
WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

www.castricummer.nl
info@castricummer.nlde Castricummer

www.castricummer.nl  |  0255-520456 29 mei 2019

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Titel voor Vitesse ondanks 
kampioensstress
Castricum - Het leek op voorhand een eenvoudige missie voor Vitesse: uit bij het onderaan staande DTS 
moest het gaan gebeuren. Dat lukte uiteindelijk dan ook wel, maar vraag niet hoe! Omdat DTS zo’n kwar-
tier voor tijd vanuit het niets gelijkmaakte, moest Vitesse tot het laatste � uitsignaal knokken voor dat ene 
belangrijke puntje. En toen dat eindelijk klonk barstte het feest los op het veld en ging de het complete 
team uit z’n dak. Elders in deze editie een verslag van de kampioenswedstrijd. (Foto: aangeleverd)

Cock Wissenburg bij afscheid onderscheiden
Akersloot - Na 10 jaar lang de 
voorzittershamer van Stich-
ting Welzijn Ouderen Akersloot  
(SWOA) in handen te hebben ge-
had, neemt Cock Wissenburg af-
scheid van haar vrijwilligerswerk 
in Akersloot. Dat ging niet onop-
gemerkt. Het college van B&W 
vond haar inzet, in het bijzon-
der voor de vernieuwbouw van 
’t Kruispunt meer dan voldoen-
de reden om de Akerslootse ge-
meentelijk te onderscheiden. 
Mevrouw Wissenburg ontving 
de erespeld bij haar afscheid uit 
handen van burgemeester Toon 
Mans. 

Wissenburg was sinds 2006 ac-
tief voor de SWOA, maar maakte 
zich op meerdere terreinen ver-
dienstelijk voor de omgeving. Zo 

was zij achttien jaar actief voor de 
stichting Rietlanden, voorzitter 
van het koor l’Art du Chant en zat 
zij in het bestuur van VIVA zorg-
groep in de jaren ’90. Ook was zij 
coördinator van het kerstdiner 
van het seniorenplatform. 

In periode juni 2016 tot januari 
2017 was zij de drijvende kracht 
achter de verbouwing van ‘t 
Kruispunt. Voor een bedrag van € 
170.000.
Via sponsorgelden en giften is 
dit binnengehaald mede dankzij 
Wissenburg. Burgemeester Mans 
roemde haar voor ‘doorzettings-
vermogen en haar vele verdien-
sten voor Akersloot’.  
Wissenburg verhuist naar Zaan-
dijk en neemt daarom afscheid. 
(Foto: aangeleverd)

Publiek genoot van 850 zangers
Castricum - Van Dorp tot Kust - dat was het thema van het Korenfestival afgelopen zondag. Ruim twintig 
koren met 850 deelnemers traden op zeven verschillende locaties op in Castricum en Bakkum. Burgemees-
ter Toon Mans opende het muzikale intermezzo om 11.45 uur op het plein bij Hotel Fase Fier. De koren wa-
ren o.a. te bewonderen op Camping Bakkum, bij Johanna’s Hof, Zeezicht en De Hoep. (foto: Peter Savenije)

Castricum stemt:
PvdA ook hier winnaar 
Europese verkiezingen
Castricum - De PvdA is ook in 
Castricum grote winnaar van de 
EU-verkiezingen. De partij kreeg 
bijna 22 procent van de stem-
men. De tweede plaats is voor de 
VVD (17,4 procent), daarna volgt 
GroenLinks (12,8 procent).
Meer dan de helft van alle stem-
gerechtigden in de gemeente 
maakte donderdag gang naar de 
stembus: 52,1 procent. Dat is bij-

na tien procent boven het lande-
lijke opkomstpercentage.

Zondag was de laatste stemdag 
in de EU. Nu alle stemmen zijn ge-
teld is duidelijk dat de christen- 
en sociaaldemocraten � ink ver-
lies lijden. Voor het eerst sinds de 
verkiezingen eind jaren zeventig 
zijn zij hun meerderheid in het 
parlement kwijt.

Castricum - Bij de politie kwam 
vorige week maandag een mel-
ding binnen van een stalen voor-
werp door de autoruit van een 
personenauto. De bestuurder en 
bijrijder verklaarden op de N203 
in de richting van Uitgeest te zijn 
gereden toen van een tegen-
gesteld rijdende trekker/opleg-
ger een stalen voorwerp af viel 
en door de voorruit naar binnen 
kwam. 
Wonder boven wonder wer-
den geen van de inzittenden ge-
raakt en kwam het voorwerp op 
de achterbank terecht. De be-
stuurder had alleen enkele kleine 
schrammetjes in het gezicht op-
gelopen als gevolg van rondvlie-
gend glas. 
Een getuige had een foto van het 
kenteken gemaakt en er is con-
tact geweest met het bedrijf van 
de trekker/oplegger in verband 
met de afhandeling van de aan 
het voertuig opgelopen schade.

Stalen 
voorwerp door 
autoruit

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

HOOGLANDER 
HAMBURGER

25  korting

2 PERS.RAAPSTELEN
STAMPPOT

2 MINUTE STEAKS
SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:
KATENSPEK

BOTERHAMWORST
BAKJE VLEESSALADE

SAMEN € 5,99
LASAGNE 100 GRAM

€ 0,99

BOUNTY - BROWNIE 
KLAPPER

8,95

DUO VAN
KOKOSKLAPPER & BROWNIE

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD

Omgeving:
•  Koningsduin in Bakkum
• Lelylaan/Madeliefpad 

 Akersloot, 150 kranten
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden

Intekening van start voor Wijksafari 
in de Bloemenbuurt
Castricum - Het klimaat veran-
dert en we moeten meer reke-
ning houden met periodes van 
hitte en droogte of juist �inke 
stortbuien. Door tuinen en plant-
soenen hierop in te richten, zijn 
de gevolgen van extreem weer 
te beperken. De gemeente Cas-
tricum houdt daarom samen met 
groenorganisaties een Wijksafa-
ri zaterdag 15 juni vanaf de Mon-
tessorischool aan de Koekoeks-
bloem. Inwoners kunnen in de 
bloemen- en plantenbuurt zelf 
zien welke oplossingen mogelijk 
zijn. De intekening is gestart.

Wethouder Falgun Binnendijk is 
er in elk geval bij. ,,Klimaatveran-
dering en extreem weer gaat ons 
allemaal aan. Het is echt van be-
lang dat overheid én inwoners op 
hun terrein aan de slag gaan. Dan 
voorkomen we grote waterover-
last. Daarbij is een groene tuin 
een stuk prettiger bij �inke hitte.’’
Een goed ingerichte tuin kan de 
gevolgen van extreem weer be-
perken en draagt bij aan een 
groene wijk. Zorg ervoor dat het 
water weg kan lopen in de grond, 
dan raken het riool en de sloten 
minder belast. En zorg voor vari-
atie, dat is �jn voor vogels en in-
secten. Zo heb je al gauw een 
groene tuin. Voor het openbaar 
groen, denk aan plantsoenen en 
groenstroken, geldt eigenlijk het-
zelfde.

Experts
Wie meer wil weten, of zelf idee-
en wil inbrengen, is welkom bij 
de Wijksafari op zaterdag 15 ju-
ni. Om 13.30 uur is er ontvangst 
met ko�e en koek in de Mon-
tessorischool aan de Koekoeks-
bloem 55.
Na een korte inleiding over de 
groene tuin volgt de wandelroute 
langs tuinen in de wijk: welke zijn 
al goed bestand tegen een hoos-
bui? Experts delen onderweg hun 
ideeën en suggesties. De wande-
laarskeren om 15.00 uur terug bij 
de school. Dan start het program-
ma waar iedereen aan mee kan 
doen, dus ook wie niet meegaat 
met de Wijksafari. 
Men kan naar keuze terecht bij: 

een minicursus tuininrichting 
door Groei & Bloei, een gesprek 
met de groenbeheerder over de 
groeninrichting, en de plantjes-
markt.
Ook zijn er experts aanwezig van 
onder meer de vereniging Groei 
en Bloei, gemeente Castricum, 
de Vogelbescherming en Land-
schap Noord-Holland voor vra-
gen over plantenkeuze, waterbe-
stendigheid van de tuin, vogels 
in de tuin, geschiedenis of land-
schap. Het programma eindigt 
rond 16.30 uur.
Vooraf opgeven stelt de organisa-
tie op prijs. Dat kan via een e-mail 
aan Wijksafari@debuch.nl met 
vermelding van het aantal perso-
nen. (Foto: aangeleverd)

Dit weekeinde op De Woude
Expositie van Nynke van Amersfoort 
en Vera van Heusden 
De Woude - In kerkje De Kemp-
haan op De Woude is zaterdag 1 
en zondag 2 juni een expositie te 
zien van Nynke van Amersfoort 
en Vera van Heusden. 
Nynke heeft de Gerrit Rietveld 
Academie te Amsterdam afge-
rond voor de afdelingen; weven 
en ontwerpen. Haar oorspronke-
lijke werk is gebaseerd op primi-
tieve bouwvormen en structuren 
die in de natuur voorkomen. In de 
loop van de jaren is Nynke kleiner 
gaan werken maar heeft zij haar 
oorspronkelijke werk daarvoor 
als uitgangspunt genomen. Haar 
schalen zijn geïnspireerd op haar 
vroegere serie schervenschalen. 

Nu maakt zij gemarmerd papier 
waarmee ze de schalen bewerk. 
Ook de geëxposeerde sieraden 

zijn a�eidingen van haar vroege-
re werk, aangevuld met gevilte 
kernen.
Vera heeft de dagopleiding aan 
de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten te Den Haag 
gevolgd. Sindsdien is zij werk-
zaam als beeldend kunstenaar 
en kunstdocent. Zij doet haar in-
spiratie op door haar directe om-
geving. Zij woont op het water en 
haar atelier ligt naast water en is 
omgeven door groen. De steeds 
veranderde kleuren, spiegelingen 
in het water komen op een ab-
stracte manier terug in haar werk.
Op de aangeleverde foto werk 
van Vera van Heusden. 

FC Castricum ziet nacompetitie voor 
promotie uit handen glippen
Castricum - Het is FC Castricum 
niet gelukt om de topper in de 3e 
klasse A winnend af te sluiten te-
gen Wartburgia, het team grijpt 
mis naar een ticket voor de na-
competitie voor promotie.

In een gelijkopgaande eerste 
helft waar beide teams elkaar 
speldenprikjes uitdeelden maar 
echte kansen er niet echt waren, 
was het Wartburgia die dicht bij 
de openingstre�er zat. Daan Tu-
erlings probeerde een afstands-
schot in de 17de minuut die de 
lat raakte.
Het was in de tweede helft dat 
Wartburgia op voorsprong kwam, 
in de 49ste minuut werd er vanuit 
een corner gescoord. In eerste in-
stantie werd de lat geraakt maar 
een goed oplettende Tom Remijn 
kopte de terugkerende bal er-
in, 0-1. Nog geen 9 minuten later 
een penalty voor Wartburgia die 
naast werd geschoten.
FC Castricum zette alles op al-
les om de gelijkmaker te force-
ren door Stef Zijlstra naar voren 
te schuiven. Dit wierp bijna zijn 
vruchten af, een voorzet die pri-
ma ingekopt werd door hem pas-
seerde de keeper van Wartburgia 

maar werd nog net van de lijn af-
gehaald door Joost Hommenga.
De genadeklap viel in de 74ste 
minuut voor FC Castricum, door 
een goed genomen vrije trap van 
Daan Tuerlings die dwars door de 
muur, en niet zichtbaar voor de 
keeper van Castricum, in het doel 
belandde, 0-2.
FC Castricum probeerde het wel, 

de laatste kans was voor Carlo 
Vrijburg, een prachtig ingescho-
ten vrije trap in de 89ste minuut 
werd er schitterend uitgehaald 
door de sterk keepende Wartbur-
gia keeper. 
De ticket is voor Wartburgia die 
volgende week thuis tegen IJmui-
den aantreedt. (Foto: Sandy Kla-
ver)

Klanten AH doneren 
statiegeld aan EHBO
Castricum - Darina Castricum 
van EHBO Vereniging Castricum 
ontving uit handen van Roelof 
van der Woude, teamleider bij 
AH, een cheque van € 345,25. De 
klanten van Albert Heijn in Castri-
cum konden in april hun statie-
geldbonnetjes doneren aan de 
EHBO-vereniging. De EHBO-ver-

eniging is erg blij met dit mooie 
bedrag, dat gebruikt wordt voor 
de aanschaf van materialen voor 
de jeugd-EHBO-lessen op de ba-
sisscholen. Zij bedanken ieder-
een die de afgelopen maand een 
bonnetje in de daarvoor bestem-
de zuil gedeponeerd heeft. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Het veertiende en 
gloednieuwe album van de Cas-
tricumse zangeres Marielle Koe-
man en haar echtgenoot pianist 
Jos van Beest is in Japan met lo-
vende kritieken ontvangen. Met 
een zeer hoge notering in de  be-
roemde Japanse charge, de His 
Masters Voice top 100 is dit al-
bum “Love Is The Answer” met 

een nummer acht notering nieuw 
binnengekomen.

