleweg (naast nr 27) in Castricum 
 Het vervangen van de handelsreclame (WABO1900474)

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
070519 Dr. Ramaerlaan 13 in Castricum. 
 Het gedeeltelijk veranderen van een berging in een B&B (WABO1900240)

 Geelvinckstraat 74 in Castricum. 
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (WABO1900508)
 Pontweg-Noord 10 in Akersloot. 
 Het vergroten van de woning (WABO1900448)
080519 Buurtweg 7 in  Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel op een gemeentelijk monument (WABO1900604)
090719 Visweg 59b, (perceel t.o. nr.30) in Limmen 
 Het bouwen van een vrijstaande woning (WABO1900186)
 Zeeweg (strandplateau) in Castricum 
 Het ti jdelijk plaatsen van een kunstobject (WABO1900734)

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 
070519 Bakkum 
 Verleende Apv evenementenvergunning Bakkum Bruist, op 14 september 2019 van  
 14.00 uur tot 23.00 uur, verzenddatum besluit 7 mei 2019 (APV1900211)
 Stati on Castricum 
 Verleende Apv ontheffi  ng geluidhinder werkzaamheden stati on Castricum   
 op diverse data tussen 19 mei en 9 september 2019 tussen 00.00 uur en 07.00 uur,  
 verzenddatum besluit 7 mei 2019 (APV1900296)
080519 Duingebied Castricum 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Castricum  
 2019 Duingebied Castricum, 3 juni, 4 juni, 5 juni en 6 juni 2019 van 17.00 uur tot  
 22.00 uur verzenddatum besluit 8 mei 2019 (APV1900268)

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, 15 mei 2019.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het afh alen van klaar liggende reis-
documenten, regelen van pasjes voor het af-
valbrengstati on, bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 

van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur
Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon



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

Vooraf hulp nodig om uw keuze te bepalen? 
Ga naar de online Stemwijzer: htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/

Stemwijzer

23 mei: verkiezingen Europees Parlement

U mag in elk van de 20 stembureaus van de
gemeente stemmen tussen 7.30-21.00 uur.
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 stem-
bureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

1 Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Castricum
3 Basisschool Juliana van Stolberg Juliana 

van Stolbergstraat 3 Castricum
4 De Kern Overtoom 15 Castricum
5 Pastorie RK kerk Dorpsstraat 113 

Castricum
6 Basisschool Helmgras Het Korte Land 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 FASE FIER 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 Limmen
18 Vredeburg Dusseldorperweg 64 Limmen
19 De Cameren Lage Weide 3 Limmen
21 NS stati on (bloemenkiosk) Stati onsweg 4a 

Castricum van 00:00-20:00 uur
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 Bonhoeff er college Pieter Kieft straat 20 Castricum
  14.00-15.00 Jac. P. Thijsse college De Bloemen 65 Castricum
  15.30-16.30 Camping Bakkum Zeeweg 31 Castricum
  19.30-20.30 De Kemphaan De Woude 8 De Woude 

Hebt u op nog geen stempas gekregen? Of is die beschadigd of zoek geraakt? 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.

Ik heb geen stempas ontvangen of hij is beschadigd

Waar kan ik stemmen? 

Ik wil in een andere gemeente stemmen
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een kiezerspas nodig. 
U kunt twee dingen doen:

• Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in. Dat kunt u afh alen ti jdens bij de recepti e van het 
gemeentehuis ti jdens openingsuren óf downloaden op www.castricum.nl/verkiezingen2019. U kunt het 
ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Zorg dat wij het formulier uiterlijk 20 mei hebben ontvangen.

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

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

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

Het ingevulde formulier moeten wij uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. De gemeente maakt daarna een 
volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. 
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