Verder werken op dit album mee 
bassist Evert J. Woud en drum-
mer Gijs Dijkhuizen. Het album 
is opgenomen bij studio Het Ge-
mengd Bedrijf van opname tech-
nicus/producer Frans Hendriks in 
Limmen. (Foto: aangeleverd)

Op 8 binnen in Japanse hitparade
Nieuw album Marielle 
Koeman & Jos van Beest

Attractiecommissie Gouden 
Wieken 58 jaar getrouwd
Castricum - De administratie van 
de duivenringen. Dat doet Rie al 
jaren uitstekend. Het onderhoud 
van het clubgebouw. Laat maar 
gerust aan echtgenoot Arie over. 
Elke week opnieuw leuke verras-
singsprijzen en boeketten. Rie 
en Arie Hageman zorgen ervoor 
dat steeds wisselende winnaars 
blij thuiskomen. Het lijkt allemaal 
vanzelfsprekend dat alles steeds 
keurig geregeld is, maar buiten 
beeld is er sprake van de nodige 
creativiteit. Samen vormen ze al 
jaren de attractiecommissie van 
de Gouden Wieken. En samen zijn 
ze al 58 jaar getrouwd. 
Welke vereniging heeft een at-

tractiecommissie die dat kan zeg-
gen? Een goed moment om de 
waardering van de leden te laten 
blijken. 
Dat gebeurde afgelopen zater-
dag met de felicitaties en een 
prachtige bos bloemen, vooraf-
gaand aan de huldiging van de 
winnaars van de twee vervlogen 
wedstrijden. Op de vlucht van-
uit het Belgische Lennik pakten 
Cees de Wildt, Sander de Graaf en 
de combinatie Van Rijkom – Sent-
veld de eerste 3 plekken, van-
uit het Franse Fontenay was Hein 
Berkhout de grote man, vóór Cor 
Schermer en Gerhard Tromp. (Fo-
to: aangeleverd) 
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Rocketman
Taron Egerton (Kingsman: The Se-
cret Service, Sing) is Elton John in 
de nieuwe bioscoop�lm Rocket-
man, een musical fantasie geba-
seerd op het bijzondere verhaal 
over de legendarische artiest in 
het begin van zijn muziekcarrière. 
In de �lm komen de meest gelief-

de nummers van Elton John voor-
bij die worden gezongen door 
hoofdrolspeler Taron Egerton. 
Rocketman vertelt het inspireren-
de verhaal over een small-town 
boy die uitgroeide tot een van de 
meest iconische personen uit de 
popcultuur.

Huisdiergeheimen 2 is de nieu-
we vrolijke animatie�lm van Illu-
mination Entertainment en Uni-
versal Pictures, de makers van 
De Grinch, Minions en Sing. Het 
is het vervolg op de grote bios-
coophit uit 2016 die onthulde 
wat onze huisdieren uitspoken 
als de baasjes van huis zijn. 

Opnieuw volgen wij de hilari-
sche avonturen van de trouwe 
terriër Max, de slome kat Chloe, 
het snoezige dwergkeeshondje 
Gidget, mopshond en lady-killer 
Mel, de knorrige bastaard Duke, 
de onnozele cavia Norbert en het 
schattige maar gestoorde konijn-
tje Sneeuwbal. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Rocketman

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Aladdin OV

donderdag 16.00 uur  vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur  woensdag 15.30 uur

Aladdin NL
vrijdag 16.15 uur

Red Joan
donderdag 16.00 uur

zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Three Identical Strangers
vrijdag 16.15 uur

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur 
Singel 39

zaterdag 21.15 uur
Hotel Mumbai

donderdag & zondag 13.30 uur
Huisdiergeheimen 2 - 3D 

vrijdag & zaterdag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Huisdiergeheimen 2 - 2D 
donderdag & zondag 13.30 uur

Cats: op zoek naar Kattopia
zaterdag 13.30 uur

Wonder Park (NL) - 2D

Programma 30 mei t/m 5 juni

Huisdiergeheimen 2

Rietveld Makelaars:
‘Als makelaar kom je het hele leven tegen’
Limmen - Wat in de zeventiger 
jaren begon als een zelfstandi-
ge dorpsmakelaar, groeide uit 
tot een regionaal opererend 
kantoor. Rietveld Makelaars in 
Limmen kent de omgeving op 
haar duimpje en zet net een 
stapje extra voor haar klanten. 
,,We nemen overal de tijd voor. 
Mensen blij maken is ons be-
langrijkste doel.”

Erik Nieman, Rogier Haartman en 
Mark Admiraal kopen, verkopen, 
begeleiden en taxeren met verve. 
Erik is nieuwbouwspecialist, Ro-
gier kent Heiloo op zijn duimpje 
en Mark weet alles over Limmen 
en Castricum. Een goede combi, 
erkennen ze. 
Mark: ,,Bestaande bouw is de kurk 
waarop we drijven. Door de stij-
ging van het aantal nieuwbouw-
projecten zijn we daar wel meer 
mee gaan doen.” 
Erik: ,,We werken voornamelijk 
voor particulieren, maar ook op 
bedrijfsmatig gebied doen we 
aardig mee.” Het was Erik die mid-
denin de crisistijd bij het make-
laarskantoor terecht kwam. ,,Toen 
heb ik alles in mijn uppie gedaan. 
Toen het drukker werd kwam Ro-
gier erbij en vier jaar geleden 
sloot Mark zich aan. Inmiddels 
zijn we het op een na grootste 
kantoor van de CAL-gemeenten.” 
Het leukste aan hun werk? De va-
riatie. ,,Je komt in zo veel verschil-

lende situaties terecht. We wer-
ken met starters of verkopen wo-
ningen voor mensen die geschei-
den zijn”, zegt Erik. Mark: ,,We 
gaan ver in onze dienstverlening. 
Laatst was er een gezin dat hun 
woning uit moest omdat het ver-
kocht was. We zijn toen op zoek 
gegaan naar een huurwoning om 
de tijd te overbruggen.” 

Rietveld Makelaars gaat niet voor 
een ‘snelle verkoop’. Erik: ,,In de-
ze tijd kun je dat natuurlijk mak-
kelijk doen, maar vroeg of laat val 
je door de mand. Wij zorgen voor 
een goede begeleiding en nemen 
de tijd voor het traject. Of dat nu 
een dag duurt of drie jaar.”

De grootste gekte op de huizen-
markt is wel voorbij, denken Erik 
en Mark. ,,Dat begint meestal in 
Amsterdam en daarna merken 
we het ook in onze gemeente. 
Meer dan de helft van de woning-
zoekenden komt uit een ande-
re regio”, zegt Erik. Mark vult aan: 
,,Vooral Haarlemmers en Amster-
dammers weten ons te vinden. 
Niet zo gek ook, want je woont 
hier natuurlijk prachtig.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Rietveld Makelaars, De Drie Lin-
den 1 in Limmen. Bereikbaar via 
072-5051464, in-fo@rietveldlim-
men.nl of www.rietveldlimmen.
nl.

‘Groeten uit Castricum en Bakkum’
Expositie Oud-Castricum op herhaling
Castricum - De expositie ‘Groe-
ten uit Castricum en Bakkum’ van 
Oud-Castricum is ook op de open 
dagen van de werkgroep in juni, 
juli en augustus nog te bezichti-
gen. Met uitvergrote ansichtkaar-
ten en foto’s zijn de vele toeristi-
sche trekpleisters van onze mooie 
gemeente te zien. 
Neem een camera of mobiel mee, 
want bij de entree is een speci-
aal fotobord te vinden waarach-
ter men met zijn tweeën kan po-
seren.
In de �lmzaal wordt afwisselend 
een vakantie�lm uit 1940 en een 
�lmpje over de opening in 1949 
van de speeltuin aan de Tetburg-
straat in Bakkum vertoond.

Ook is een enorme strandstoel te 
bewonderen die gemaakt is door 
leerlingen van het Kennemer Col-
lege.
De open dagen zijn elke eerste en 
derde zondag van de maand. In 
juli en augustus kan men iedere 
zondag in De Duynkant terecht.
Aanstaande zondag 2 juni is ie-
dereen dus weer van harte wel-
kom aan de Geversweg 1b van 
13.30 tot  16.00 uur.

De toegang voor donateurs van 
Oud-Castricum is gratis. Overige 
bezoekers betalen € 1,- entree.
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.nl. (Foto: Wim Sminia)

Keuzevakkenmarkt op 
het Clusius College 
Castricum - Onlangs was het een 
drukte van belang op het Clusi-
us College Castricum. Alle derde-
klassers kwamen ’s avonds met 
hun ouders/begeleiders en ande-
re belangstellenden naar school 
om een keuzevakkenmarkt te be-
zoeken. De derdeklas leerlingen 
hebben in het afgelopen jaar pro-
�elmodules gevolgd en daarmee 
hebben ze kennis van de groe-
ne praktijkvakken in de breedte 
opgedaan. In het vierde jaar, het 
examenjaar, kunnen ze kiezen in 
welk onderwerp ze zich willen 
verdiepen. En verdiepen doe je 
met een keuzevak. De cijfers van 

de pro�elmodules uit klas 3 en 
de keuzevakken uit klas 4 vormen 
het examencijfer voor de praktijk 
bij het schoolexamen.
In de keuzevakken is veel keuze, 
van o.a. Bloem, Voeding tot Tuin-
aanleg, Dierverzorging, Actief in 
de natuur, Groen ondernemen, 
Groene zorg tot Groene marke-
ting en nog meer…..
In de kramen was veel te zien en 
te horen over de inhoud van de 
vakken. Na deze avond is de keu-
ze aan de leerlingen een eerste, 
tweede en derde keuze te maken. 
De bedoeling van deze avond, 
om de keuze makkelijker te ma-

ken voor de leerlingen, is ge-
slaagd. Dit was duidelijk door de 
reacties van de leerlingen en hun 
begeleiders. Zo wordt op het Clu-
sius College Castricum inzichtelijk 
gemaakt waar de leerlingen voor 
kiezen. (Foto: E. van Tilborg, do-
cent Groen)

Ze wilde dierenarts worden, 
maar werd uitgeloot voor de 
opleiding. Susan Glaubitz koos 
daarom voor de studie Farma-
cie in Utrecht en trad daarmee 
in de voetsporen van haar va-
der. Inmiddels staat Susan al ja-
ren als apotheker aan het roer 
van Apotheek de Brink.

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Susan Glaubitz van 
Apotheek de Brink

‘Ik vind het belangrĳ k én leuk om contact met mĳ n klanten te hebben’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Susan Glaubitz van Susan Glaubitz van 

,,Ik ben in Castricum opgegroeid. Na 
de middelbare school vertrok ik naar 
Utrecht voor mijn studie. De opleiding 
tot apotheker vond ik erg boeiend en 
ik had het in Utrecht enorm naar mijn 
zin. Daarom ben ik er na mijn studie 
blijven plakken.” Na tien jaar keert 
Susan terug naar Castricum om aan 
het werk te gaan in de apotheek van 
haar vader (Apotheek van Ouwerkerk, 
red.). Haar vader stond destijds bijna 
veertig jaar aan het roer van de apo-
theek op de Burgemeester Lommen-
straat.

Susan neemt de apotheek uiteinde-
lijk van haar vader over. ,,Mijn klan-
ten hebben het nog steeds over mijn 
vader - met name dat hij altijd zo be-
hulpzaam was en goed luisterde. Ook 
het zoeken naar een persoonsgerichte 
oplossing was kenmerkend voor hem. 
Dat is ook mijn manier van werken, 
mijn vader is een groot voorbeeld 
voor mij.”

In 2012 verhuist de apotheek naar de 
Torenstraat. ,,De nieuwe apotheek 
is ruimer, lichter en moderner en we 
hebben veel nieuwe technieken geïn-
troduceerd. Zo hebben we een robot 
die de medicijnvoorraad aanvult en 

medicatie naar de balie stuurt. Dat 
geeft de medewerkers meer tijd voor 
contact met de klant en het geven van 
informatie.” Een ander nieuw snufje is 
de Servilocker: een kast waar klanten 
zeven dagen per week herhaalrecep-
ten kunnen ophalen. Ook wanneer de 
apotheek gesloten is. 

Susan is blij met haar team: samen heb-
ben ze veel bereikt. ,,Zij zijn het visite-
kaartje en de kracht van dit bedrijf.” 
Ook het contact met de Castricumse 
huisartsen ervaart de gedreven onder-
nemer als heel prettig. Naast haar werk 
in de apotheek verzorgt Susan soms in-
formatieavonden.

Niet alleen achter de schermen is 
Susan actief. ,,Ik sta zelf graag achter 
de balie, omdat ik het belangrijk én 
leuk vind om contact met mijn klanten 
te hebben en hen van goed en pas-
send advies te voorzien. En die vari-
atie maakt mijn werk zo boeiend.”

In haar vrije tijd is Susan veel bij haar 
paard te vinden en ook voor haar 
vrienden maakt ze zoveel mogelijk 
tijd. ,,Een goed gesprek, naar een fes-
tival, concert of theater… Ik heb ge-
noeg te doen.”
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Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor 
de politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig? 
In deze nieuwe rubriek komen de politici in willekeurige volg-
orde aan het woord. Dit keer Harold Ebels, raadslid voor D66 in 
Castricum. ,,We moeten verder kijken dan de dag van morgen.”

Mardou van Kuilenburg

Ebels is opgegroeid in Castricum en woonachtig in Limmen. 
Na zijn studie Sociale Geografi e, aardrijkskunde, kwam hij 
in het universitaire milieu terecht. Hij werkte jarenlang als 
onderzoeker in de hoofdstad en promoveerde bij het Plano-
logisch Instituut. Eind jaren negentig stapte hij over naar de 
praktijk en kwam terecht bij de gemeente Haarlemmermeer. 
Daar hield Ebels zich vooral bezig met ruimtelijke ontwikke-
ling en planvorming. Sinds 2011 werkt hij als afdelingshoofd 
Projecten en Economische Zaken voor de gemeente Lan-
gedijk. Rode draad in zijn carrière is de ruimtelijke orde, van 
jongs af aan had Ebels al interesse in kaarten en atlassen. In 
2014 nam hij plaats in de gemeenteraad. 

Waarom koos u voor de politiek?
,,Tijdens mijn studietijd, eind jaren tachtig, werd ik lid van D66. 
Net als veel andere studenten raakte ik geïnspireerd door dat 
milieu - daar waar het debat van belang is.  In die periode werd 
ik me bewuster van de wereld om me heen. Aanvankelijk 
werd ik alleen lid van D66, pas nadat ik van Amsterdam naar 
Limmen verhuisde  ben ik actiever geworden. Eerst op de ach-
tergrond, onder meer als voorzitter van het afdelingsbestuur 
van D66 en sinds 2014 in de gemeenteraad.”

Was D66 een logische keus?
,,Ja, ik koos al snel voor die partij.  Vooral door de boegbeelden, 
Jan Terlouw en Hans van Mierlo. De toenmalige roergangers 
van D66 met een genuanceerde mening en veel overtui-
gingskracht.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Heel belangrijk! Lokale politiek gaat over de wereld om je 
heen - het eerste waar je mee te maken hebt. Politiek is in-
direct belangrijk voor het welbevinden van de inwoners. We 
willen met z’n allen een samenleving waar het fi jn verblijven 
is. Goede voorzieningen, voldoende winkels, infrastructuur 
en geschikte plekken om te recreëren… Daar maakt de lokale 
politiek keuzes over.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en woningbouw vind 
ik interessant en belangrijk. Zorgen dat het draagvlak voor 
de voorzieningen in orde blijft, zorgen dat mensen in de 
gemeente kunnen blijven wonen. Jongeren een kans ge-
ven op de woningmarkt en niet alleen denken aan dat ene 
zwembad, maar ook aan horeca, de bieb, culturele zaken en 
het verenigingsleven.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
 ,,Goede kansen voor starters en voldoende sociale huurwo-
ningen. Wij hebben ons als D66 hard gemaakt voor 48 sociale 
huurwoningen op het terrein van Dijk en Duin, maar er zijn 
krachten in onze lokale samenleving die liever uitsluitend 
voor het meer welvarende volksdeel willen bouwen. Naar 
mijn smaak is dat niet goed. Jongeren en starters verdienen 
ook  kansen. Dat houdt de samenleving in balans. Ook cultuur 
vind ik belangrijk: door bijvoorbeeld ondersteuning van De 
Bakkerij, Toonbeeld en Vredeburg.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Het milieu en duurzaamheid. Toekomstgericht denken. De 
volgende generatie verdient ook een leefbare omgeving, 
daar zijn we ons in mijn ogen nog te weinig bewust van. We 
moeten verder kijken dan de dag van morgen. Ook voor een 
tolerante samenleving moeten we waakzaam blijven zodat 
nieuwkomers en asielzoekers op een gastvrije manier kun-
nen participeren. Ik vind het nogal wat als je huis en haard 
hebt moeten verlaten voor oorlog en geweld. Het is belang-
rijk dat je goed wordt opgenomen in de samenleving en dat 
is niet altijd vanzelfsprekend. Zelfs niet in Castricum.”

Jong geleerd is oud gedaan

De druk voor het kiezen van de juiste baan is groot. Maar 
dokter, advocaat of profvoetballer is lang niet altijd een 
droombaan. Welk beroep is dat wel? Steeds meer ligt de 
nadruk op zelfontwikkeling, creativiteit en flexibiliteit. Za-
ken die je terugvindt in het ondernemerschap. Niet voor 
niets zijn er zoveel startups. Maar ook in veel andere be-
roepen, in kleine én grote bedrijven, zijn ondernemende 
vaardigheden nodig. Herken je jezelf hierin en zie je jouw 
kind(eren) dit ook het liefste doen? Kies dan voor een ba-
sisschool waarbij kinderen ondernemend leren. ,,Jong ge-
leerd is oud gedaan”, zeggen ze toch?

Ondernemerschap in het primair onderwijs
Het onderwijs heeft de belangrijke taak om kinderen voor te 
bereiden op de huidige maatschappij, de 21e eeuw. Informatie, 
communicatie en technologie zijn altijd en overal beschikbaar. 
De wereld verandert in een hoog tempo en het onderwijs heeft 
nauwelijks de tijd om mee te groeien met deze veranderingen. 
Tegenwoordig zijn er basisscholen die hierop inspelen en wer-
ken met ondernemend leren. Ondernemen draait om uitdagin-
gen aangaan. Kinderen moeten zelf dingen ontdekken door te 
doen en worden gestimuleerd om ideeën om te zetten naar 
daden. Ze leren kansen te zien en te benutten. Er wordt bij 
scholen die ondernemend leren niet alleen les gegeven vanuit 

boeken maar ook vanuit ex-
cursies of door de werkelijk-
heid in de school te halen. De 
persoonlijke ontwikkeling en 
creativiteit van de kinderen staan centraal.

Actief leren
Kennis kun je tegenwoordig overal vandaan halen. Kinderen 
leren daarom juist wat ze met deze informatie kunnen doen en 
wanneer ze deze informatie nodig hebben. Ze leren informatie 
te filteren. Daarnaast leren ze om zelf zoveel mogelijk ervarin-
gen op te doen. Ze leren van hun fouten en zien kansen in hun 
eigen successen. Door het maken van fouten en het stellen 
van vragen blijven ze actief leren. Kinderen die van een school 
komen die werken met ondernemend leren zijn zelfverzekerd, 
onderzoekend, kunnen planmatig werken en samenwerken. 
Ze durven te presenteren en weten hoe ze onderzoek moeten 
doen.

Stimuleren van ondernemend gedrag
Basisschool Visser ’t Hooft in Castricum (visserthooft.tabijn.
nl) is een voorbeeld van een ondernemende school. Kinde-
ren worden gestimuleerd om hun talenten te benutten en uit 
te bouwen. Het stimuleren van ondernemend gedrag loopt als 
een rode draad door hun onderwijs heen. Basisschool Visser 
’t Hooft werkt met een gestructureerde en planmatige aanpak 
om kinderen inzicht te geven in alle mogelijkheden en hen te 
laten bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. Creatief denken 
heeft ook een belangrijke rol. Kinderen leren programmeren, 
ze maken 3D ontwerpen, ze krijgen les in de mediawijsheid en 
leren werken met het office 365 pakket. 
Kinderen met een sterke ondernemingszin hebben vaak het 
vermogen om hun plannen daadwerkelijk te realiseren. Hier-
voor is onderwijs dat zich richt op ondernemend leren belang-
rijk. Goed onderwijs waarbij gefocust wordt op ondernemend 
leren draagt tenslotte bij aan jouw kleine ondernemer!

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Foto 123RF

Feestelijke zondagen bij 
De Oude Keuken
Castricum - Drukke tijden bij De 
Oude Keuken. Op zondag 2 juni 
is het kunst�etsroute en bij deze 
eerste stop kan men vanaf 12.00 
uur live muziek verwachten van 
Parisian Swing, een aansteke-
lijk trio in de traditie van Djan-
go Reinhardt en het Rosenberg 
trio. Ook kampioen makreel ro-
ken Rob Huijsman zal deze dag 
zijn kunsten vertonen. Om 14.00 
uur treedt No Excuse aan, per 
abuis ook hier en daar als No Es-
cape aangekondigd; een vlieger 
die ook opgaat want aan de soul-
fulle zang en sfeer van deze band 
valt niet te ontkomen. En ze spe-
len voor de tiende keer bij De Ou-
de Keuken, een jubileum dus dat 
een voorschotje neemt op de 
week erna. 

Want zondag 9 juni viert De Ou-
de Keuken het vij�arig bestaan en 
daarvoor wordt alles uit de kast 
getrokken. Tussen 12.00 en 18.00 
uur is er een uitgebreid program-
ma met muziek, dansen, kinder-
activiteiten, noem maar op. Ook 
de Roots Market en de Streek-
markt staan dan opgesteld. En zo-
als altijd kan men na a�oop lek-
ker blijven eten. Zie www.deou-
dekeuken.net voor programma 
en menukaart.
Zondag 2 juni kunst�etsroute 
met om 12.00 uur Parisian Swing 
en om 14.00 uur No Excuse. Zon-
dag 9 juni jubileumfeest, vijf jaar 
De Oude Keuken met feestelij-
ke programma vanaf 12.00 uur, 
Roots Market en Streekmarkt van-
af 11.00 uur. (Foto’s: aangeleverd)

Meidenavond in Conquista
Limmen - Elke eerste zaterdag 
van de maand organiseert jon-
gerencentrum Conquista een 
Bovenbouwfeest, speciaal voor 
groep 6, 7 en 8 van de basisscho-
len in Limmen. Elke maand is er 
een ander thema, zoals een dis-
coavond met een DJ of een �lm-
avond met gratis popcorn. Aan-
staande zaterdag 1 juni van 19.00 
tot 22.00 uur is er weer een nieuw 
Bovenbouwfeest in Conquista. En 
deze keer wordt de avond speci-
aal georganiseerd voor de mei-
den van de bovenbouw. Tijdens 

dit feestje worden de meiden 
heerlijk vertroeteld. Onder het 
genot van een lekkere beat wor-
den gezichtsmaskers uitgedeeld 
en ook is er nagellak in alle kleu-
ren. Je kunt je haren laten krullen 
of juist stijlen en uiteraard is er 
een �inke stapel make-up. En bij 
Conquista kun je altijd volop lek-
kers en frisdrank voor een klein 
prijsje kopen. 

Dus kom gezellig langs met je 
vriendinnen, iedereen is welkom 
en de toegang is helemaal gratis.

Stiltewandeling 
naar het strand
Castricum - Op maandag 3 juni 
wordt weer in stilte gewandeld 
door de duinen naar het strand, 
waar deze keer ook ko�e ge-
dronken wordt. Verzamelen om 
09.30 uur op parkeerplaats bij 
het informatiecentrum De Hoep 

aan de Zeeweg. Rond 12.00 uur 
verwacht men weer terug te zijn. 
Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk. 

Voor verdere informatie: tel. 
0251-65 40 64.

Bij Nico Waasdorp in IJmuiden
Jaarlijkse traditie 
nieuwe haring happen
Regio - De jaarlijkse traditie nieu-
we haring happen aan de Halka-
de bij Nico Waasdorp wordt 14 ju-
ni van 13.30 tot 15.00 uur gehou-
den. Deze traditie om de nieuwe 
vangst maatjesharing in te luiden 
wordt muzikaal opgevrolijkt door 
Shantykoor Grace Darling met 
een nieuwe haring lied. Iedereen 
is van harte welkom. 
De start van het nieuwe seizoen 

van de ‘Hollandse Nieuwe’ vindt 
dit jaar plaats op woensdag 12 ju-
ni. Vanaf deze dag zal de Holland-
se Nieuwe, vangst 2019, weer 
overal verkrijgbaar zijn. Daags er-
voor, op dinsdag 11 juni, organi-
seert het Nederlands Visbureau 
de traditionele veiling van het 
eerste vaatje haring. Opbrengst 
is voor Villa Pardoes. (Foto: aan-
geleverd)
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José Stigt Timmer 
exposeert bij Toonbeeld
Dit jaar doet José Stigt Timmer 
voor de vijfde keer mee en expo-
seert op stop 25 bij Toonbeeld. 
Ze is al geruime tijd bezig om de-
ze passie te delen door middel 
van workshops en het begelei-
den van een enthousiaste groep; 
Schilderclub Met Verve. Niet al-
leen aan haarzelf maar ook aan 
de mensen in die groep heeft 
ze gemerkt dat een paar uur per 
week creatief bezig zijn voor ie-
dereen goed is. Naast het gege-
ven dat iets creëren of maken 
stress-verlagend is, is het ook een 
manier om je hersenen �t te hou-
den. Bovendien laat je alle zor-
gen van de dag even los als je lek-
ker aan het schilderen bent. Je 

bent op en top gefocust op dat-
gene wat je doet, dat kleine bijza-
ken waar je normaal over piekert 
geen kans krijgen. 
Zoals gebruikelijk zal ze tijdens 
deze dagen al schilderend de-
monstreren hoe haar schilderij-
en met acrylverf tot stand ko-
men.  Ook andere technieken zul-
len er te zien zijn, waarbij de aller-
nieuwste werken gemaakt zijn op 
een tablet. José heeft dit jaar een 
collage samengesteld in een bij-
zondere kleurstelling die tijdens 
de Kunst�etsroute voor het eerst 
te zien zal zijn. Mooi Blauw noemt 
ze deze nieuwe collectie. 
Zie ook: www.yocee.exto.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Het is bijna zo ver!
Castricum - Het weekend van de 
KunstFietsRoute nadert met rasse 
schreden.  In de afgelopen weken 
heeft u in deze rubriek al met een 
aantal deelnemers kennis kun-
nen maken. Hopelijk heeft dit uw 
interesse voldoende gewekt om 
de getoonde kunstwerken ook 
in het echt te gaan bewonderen, 
want ze zijn altijd mooier dan op 
de foto. Laat u verrassen door de 
grote variatie in het aanbod. En 
houdt u van muziek? Op veel lo-
caties is er op zondag live muziek!  
De stops zijn op 1 en 2 juni te be-
zoeken van 11 tot 17 uur. Op dit 
moment wordt er redelijk mooi 
�ets- en wandelweer voorspeld.
Plan uw route van tevoren door 
een kijkje te nemen op de web-
site www.kunst�etsroutecastri-
cum.nl, Facebook of in de folders 

die bij de deelnemers en de be-
kende adressen zoals, het Ge-
meentehuis, Huis van Hilde, Tuin 
van Kapitein Rommel en Boek-
handel Laan te krijgen zijn. Want 
er is veel te zien!
Op de Centrale Expositie in Cultu-
reel Centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 kunt u al een goe-
de indruk krijgen. Deze expositie 
is geopend van dinsdag t/m zon-
dag van 10 tot 17 uur, vrijdag en 
zaterdag 10 tot 21 uur en nog tot 
en met 3 juli te zien.
Op 31 mei vindt in de foyer van 
Geesterhage om 20.00 uur de of-
�ciële opening plaats door wet-
houder Ron de Haan. Inloop van-
af 19.30 uur. Na de opening volgt 
een gratis docentenconcert van 
Toonbeeld Geesterhage.
Namens de werkgroep KFR Centrale expositie

Tot en met woensdag 3 juli is in 
Cultureel Centrum Geesterhage 
een overzicht te zien van wat er 
op de 25 stops getoond wordt tij-
dens het weekend van 1 en 2 juni. 
Adres Geesterhage: Geesterduin-
weg 3 in Castricum. Geopend van 
dinsdag tot en met zondag van 

10 tot 17 uur, vrijdag en zaterdag 
10 tot 21 uur.
Daar treft u ook de folders aan 
van de route, maar ook bij de be-
kende adressen zoals, het Ge-
meentehuis, Huis van Hilde, Tuin 
van Kapitein Rommel en Boek-
handel Laan. (Foto: aangeleverd)

Teska Seligmann, stop 19
Op de Jan van Galenlaan 1, op de 
hoek met de Willem de Zwijger-
laan, ligt het atelier van de Cas-
tricumse kunstenares Teska Se-
ligmann, verscholen in de tuin. 
Naast “een kijkje in de keuken” 
(hoe ziet zo’n atelier er nou ei-
genlijk uit?) vindt u daar een klei-
ne schilderijen-expositie met de 
naam “duetten”. Dat thema dien-
de zich aan doordat schilderijen 
de laatste tijd in tweetallen ont-
stonden. Soms blijken dat los-
se schilderijen, maar soms blijkt 
zo’n tweetal een duet: ze gaan 
met elkaar in gesprek en voegen 
iets toe aan elkaar, de twee zijn 

meer dan de som der delen. Daar-
naast ontstaan er spontane duet-
ten tussen schilderijen die met ja-
ren tussenpoos zijn gemaakt. Die 
worden bij toeval ontdekt….. Eén 
schilderij is een duet in zichzelf; 
titel “wat is intimiteit?’’
Teska schildert altijd abstract, 
met olieverf op doek. Tijdens dit 
weekend krijgt men bij aanschaf 
van een duet 50% korting op het 
tweede schilderij. Op zondag zal 
de kunstenares aan de liefheb-
ber een gedicht voorlezen dat zij 
ter plekke uitzoekt, geïnspireerd 
door het moment en de persoon. 
(Foto: aangeleverd)

Musica
Er zit muziek in Stop 4
Regio - Er zit muziek in Stop 4 van 
KunstFietsRoute Castricum! Wie 
heeft nooit gedanst, geluisterd, 
genoten of de longen uit haar lijf 
gezongen? De muziek van het le-
ven en de dans van de liefde ra-
ken Marina & Sabrina in de expo-
sitie ‘MUSICA’.
Muziek is een continue bron van 
inspiratie voor schilderes Sabrina 
Tacci. Bijna ieder werk van haar 
hand heeft een relatie met een 
bepaalde compositie. Een impo-
sant onderdeel van deze expo is 
bijvoorbeeld haar live painting 
‘water, earth, wind and �re’ die 
Sabrina heeft geschilderd tijdens 
de live uitvoering van componis-
te Corinne Moerbeek.
Marina Pronk danst tussen toen 

en nu met haar beeldenserie la-
dylike die beweging en ritme 
ademt. Ook haar foto’s ‘lovedan-
ce’ en een nieuwe serie van Ma-
rina’s zoektocht naar muzikale 
overgave, worden getoond.
Magie ontstaat ook in de ‘mini-bi-
os’ waar Marina haar video ‘emb-
race’ projecteert op Sabrina’s inkt-
tekening ‘legami’.

Op zondag 2 juni vanaf 14.00 uur 
is er live muziek van de Castri-
cumse band All You Can Eat. AY-
CE speelt muziek die lekker in het 
gehoor ligt waarbij ze de main-
stream hits ontwijken. AYCE is 
het muzikale equivalent van een 
heerlijke hangmat in de avond-
zon. (Foto: Marina Pronk)
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Vrijwillige acteurs gevraagd 
voor Samen Spelen
Castricum - Samen Spelen is een 
vrijwilligersorganisatie die op-
treedt voor zieke kinderen en 
voor kinderen en volwassenen 
met een beperking, onder meer 
in ziekenhuizen, scholen en zor-
ginstellingen. De optredens, in de 
vorm van spelen en voorstellin-
gen, vinden plaats in de regio en 
daarbuiten. 
De organisatie is op zoek naar en-
thousiaste acteurs die zich spe-
lenderwijs willen ontwikkelen in 
toneelspelen of misschien al wat 
ervaring hebben.

Ervaringen vrijwilligers Samen 
Spelen
Samantha van der Eng is momen-
teel piraat in het Piratenspel dat 
gespeeld wordt op een school 
voor kinderen met een beper-
king. Waarom zij dit vrijwilligers-
werk heeft gekozen? ,,Een glim-
lach op de gezichten van de kin-
deren zien verschijnen is prach-
tig! En dat je iets voor anderen 
kunt betekenen is natuurlijk ook 
mooi.” Wijnand de Groot is vrij-
willige begeleider van de spelen 
en vult aan: ,,Kinderen een leu-
ke ochtend of middag bezorgen 
is �jn. Even uit het dagelijkse rit-
me komen en iets anders bele-
ven is zo belangrijk voor deze kin-
deren! Omdat de spelen interac-
tief zijn, zoals bij het Piratenspel, 
wordt het publiek onderdeel van 
het optreden en dat maakt veel 
spontane reacties los.”

Over de inzet van de acteurs
De acteurs kunnen, naar keuze, 
minder of vaker spelen. De een 
kiest voor drie keer per jaar en 
de ander voor tien keer. Er wordt 
in wisselende teams gespeeld, 
zo ontmoet je veel collega’s en 
blijft het vrijwilligerswerk afwis-
selend. Voor korte ondersteunen-
de workshops op het terrein van 
toneelspelen en drama wordt ge-
zorgd door Samen Spelen. Ver-
voer, kleding, schmink en attri-
buten worden geregeld door an-
dere vrijwillige actievelingen bin-
nen de organisatie: de begelei-
ders. Samen Spelen telt in totaal 
vijftig vrijwilligers en is een ge-
zellige club waar nieuwe leden 
snel opgenomen worden. Naast 
de spelen voor mensen/kinde-
ren die ziek zijn of een beperking 
hebben wordt zo nu en dan voor 
andere groepen een griezeltocht, 
een fantasie- of moordspel (te-
gen vergoeding) georganiseerd, 
dit om de spelen kosteloos aan te 
kunnen blijven bieden.

Contact en meer informatie
Wie enthousiast geworden is of 
meer informatie wil ontvangen 
kan contact opnemen met Jamila 
Leeuwe, telefoon: 06 23431056 of 
Siem Schoon, telefoon: 0251-317 
432. Het e-mailadres van Samen 
Spelen is: info@stichtingsamen-
spelen.nl. (Tekst met medewer-
king van Steunpunt Vrijwilligers-
werk Castricum, foto: Nico Lute)

Nieuwe expositie in 
Strandvondstenmuseum
Castricum -  Vanaf zondag is er 
een nieuwe expositie te bezich-
tigen in het Strandvondstenmu-
seum. Het is een zomerse exposi-
tie van Scheveningse Els van As-
ten (1951).
Na zich eerst een aantal jaren met 
het zeefdrukken bezig te heb-
ben gehouden, dat onder meer 
leidt tot een mooie opdracht van 
Levi Strauss, stapt zij over op de 
schilderkunst. In die beginperio-
de maakt zij �guratieve, meest-
al vierkante, schilderijen. Schil-
derijen die door de kijker niet 
zelden als Afrikaans werden be-
stempeld. Haar illustratieve ach-
tergrond komt in deze schilde-
rijen duidelijk naar voren. In de 
loop der jaren verschuift dit �gu-
ratieve langzaam naar een meer 
abstracte vormgeving, terwijl de 
vierkante vorm ook meer en meer 
verlaten wordt. Grote meerluiken, 
veelal drieluiken, tezamen één af-
beelding vormend, worden de 
nieuwe insteek. Een insteek wel-
ke zich vervolgens door het wer-
ken op kleine doekjes, door ont-
wikkelt naar 50- en zelfs 100-lui-
ken. Veelal landschapjes en zee-
tjes welke door hun samenstel-

ling een groot kleurrijk werk vor-
men, waarin veel te zien is en 
blijft. Naast deze meerluiken 
wordt inmiddels ook weer terug-
gegrepen naar een meer �gura-
tieve werkwijze.
Naast het schilderen houdt Els 
zich ook bezig met tekenen en fo-
togra�e. Haar fotowerk zal in de 
toekomst op een aparte fotosite 
te zien zijn.
In al haar kunstuitingen is de na-
tuur een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Het zo dicht wonen bij 
het strand en de zee, de duinen, 
maar ook het vele groen in Den 
Haag en het nabijgelegen Groe-
ne Hart zijn daar mede debet aan.
Els genoot haar opleiding aan de 
Kunstacademie in Den Bosch (af-
deling illustratief tekenen) en de 
Vrije Academie in Den Haag (af-
deling zeefdrukken). Als schilder 
is zij autodidact. Naast haar vrije 
kunst, werkt Els ook in opdracht.
De expositie start zondag 2 juni 
en duurt tot 31 augustus. Het mu-
seum is open als de vlag uithangt 
of op afspraak, de toegang tot de 
exposities in het Strandvondsten-
museum is gratis. (Foto: Strand-
vondstenmuseum)





Tot eind juli vindt in de voormalige villa van de Italiaan-
se koningin Margherita in Bordighera aan de Rivièra, sa-
men met het Castello Doria in Dolceaqua, een tijdelijke 
tentoonstelling plaats over de Franse impressionist Clau-
de Monet. Beeldend kunstenaar Claude Monet was on-
langs nog in het nieuws, omdat zijn werk ‘Les Meules’ uit 
1890 bij veilinghuis Sotheby’s een recordbedrag van 110 
miljoen dollar opbracht. Hij bezocht 135 jaar geleden de 
Rivièra om op zoek te gaan naar ‘het mediterrane licht’. 
Deze schilderachtige en kleurrijke regio met rijke vegeta-
tie en een mild mediterraan klimaat gedurende het hele 
jaar door, was een zeer geliefd vakantieoord voor kun-
stenaars en de Europese adel aan het einde van de 19de 
en begin 20ste eeuw. In 1871 werd de spoorlijn Genua-
Ventimiglia geopend, alsmede in 1872 de spoorlijn Mar-
seille-Ventimiglia, waardoor deze omgeving werd be-
vrijd uit haar isolement, een grote toeristische opleving 
kende en een immense populariteit genoot.

Claude Monet (1840-1926)
Claude Monet wordt in 1840 in Parijs geboren. In 1859 be-
gint Monet aan de Académie Suisse in Parijs te studeren. 
Daar ontmoet hij andere kunstenaars, onder anderen Pissar-
ro en Johan Barthold Jongkind. In het begin waren de wer-
ken en de stijl van kunstenaar Édouard Manet een inspira-
tiebron voor de jonge Monet. Het werk van Manet vertoon-
de al karakteristieken voor de latere impressionistische stijl. 
Monet reist onder andere buiten Frankrijk naar Lon-
den. In 1871 brengt Claude Monet zelfs een kort be-
zoek aan de Zaanstreek in Nederland. Naar verwach-
ting wordt dit in 2021, dan 150 jaar later, in Zaanstad ge-
vierd. Zaanstad staat te boek als Nederlandse Monetstad.

Eind 1883 en begin 1884 bezoekt hij samen met zijn vriend 
en collega-kunstenaar Pierre-Auguste Renoir de Franse en 
Italiaanse Rivièra. Hij verblijft dan ook in en rond Bordighe-
ra en Dolceaqua. Zowel Monet als Renoir werken in die tijd 
voor Paul Durand-Ruel, een kunsthandelaar uit Parijs die 
kunstenaars beschermt en hen fi nancieel ondersteunt. Mo-
net is dan 44 jaar oud en maakt op dat moment een moei-
lijke periode door. Na de dood van zijn vrouw Camille Don-
cieux in 1879, bouwt hij een relatie op met Alice Hosche-
dé, de echtgenote van zijn vriend Ernest Hoschedé, met 
kinderen uit beide huwelijken. Dat gaat hem moeilijk af.
In de Rivièra gaat Monet op zoek naar het mediterrane licht 
dat hem zo inspireert. Hij slaagt erin dit licht te reproduceren 
en hij schildert hier onder meer zijn werken ‘Zicht op de Sas-
so-vallei met zoneffect’, ‘Zicht op Bordighera’ en het ‘Zicht op 
Dolceaqua met het Castello Doria en de oude brug. Het Cas-
tello Doria is een burcht die stamt uit de 15de eeuw en onder 
andere in het bezit is geweest van de familie Doria uit Genua. 
Claude Monet overlijdt uiteindelijk op 5 december 1926 op 
86-jarige leeftijd in Giverny aan de gevolgen van longkanker. 
Hij wordt als een van de belangrijkste en revolutionaire verte-
genwoordigers gezien van het impressionisme.

Over koningin Margherita di Savoia (1851-1926
)Margherita di Savoia wordt geboren te Turijn in 1851, als 
dochter uit het huwelijk van de hertog van Genua, Ferdinan-
do di Savoia en Elisabetta, prinses van Saksen uit Duitsland en 
hertogin van Genua. Vittorio Emmanuel II di Savoia, koning van 
Piemonte en van het zojuist herenigde Italië (1861), beslist dat 
ze moet trouwen met zijn zoon, kroonprins Umberto, de latere 
koning Umberto I. Een gearrangeerd huwelijk dus, dat in 1868 
in Turijn plaatsvindt. Met haar kersverse echtgenoot reist ze na 
het huwelijk kriskras door Italië, om kennis te maken met het 
prille koninkrijk. Een van hun beroemdste bezoeken is aan de 
stad Napels, de bakermat van de pizza, waar Margherita en-
kele pizza’s krijgt voorgeschoteld om te proeven. De pizza die 
speciaal is opgemaakt in de Italiaanse driekleur met tomaten-
saus, mozzarella en basilicum heeft dan haar absolute voorkeur 
en staat heden ten dage nog steeds bekend als de naar haar 
vernoemde pizza Margherita. 
Margherita staat te boek als 
een koningin die beeldende 
kunstenaars, schrijvers en ar-
tiesten een warm hart toe-
draagt. Ze richt dan ook veel 
culturele genootschappen op 
en stimuleert de kunsten. Dat 
maakt haar populair en ge-
liefd. Niet zo verwonderlijk 
dat wereldwijd veel kunste-
naars in die tijd juist neerstrij-
ken in Italië, zoals de impressi-
onisten Monet en Renoir. Bui-
ten het natuurschoon en het 
specifi eke licht in Italië, heeft 
het kunstenaar-vriendelijke kli-
maat zeker een grote rol ge-
speeld, mede gecreëerd door 
deze kunstminnende koningin. 

In 1900 wordt haar gemaal koning Umberto I in de stad Mon-
za bruut vermoord door een extreemlinkse anarchist. Mar-
gherita sterft uiteindelijk op 4 januari 1926 in Bordighera, waar 
ze regelmatig in haar villa verbleef . Villa Regina Margherita is 
thans ingericht als museum en voor het publiek toegankelijk.  
Meer informatie over de tentoonstelling op https://www.mo-
netinriviera.it/ (ook in het Engels beschikbaar).
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Tentoonstelling ‘Terugkeer naar de Rivièra’:

Claude Monet op zoek naar 
het mediterrane licht

Monet Dolceaqua

Zicht op Castello Doria

Koningin Margherita di  Savoia

Zicht op Dolceaqua





‘Callas/Onassis/Kenendy, een muzikale vete’ is een nieuwe 
Nederlandse muziektheaterproductie over de intrigerende 
driehoeksverhouding tussen drie wereldberoemde iconen: 
operadiva Maria Callas, ex-fi rst lady Jacqueline Kennedy en 
de man met wie beide vrouwen een relatie onderhielden, de 
Griekse scheepsmagnaat en miljardair Aristoteles Onassis. 
‘Callas/Onasis/Kennedy, een  muzikale vete’ gaat op zondag 
13 oktober 2019 in première en is vervolgens tot eind 2019 in 
de theaters te zien.

Het is een muzikale voorstelling over roem, macht en media, 
passie en wraak, waarin feit en fi ctie op een verrassende ma-
nier door elkaar lopen.  Net als in de succesvolle productie In 
Bed met Dietrich en Piaf bestaat de cast uit Frédérique Sluy-
terman van Loo (Maria Callas), Irene Kuiper (Jacqueline Ken-
nedy) en  Ger Otte (Aristoteles Onassis). 

Het verhaal
De wereldberoemde fi lmregisseur Pier Paulo Pasolini werkt 
aan de verfi lming van Medea, de Griekse tragedie over de 
vrouw die wraak neemt als ze verstoten wordt door haar ge-
liefde. In de hoofdrol: Maria Callas, die met deze fi lm wil be-
wijzen dat ze méér is dan alleen een mooie stem. Maar wan-
neer Callas hoort dat haar eigen geliefde Onassis, haar ver-
laat voor presidentsweduwe Jacqueline Kennedy, weigert ze 

haar trailer uit te komen. Tege-
lijkertijd raakt de regisseur zelf 
steeds meer verstrikt in schan-
dalen en chantage en is het aan 
zijn moeder Susanna om de onbe-
rekenbare diva weer voor de came-
ra’s krijgen. 

Zes jaar later begint het inmiddels gesloten 
huwelijk tussen Kennedy en Onassis steeds meer 
scheuren te vertonen. Voor Jacqueline blijkt 
het onmogelijk om haar eerste echtgenoot, 
de vermoorde Amerikaanse president John 
F. Kennedy, te vergeten. Dan komt Callas 
aan boord en ontstaat er tussen de vrou-
wen een merkwaardige band. Maar is Cal-
las echt gekomen om haar rivale de hand 
toe te steken of is ze als een moderne 
Medea uit op wraak? En wat zit er pre-
cies in de koelbox die Jackie-O steeds 
met zich meedraagt?

De complete speellijst is te vinden op 
www.callasonassiskennedy.com
(Foto: René Zuiderveld) 

Nieuw Nederlands muziektheaterstuk 
in oktober in première

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Rouwbandjes
Veel rouwrituelen van vroe-
ger zijn verdwenen, maar 
hadden wel degelijk een 
functie in het rouwproces. 
Bijvoorbeeld het dragen van 
rouwkleding. Na de uitvaart 
was sprake van een jaar 
‘zware rouw’ en werd alleen 
zwarte kleding gedragen. 
Daarna gold een periode 
van ‘halve rouw’ waarin ook 
paars, wit en grijs was toe-
gestaan.

De rouwkleding maakte 
duidelijk aan de omgeving 
dat iemand een moeilijke 
periode doormaakte. Hier-
mee kreeg de rouwende een 
aparte status en werd er re-
kening mee gehouden in de 
omgang. Het persoonlijke 
verdriet kreeg hiermee een 
plaats binnen de gemeen-
schap.
In onze tijd wordt niet meer 
zo openbaar gerouwd. Het 
laten zien van ons verdriet 
laten we liever binnenska-
mers. Er is veel minder tijd 
voor verdriet en de omgeving 
verwacht dat iemand er snel 
weer bovenop zal zijn.
Als hedendaagse variant op 
de vroegere rouwkleding zijn 
er voor kinderen, jongeren 
en eigenlijk voor iedereen 
die dat wenst rouwbandjes. 
Een zwart polsbandje met 
de tekst: ‘Ik rouw om jou’ 
laat zien dat iemand rouwt. 
De omgeving weet op deze 

manier dat iemand verdrietig 
is en misschien kan hiermee 
ook worden voorkomen dat 
onhandige opmerkingen 
worden gemaakt.
Het witte polsbandje heeft 
de tekst: ‘Ik zal je nooit ver-
geten’. Dit bandje kan wor-
den gedragen als iemand 
wat verder is in de rouw, het 
is meer een herinnerings-
bandje.
Rouwen vindt plaats na de 
dood van iemand waarvan 
we veel houden. Het is een 
opeenvolging van gevoelens 
die ieder hun tijd nodig heb-
ben en niet versneld kunnen 
worden. Met een polsbandje 
geef je dat signaal aan de 
omgeving af. Rouwen is een 
individueel proces, maar in 
een omgeving met een luis-
terend oor, een omgeving die 
met je meeleeft, ben ik ervan 
overtuigd dat je sneller toe 
zult zijn aan het witte bandje.

Gratis parkeren 
voor de deur

Dorpsstraat 102, 1901 EN Castricum
(0251) 67 39 77

www.desnoepwinkelvoorkunstenaars.nl

Tot de zomer kan het nog! 
Gratis loopbaancoaching voor 45-plussers
Goed nieuws voor 45-plussers die zich afvragen hoe ze aankomen-
de jaren leuk werk kunnen (blijven) doen. Tot de zomer  is er via 
Innerland 100% vergoeding van loopbaancoaching mogelijk! Het 
gaat om een tijdelijke subsidie van de overheid om mensen te sti-
muleren goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. 

Voor wie? 
Dit jaar heeft Innerland met dit traject al tientallen mensen verder mogen 
helpen. Mensen kunnen in dit traject kiezen voor een open insteek ge-
richt op bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe kan ik meer energie van mijn werk 
krijgen?’ en ‘Waar wil ik naartoe groeien?’, of een meer concrete insteek, 
gericht op bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe kan ik effectiever solliciteren?’ en 
‘Hoe kan ik mijzelf als zelfstandig ondernemer beter profi leren?’. 

Hoe werkt het?
Ben je 45-plusser en werk je minimaal gemiddeld 12 uur per week in loon-
dienst of als ZZP’er dan kan Innerland gratis loopbaancoaching voor je 
aanvragen. 
Het traject bestaat uit 3 gesprekken van in totaal 4 uur. Afhankelijk van je 
vraag gaat men gericht aan de slag om jou verder op weg te helpen in je 
werk, loopbaan, ontwikkeling of met je bedrijf. Zo nodig wordt ook ge-
werkt met vragenlijsten en oefeningen.
Er kan worden afgesproken op het mooie kantoor in Castricum (kan ook 
in de avond), of in Den Haag of Utrecht. Loopbaancoach Claudia den He-
ijer coördineert deze begeleidingstrajecten.

Interesse?
Aanmelden kan via de website www.innerland.nl of bel 
06-24662782 (Claudia den Heijer).

Deze zomer in 
NEMO Science 
Museum: 
Fantastische 
Fietsen
Omdat er geen land ter wereld 
is waar zoveel wordt gefi etst als 
in Nederland, staat NEMO Sci-
ence Museum deze zomer in het teken van de fi ets. De Evenementenzaal wordt omgedoopt 
tot een fi etswalhalla met workshops waarin jong en oud samen aan de slag gaan. Kunstenaar 
Charlotte van Otterloo ontwikkelde speciaal voor het familiezomerprogramma Fantastische Fiet-
sen de tentoonstelling Tweewielers; interactieve in-
stallaties met een knipoog naar de ontwikkeling van 
de fi ets. In het museumrestaurant is bovendien de fo-
totentoonstelling Fietsstad Amsterdam (i.s.m. de Fiet-
sersbond en het Stadsarchief Amsterdam) gratis te be-
zoeken.
Fantastische Fietsen wordt op 4 juli geopend door de 
nieuwe junior én de volwassen fi etsburgemeester van 
Amsterdam en is van 5 juli t/m 1 september 2019 da-
gelijks te bezoeken in NEMO Science Museum. Meer 
informatie over Fantastische Fietsen is te vinden via: 
nemosciencemuseum.nl/fi etsen. (Foto: DigiDaan )



Meer dan 300 groene linieroutes door heel Nederland: van de Stelling van Den Helder tot de Ves-
tingwerken van Maastricht. Tik op mooilinieland.nl je plaatsnaam in, smeer je in met factor 30 en 
ga eropuit. 

Mooi Linieland!

Heemskerk/Santpoort - Familiebedrijf HoorCare audi-
ciens heeft een primeur; een nieuw revolutionair hoor-
toestel dat fitheid registreert en de dokter belt als je 
valt.

De Amerikaanse hoortoestelfabrikant Starkey – één van de 
grootste spelers in de audiologische industrie – introduceert 
het eerste hoortoestel ooit dat de mentale, fysieke en cog-
nitieve activiteit van de gebruiker kan volgen. Het hoortoe-
stel beschikt hiervoor over unieke 3D biosensoren en kunst-
matige intelligentie en heeft functies als valdetectie, een Live 
Vertaal functie en meer. Starkey noemt het “Healthable Hea-
ring Technology”. Voor het eerst wordt de drager door het 
eigen hoortoestel proactief benaderd om welzijn en gezond-
heid te optimaliseren.
Derde generatie audicien Arthur van Els: ,,Starkey wil in de 
audiologie markt hetzelfde bereiken met hoortoestellen wat 
Apple’s iPhone voor de mobiele telefonie industrie heeft ge-
daan. Voordat de iPhone er was, kon men met een telefoon 
slechts bellen of eenvoudige berichten versturen. Zo’n tele-
foon werd daarom maar door zo’n 25% van de mensen ge-
bruikt. Nadat Apple 12 jaar geleden de eerste smartphone 
introduceerde als compleet nieuw multifunctioneel product, 
is het aantal mensen dat een mobiele telefoon bezit revoluti-
onair gestegen: maar liefst 93% van Nederlanders heeft een 
smartphone.”
Wat de Amerikaanse fabrikant wil realiseren is zo’n zelfde 
revolutie op het gebied van hoortoestellen. Daarom noemt 
Starkey Livio AI een “Healthable”, een apparaat dat veel 
doet: goed horen van muziek en verstaan, maar daarnaast 
ook proactieve ondersteuning om gezonder en comfortabe-
ler te leven.

Het hoortoestel meet de fysieke én mentale activiteit en kent 
daar punten aan toe. Mocht de drager - ondanks een goe-
de fysieke gesteldheid – toch een keer ten val komen, dan 
wordt dit door het hoortoestel gedetecteerd en met in de 
smartphone voorgeprogrammeerde telefoonnummers auto-
matisch alarm geslagen naar een familielid of vriend.
,,Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen 
dat met voldoende beweging het risico op een aantal ziek-
tes kan worden verlaagd. Daarom plaatst Starkey sensoren 
in het toestel. Het is de eerste keer wereldwijd, dat geïn-
tegreerde biosensoren in een hoortoestel worden gecombi-
neerd met kunstmatige intelligentie. En wij hebben het nu 
direct beschikbaar in onze winkels.” aldus Van Els.
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende proef starten? 
Stuur een e-mail info@hoorcare.nl of bel met HoorCare in 
Heemskerk, 0251-234167 of HoorCare Santpoort-Noord, 
023-5395280. (foto: aangeleverd)

Vier spectaculaire dagen bij de eerste editie van Sail op Scheveningen
Van 20 t/m 23 juni vindt de eerste editie plaats van 
Sail op Scheveningen. Als finish van de Liberty Tall 
Ships Regatta verwelkomt de Haagse badplaats ruim 
dertig grootse zeilschepen. Het is aanleiding voor tal 
van speciale activiteiten, zoals een parade van beman-
ningsleden en de mogelijkheid gratis de schepen te 
betreden. Naar verwachting trekt het evenement da-
gelijks zo’n zestigduizend bezoekers.

De Liberty Tall Ships Regatta 2019 valt samen met de 75ste 
verjaardag van D-Day en start daarom 17 juni in de Nor-
mandisch havenstad Rouen. Drie dagen later, op donder-
dag 20 juni, arriveert de vloot van zo’n dertig grootse zeil-
schepen in de haven van Scheveningen. Met de Sail-In Pa-
rade, die plaatsheeft van 11.00 tot 13.00 uur, start de eer-
ste editie van het internationale maritieme evenement Sail 
op Scheveningen.
De historische schepen zijn niet alleen van dichtbij te be-
wonderen, maar ook voor iedere bezoeker gratis te betre-
den. De vloot bestaat onder meer uit replica’s van Spaan-
se en Russische schepen uit de Gouden Eeuw en een unie-

ke verzameling marineschepen uit Brazi-
lië, Frankrijk, Mexico, Oman, Roemenië en 
de Verenigde Staten. Tien van de Tall Ships 
zijn voor het eerst in Nederland. Het is dan 
ook bijzonder dat je ze gratis kunt betreden. 
Voor een werkelijk unieke zeilervaring op 
zee kun je bovendien een kaartje kopen voor 
een tocht op een van de grootse schepen.
 Bij Sail op Scheveningen bruist de Haagse 
badplaats vier dagen lang met bijzondere ac-
tiviteiten, zoals straattheater en speciale ca-
tering door de lokale horeca. Dagelijks slot-
stuk is een spectaculaire vuurwerkshow. Het 
maritieme evenement wordt zondag 23 ju-
ni vanaf 16.00 uur afgesloten met de feeste-
lijke Sail-Out Parade. Vanaf de Scheveningse 
haven, de kade en het strand zwaaien de be-
zoekers de imposante schepen en haar be-
manning uit en wensen hen een behouden 
vaart. Meer informatie op www.sailopsche-
vingen.nl (Foto: aangeleverd) 

Het Waterlinie wandel- en fietsseizoen is begonnen. 
Steeds meer mensen ontdekken hoe aantrekkelijk 
het gebied tussen de forten, kastelen en bunkers van 
de Waterlinies is. Als je goed oplet, zie je onderweg 
veel oude linie elementen. Dijkjes, kanalen, inlaatslui-
zen of limietpaaltjes markeren stilletjes de routes. Af-
wisselende paden omgeven door wuivend groen, je 
pakt een pontje naar een vestingstad, stopt voor een 
#instamomentje bij een fort of sluis en rust uit op 
een zonnig fortterras. En onderwijl ontvouwt zich het 
Oer-Hollandse verhaal van het water als bondgenoot.  
Forten, kastelen en bunkers worden steeds popu-
lairder, maar de gebieden daartussen zijn voor velen 
nog onontdekt terrein. Ontdek de Stelling van Am-
sterdam te fiets met de ‘Beemsterfortenroute’ (52 
km), of maak een ‘Tochtje rondom de Wijkermeer-
polder’ (17 km) langs maar liefst drie forten in inun-
datiegebied. Op de route ‘Houten huizen stenen for-
ten’ (40 km) kom je langs typische Nieuwe Holland-
se Waterlinie objecten rondom Utrecht. De Grebbeli-
nie is prachtig, wandel ‘Door het Schootsveld van de 
Grebbelinie’ (11 km) óf spring in een kano en vaar 
langs de Grebbeliniedijk (14 km).

Het Waterliniepad: van Volendam naar Dordt!
Het Compostella van Nederlands erfgoed, dit nieuwe 
Lange-Afstand-Wandelpad, dat zowel langs de Stel-
ling van Amsterdam áls de Nieuwe Hollandse Water-
linie trekt. Een eindeloze route met spectaculaire land-
marks. Je wandelt het gehele pad door weelderige na-
tuur die innig verstrengeld is met de geschiedenis. De 
volledige route (350 km) is in 11 prettige etappes ver-
deeld. Wie wil doorstappen overnacht (van sober tot 
super-de-luxe) in bunker of fort. 

Unesco Werelderfgoed
De Waterlinies zijn verdedigingsgebieden met een net-
werk van forten en bunkers, verbonden door een inge-
nieus systeem van dijken en sluizen om de vijand bui-
ten de deur  te houden. De Stelling van Amsterdam 
heeft sinds 1996 de UNESCO-werelderfgoed status, 
deze zal naar verwachting in 2020 ook aan de Nieu-
we Hollandse Waterlinie worden toegekend, samen 
vormen de twee linies dan één groot Werelderfgoed. 
Kijk op www.forten.nl voor de mooiste UNESCO-rou-
tes en meer informatie. Mooi Linieland: je ziet het pas 
als je het weet. (foto’s: Ad Snelderwaard en Liesbeth 
Kaldenberg)

Goed horen én 
gezond blijven, nu 
in 1 apparaat
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29 MEI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Informatiebijeenkomst ‘Snur-
ken en Slaapapneu’ van 19.15 
tot 21.30 uur in Rode Kruis Zie-
kenhuis te Beverwijk, in het res-
taurant op de tweede etage. Toe-
gang gratis, aanmelden verplicht 
via aanmeldingsformulier op 
www.rkz.nl.

Woodstock; One Night of Peace 
and Music in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Met Frank Lammers, 
Strange Brew & gasten. (Foto: 
aangeleverd)

30 MEI
Hemelvaartdag

Dauwtrappen rondom Camping 
Geversduin, Beverwijkerstraat-
weg 205, Castricum. Verzamelen 
04.45 uur bij receptie camping. 
Rond 10.00 uur terug. Kosten 4 
euro volwassenen, kinderen tot 
12 jaar 2 euro. Graag gepast geld 
meenemen. Duinkaart verplicht. 
Aanmelden via: info@camping-
geversduin.nl onder vermelding 
van de excursie.

Oer-IJ Expeditie, wandelevene-
ment. Start en �nish bij Huis van 
Hilde in Castricum. Afstanden: 10, 
16, 21, 26, 28 of 33 km. Inschrij-
ven via www.oerijexpeditie.nl. 
(Foto: aangeleverd)

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

Expositie bijzondere sieraden 
van Caroline Blokziel en Margriet 
Cuypers in kerkje De Kemphaan 
op eiland De Woude. Alleen van-
daag te zien.

Karavaan Festival in regio Alk-
maar van Hemelvaart tot en met 
Pinksteren. Twaalf dagen verras-

send locatietheater op bijzon-
dere plekken. Kijk op www.kara-
vaan.nl voor informatie en voor-
stellingen.

Fadomuziek van duo FADOpe-
los2 om 15.00 uur bij Café Camil-
le, Kerkstraat te Beverwijk. Entree 
gratis. (Foto: aangeleverd)

31 MEI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert m.m.v. Kasu-
mi Hamano in Grote Kerk Alk-
maar, 12.00 en 13.00 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.

E
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O�ciële opening van de Kunst-
FietsRoute in de foyer van Gees-
terhage om 20.00 uur door wet-
houder Ron de Haan. Inloop van-
af 19.30 uur. Na de opening volgt 
een gratis docentenconcert van 
Toonbeeld Geesterhage.

Karavaan Festival in Alkmaar tot 
en met 10 juni. Info: www.kara-
vaan.nl. 

Podium Victorie in Alkmaar: 
The Yung ft. Bizzey. Meer infor-
matie en tickets op www.podi-
umvictorie.nl of bij de kassa tij-
dens openingstijden.

1 JUNI
KunstFietsRoute met 25 stops te 
bezoeken van 11 tot 17 uur. Meer 
info op de website www.kunst-
�etsroutecastricum.nl waar ook 
de folder te downloaden is. Ook 
zondag.

Karavaan Festival in Alkmaar tot 
en met 10 juni. Info: www.kara-
vaan.nl.

Softpastel workshop van 10.00 
tot 12.30 uur in de winkel Bij Bak-

▲

ker, Dorpsstraat 102 in Castricum. 
Opgeven: tel. 0251-673977.

Weekendexpositie van Nyn-
ke van Amersfoort en Vera van 
Heusden in kerkje De Kemphaan 
op De Woude op 1 en 2 juni. 

Roots Market van 11.00 tot 17.00 
uur op Camping Bakkum, Zee-
weg 31 in Bakkum. (Foto: aange-
leverd)

Kaeskoppenstad in Alkmaar van 
12.00 tot 17.00 uur. Kaarten te 
koop bij de Roode Toren op De 
Mient. Online tickets via www.
kaeskoppenstad.nl/tickets Toe-
gang 4 euro. Kinderen t/m 5 jaar 
hebben gratis toegang (met tic-
ket).

Trefpunt barbecue met mu-
zikale begeleiding van toetse-
nist Henk Vasbinder. Vanaf 16.00 
uur in het Trefpunt, Abraham du 
Bois-hof 2 in Heiloo. Kosten 7,50. 
Opgeven noodzakelijk, via 072-
5331297 of www.trefpuntheiloo.
nl.

Eet luisterend en luister etend 
tijdens het Dahldiner bij De 
Zwaan Cultureel in Uitgeest, 
18.30 uur. Aanmelden en infor-
matie: www.dezwaancultureel.nl.

Meidenavond in Conquista 
(Kerkweg 50 in Limmen), voor 
meiden uit groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs, 19.00-22.00 uur.

Zomer in de Mare. Programma 
met avontuurlijk voorstellingen 
in Park de Rekerhout (bij de Ma-
re) in Alkmaar. Kijk voor het com-
plete progamma op www.zomer-
ophetplein.nl Gratis toegankelijk. 
Aanvang 19.30 uur.

Oberons musicalgroep speelt 
om 20.00 uur hitmusical Joseph 
and the Amazing Technicolor® 
Dreamcoat in Theater de Vest 
in Alkmaar. Meer informatie en 
kaartverkoop via www.oberont-
heater.nl of 06-50618032.

Nederlands Danstheater 2 met 
‘Settle for More’ om 20.15 uur in 
TAQA Theater De Vest te zien. 
Toegangskaarten kosten € 29 en 
kunnen worden gereserveerd via 
www.taqatheaterdevest.nl en via 
de kassa, tel 072- 548 99 99 (da-
gelijks tussen 12.00 en 16.00 uur). 
(Foto: Joris Jan Bos) 

2 JUNI
KunstFietsRoute met 25 stops te 
bezoeken van 11 tot 17 uur. Meer 
info op de website www.kunst-
�etsroutecastricum.nl waar ook 
de folder te downloaden is. 

Kennemer Classic �etstocht. 
Cultuurhistorische routes van 65, 
100 en 125 km. Tocht voor het 
goede doel Stichting Forza4Torre. 
Online inschrijven levert korting 

op. Start op Fort aan den Ham, 
Busch en Dam 13 tussen 08.00 en 
23.00 uur. Meer info: www.kenne-
merclassic.nl. (foto: Frits van Eck)

Karavaan Festival in Alkmaar tot 
en met 10 juni. Info: www.kara-
vaan.nl.

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)

Weekendexpositie van Nyn-
ke van Amersfoort en Vera van 
Heusden in kerkje De Kemphaan 
op De Woude op 1 en 2 juni. 

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

Live muziek bij De Oude Keu-
ken in Castricum. Om 12.00 uur 
Parisian Swing (foto: aangele-
verd) en om 14.00 uur No Excuse. 

Kaeskoppenstad in Alkmaar van 
12.00 tot 17.00 uur. Kaarten te 
koop bij de Roode Toren op De 
Mient. Online tickets via www.
kaeskoppenstad.nl/tickets. Toe-
gang 4 euro. Kinderen t/m 5 jaar 
hebben gratis toegang. (Foto: 
aangeleverd)

Woodlands Festival op de ijs-
baan van Bergen, Oudtburgh-
weg 3, 13.00 - 17.00 uur, met om 
14.00 uur: verhalen en discussies 
aan de Stamtafel. Zie ook: www.
woodlandsfestival.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. Te zien tot 
eind juli: draadkunstexpositie Ria 
de Ruiter. (Foto: aangeleverd)

Zomer in de Mare. Programma 
met leuke theateracts voor de he-
le familie in Park de Rekerhout 
(bij de Mare) in Alkmaar. Kijk voor 
het complete programma op 
www.zomerophetplein.nl. Gratis 
toegankelijk. Aanvang 13.30 uur.

Travel Light Theatre om 14.00 
uur in kerkje van Krommeniedijk. 
Toegangsprijs 12,50 euro. Muziek 
van Eddy Moust (gitarist, Spaan-
se akoestische gitaar) en Mireil-
le (zangeres). (Foto: aangeleverd)

Oberons musicalgroep speelt 
om 14.30 uur hitmusical Joseph 
and the Amazing Technicolor® 
Dreamcoat in Theater de Vest 
in Alkmaar. Meer informatie en 
kaartverkoop via www.oberont-
heater.nl of 06-50618032.

ManCo (komisch duo) speelt pro-
gramma ‘Ko�e?’ om 20.30 uur in 
De Bakkerij te Castricum. Entree 
8 euro. Reserveren via site is han-
dig. (Foto: aangeleverd)

3 JUNI
Stiltewandeling naar het strand. 
Verzamelen om 09.30 uur bij be-
zoekerscentrum De Hoep, Zee-
weg in Castricum. Deelname gra-
tis, wel geldige duinkaart nood-
zakelijk. Meer informatie: 0251-
654064.

Hart en vaatcafé: voorlichting 
over thuisbehandeling in de Pie-
ter van Foreestzaal (huisnum-
mer 015), Noordwest Zieken-
huisgroep locatie Alkmaar, 15.00-
17.00 uur. Aanmelden: wb.bos@
nwz.nl.

Avondvierdaagse Castricum (3 
tot en met 6 juni) van start van-
daag. Inschrijving is nog mo-
gelijk vandaag, na 17.30 uur in 
dorphuis De Kern, Overtoom 15 
te Castricum. Meer informatie: 
www.wandelcommissie.castri-
cum@gmail.com.

Karavaan Festival in Alkmaar tot 
en met 10 juni. Info: www.kara-
vaan.nl.

4 JUNI
Karavaan Festival in Alkmaar tot 
en met 10 juni. Info: www.kara-
vaan.nl.

5 JUNI

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742. (Foto: Leny Welp)

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

Zomers concert in Witte Kerk Hei-
loo. Van 12.00 tot 13.00 uur orgel-
concert door Gerard Leegwater. 
Kerk is tevens van 11.00 tot 16.00 
uur open voor bezichtiging.

Excursie met gids Staatsbosbe-
heer door natuurgebied Kleimeer 
bij Alkmaar. Start 14.00 uur. Aan-
melden: www.staatsbosbeheer.
nl/kleimeer. (Foto: aangeleverd)

Karavaan Festival in Alkmaar tot 
en met 10 juni. Info: www.kara-
vaan.nl.

Open Avond Hogeschool Inhol-
land Alkmaar aan de Bergerweg 
200. Tussen 17.00 en 20.00 uur. 
Aanmelden: www.inholland.nl/
openavond.

VVD fractie op bezoek 
bij Muttathara
Castricum - Zaterdag bracht 
de VVD-fractie van de gemeen-
te Castricum een bezoek aan de 
kringloopwinkel van Muttatha-
ra. Via de winkel vinden veel goe-
deren een tweede of derde leven. 
Dit draagt direct bij aan duurza-
me ontwikkeling. Daarnaast is 
gesproken over de projecten die 
Muttathara steunt met de op-
brengsten van de winkel. Steeds 
meer steunt Muttathara projec-

ten in ontwikkelingslanden waar 
inwoners van Castricum en om-
geving bij betrokken zijn. Zo 
steunt Muttathara het Junior Col-
lege initiatief van het Jac. P. Thijs-
se College, en ook de leerlingen 
van dezelfde school die meewer-
ken met een project in Gambia. 
Voor de VVD raadsleden een in-
teressant kijkje in de keuken en 
voor alle betrokkenen een geani-
meerde bijeenkomst.

VVD-raadsleden Andries de Rooij, Jeroen Slot en Loek Wellink met pen-
ningmeester Hein Hilhorst en voorzitter Elly Oude Elferink van Muttatha-
ra (Foto: aangeleverd)
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Moeizaam gelijkspel voldoende voor 
kampioenschap Vitesse 
Castricum - De kampioensstress 
zat er kennelijk helemaal in bij de 
ploeg van trainer Thijs Sluijter. De 
opkomst van beide teams door 
een muur van rook was specta-
culair. Maar de wedstrijd zelf was 
vervolgens veel minder spectacu-
lair dan we de laatste weken ge-
wend waren. 
Ondanks de steun van de mas-
saal meegereisde Castricumse 
fans kwam de ploeg in het du-
el daarna niet of nauwelijks los. 
Al snel werd duidelijk dat DTS er 
vol voor wilde gaan, al dan niet 
aangemoedigd door een door De 
Kennemers uitgeloofde winstpre-
mie. DTS startte daarom met een 
versterkte defensie waar Vitesse 
nauwelijks gaten in wist te vin-

den. Dat kwam vooral ook om-
dat enerzijds de opbouw vanaf 
achteruit veel te traag verliep en 
anderzijds veel te weinig via de 
vleugels werd aangevallen. Maar 
in de 38e minuut kwam Vitesse 
toch op voorsprong. Na een ho-
ge voorzet van achteruit volgde 
een luchtduel tussen spits Nick 
van de Ven en zijn tegenstander 
waarna de bal voor de voeten viel 
van topscoorder Jort Kaandorp. 
Die wist wel raad met dat buiten-
kansje en kogelde de bal het net 
in: 0-1. 
Wie dacht dat daarmee de ban 
gebroken was, kwam bedrogen 
uit. Want het spelbeeld bleef het-
zelfde en DTS gaf zich allesbehal-
ve gewonnen.

Zo’n vier minuten na rust had de 
bal op de stip gemoeten toen 
een van de verdedigers liggend 
op de grond met een uitgestrek-
te arm de bal met zijn hand tegen 
hield. De toch al wat discutabel 
leidende scheidsrechter stond er 
nog geen tien meter vanaf en had 
vrij zicht op die handsbal maar 
liet om onbegrijpelijke redenen 
doorspelen. Tien minuten later 
probeerde Jasper Rutgers het van 
afstand maar zijn pegel raakte 
de buitenkant van de paal. Daar-
na kwam Vitesse nauwelijks meer 
aan goede aanvallen toe en om-
dat ook DTS er weinig van bakte 
leek het duel op een magere zege 
voor Vitesse te gaan uitlopen. Tot-
dat de thuisploeg in de 74e mi-
nuut geheel onverwacht de ge-
lijkmaker wist te produceren. 

Omdat De Kennemers op dat mo-
ment 0-1 voor stond was de span-
ning ineens in volle omvang te-
rug. Vitesse probeerde nog wel 
opnieuw afstand van DTS te ne-
men, maar de keeper van de 
thuisploeg werd nauwelijks meer 
op de proef gesteld. 

De ontlading was dus groot toen 
het laatste �uitsignaal eindelijk 
klonk en het feest kon beginnen. 
(foto boven: aangeleverd, foto’s 
inzet: Peter Savenije)

Nationale erkenning voor leden van 
de Castricumse Rugby Club
Castricum - De Nederlandse Rug-
by Bond heeft tussen de �nale-
wedstrijden om het landskampi-
oenschap in Amsterdam de prij-
zen uitgereikt voor de Nederland-
se spelers en speelsters van het 
jaar. De Castricumse Rugby Club 
was daarbij met niet minder dan 
vijf nominaties erg sterk verte-
genwoordigd. 
Bij de categorie Heren speler van 
het jaar was Mark Wokke genomi-
neerd en bij de vrouwen was Lin-
de van den Velden genomineerd. 
Beiden behoren ook tot de vas-
te selectie van het Nederlands 
rugbyteam. Bij de jongens wa-
ren Daily Limmen en Dale Zonne-
veld genomineerd en bij de meis-
jes was dat Bowien van der Sluis, 
allen spelend bij Cas RC en diver-
se nationale jeugdteams.
Uiteindelijk heeft de jury bij de 
jongens Daily Limmen als bes-
te speler van Nederland geko-
zen. Daily was topscorer op het 
EK U18 in Kaliningrad en heeft in-

middels al twee keer gespeeld op 
een Europees Kampioenschap. 
Hij staat bekend om zijn snelle ‘go 
forward’ en explosieve line breaks 
een echte ‘Finisher’, aldus de jury.
Bij de meisjes werd Bowien van 

de Sluis als beste speelster van 
Nederland gekozen. Zij speelt in 
de Oranje Dames XV, de Oranje 
Dames 7s en bij de Castricumse 
Rugby Club.

Volgens de jury is Bowien een 
key player voor de sevens selec-
tie. Ze is altijd gedreven en stopt 
veel energie in de trainingen en 
wedstrijden. Ze laat zich van haar 
beste kant zien en is er voor haar 
teamgenoten tijdens de moeilij-
ke periodes. Ze is een toegewij-
de speler.

Al met al een erkenning waar zo-
wel de spelers en speelsters met 
trots op terug kijken aan het ein-
de van het seizoen. De komen-
de weken starten de sevenstoer-
nooien weer, voordat er in de zo-
mer van een sportieve rust kan 
worden genoten, terugkijkend 
op een geslaagd seizoen voor de 
Castricumse Rugby Club. (Foto’s: 
Wim Peperkamp)

Daily Limmen met trofee en links van hem Dale Zonneveld

Winnares Bowien met haar trofee 

Forte: ‘Niet-ingeënte kinderen 
weigeren bij te lage vaccinatiegraad’
Castricum - Kinderopvang For-
te, met meerdere locaties in Cas-
tricum, zegt mogelijk kinderen te 
gaan weigeren bij een te lage vac-
cinatiegraad. 
Dat schrijft het bedrijf in een brief 
aan de ouders.
In de brief staat dat de kinderop-

vang maatregelen treft wanneer 
de vaccinatiegraad later is dan 95 
procent. 
Momenteel is het percentage in-
geënte kinderen op alle locaties 
hoger. ,,Het weigeren van kinde-
ren die niet zijn ingeënt tegen 
bepaalde ziekten behoort in een 

dergelijke situatie tot één van de 
mogelijkheden.’’
De brief is een antwoord op de 
discussie rond het onderwerp. 
Eerder kwam het nieuws naar 
buiten dat andere kinderopvang-
centra kinderen weigeren die 
geen prik hebben gehad.

Vrijwilligers Muttathara bezoeken 
projecten in India
Castricum - Jaarlijks steunt de 
stichting Muttathara vele goede 
doelen in onder andere India. Het 
is voor Muttathara belangrijk om 
te zien of het geld goed terecht 
komt. Daarom reisden Evert Hof-
land en Hein van der Kolk van de 
stichting (zie foto) begin dit jaar af 
naar India. Ze bezochten in twee 
weken maar liefst 13 NGO’s in de 
deelstaten Andhra Pradesh en Ta-
mil Nadu. Dit zijn organisaties die 
onafhankelijk zijn van de over-
heid en zich zonder winstoog-
merk richten op het verbeteren 
van de positie van de vele kansar-
men. In totaal zijn deze 13 NGO’s 
verantwoordelijk voor meer dan 
50 projecten in dit deel van India. 

We stelden Hein en Evert een paar 
vragen over hun bezoek.

Naar welk deel van de Indiase be-
volking gaat het geld dat via Mut-
tathara binnenkomt eigenlijk? 
Evert: ,,Ondanks het feit dat het 
kastenstelsel o�cieel is afge-
schaft, blijft de invloed daarvan 
nog groot. De meeste steun gaat 
dan ook naar de grote groep ‘kas-
telozen’: Dalith en Adivasi. Zij wo-
nen vaak in kleine dorpjes en krij-
gen de kans niet om te pro�teren 
van de groeiende welvaart in In-
dia. Daarom blijft hulp voor deze 
groep erg belangrijk.’’

Wat voor projecten hebben jullie 
bezocht? 
Evert: ,,We hebben voorname-
lijk initiatieven bezocht die de lo-
kale bevolking helpen om op ei-
gen benen te staan. Bijvoorbeeld 
projecten die vrouwen helpen bij 
het houden en verkopen van vee, 
het maken en verkopen van kle-
ding en ingemaakte groenten en 
het in- en verkopen van bijvoor-
beeld sieraden. De meeste pro-
jecten werken op basis van revol-
ving funds. Dit zijn leningen die 
worden terugbetaald. Het terug-
betaalde bedrag wordt opnieuw 
geïnvesteerd in een volgende 
groep vrouwen. om zo de impact 

te vergroten.’’ Dit blijkt in de prak-
tijk heel goed te werken.

Wat viel jullie op in India? 
Evert: ,,Met India is het als volgt: 
you hate it or you love it. Er slin-
gert veel troep langs de wegen en 
het is een grote chaos. Daar moet 
je mee om kunnen gaan. Er komt 
wel steeds betere infrastructuur, 
maar op tweebaanswegen wordt 
er wel vier rijen dik gereden. Ook 
is er al twee jaar geen moesson 
geweest. Door weinig bebossing 
en kale oevers stroomt het klei-
ne beetje water dat valt ook di-
rect naar de oceaan. Dit is drama-
tisch voor India.’’ Herbebossing 
lijkt daarvoor de oplossing.

Hoe werkt de controle van de 
NGO’s?
Hein: ,,We hebben alle organisa-
ties van tevoren vragenformulie-
ren laten invullen. Zo waren ze 
goed voorbereid op onze admi-
nistratiecheck en konden we snel 
het kaf van het koren scheiden. 
Twee van de dertien NGO’s had 
de zaken niet op orde. Van deze 
organisaties moesten we helaas 
afscheid nemen maar over het al-
gemeen komt het geld dus heel 
goed terecht.’’

Hoe werden jullie ontvangen bij 
de projecten? 
Hein: ,,De Indiase bevolking waar 
wij mee kennis hebben gemaakt 

was ontzettend warm, gastvrij en 
vrolijk. We werden zelfs met dans-
ceremonies ontvangen en moch-
ten getuige zijn bij een bruiloft.’’

Wat viel jullie verder op tijdens het 
bezoek?
Evert: ,,We bezochten voorname-
lijk kleine dorpjes op het platte-
land. Deze dorpen zijn op zichzelf 
aangewezen en kunnen niet re-
kenen op steun van de gemeen-
te of provincie. Het is mooi om te 
zien dat we met beperkte midde-
len toch echt een groot verschil 
maken in het dagelijks leven van 
deze mensen. We zien dat er wel 
veel korte termijn denken is. Er is 
bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in 
Indiase infrastructuur, maar niet 
in het onderhoud ervan. Waar-
door wegen en gebouwen vrijwel 
meteen in verval raken. We letten 
daarom in dat soort projectaan-
vragen ook sterk op onderhoud.’’

Wat zijn jullie toekomstplannen? 
Hein: ,,De projecten in India staan 
goed op de rit. Muttathara is van 
origine gericht op hulp voor India 
maar we verbreden graag onze 
horizon en willen meer projecten 
steunen in andere delen van de 
wereld. Dus als de inwoners van 
Gemeente Castricum goede idee-
en hebben voor andere projecten 
kunnen ze deze absoluut bij Mut-
tathara indienen.’’ (Foto: aangele-
verd)
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Ook de meisjes van MD3 MHCC zijn kampioen geworden. Met 7 ge-
wonnen wedstrijden en een �ink doelsaldo van 52 doelpunten waren 
zij niet te kloppen voor de tegenstanders. Op zaterdag 25 mei hebben 
ze de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld en met maar liefst 16-
0 gewonnen van Rood-Wit MD7 Aerdenhout. 
Van links naar rechts: Noa van der Schaaf, Emma Geerlings, Gwynne 
de Bruijn, Jade Wreesman, Veerle de Boer, Milou Snijder, Charlie Ema-
nuels, Lieve Scheerens, Fay van der Welle, Anna Rikken, Jet Kramer 
(trainster), Dena Koopman (invalster), Emma van Scherpenzeel, Yara 
Elmir (niet op de foto Sterre Lodewijks). 

Kampioenen bij MHCC
Castricum - Bij hockeyclub MHCC konden diverse teams dit weekein-
de de vlag uitsteken. Na een mooi seizoen met prachtige wedstrijden 
en een paar schitterende comebacks is het Meisjes A2 gelukt kampi-
oen te worden door naaste concurrent nipt voor te blijven. Een mooi 
resultaat! 

De meiden van C2 hebben van de 10 wedstrijden er 7 gewonnen, 
2 gelijk gespeeld en 1 verloren. Met dank aan hun trainer Folkert 
Schoorl hebben ze een top seizoen gedraaid en dus ook het kampi-
oenschap binnen gehaald.

Het derde damesteam van MHCCis kampioen geworden in de Reserve 
3e klasse. Grootste concurrent VVV uit Amsterdam werd op zondag 19 
mei op eigen veld met 1-4 verslagen en toen was MHCC niet meer te 
achterhalen. Na de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen Hur-
ley, die met 1-0 werd gewonnen,  was er champagne, bloemen en na-
tuurlijk de traditionele ereronde. (Foto’s: aangeleverd)

Mooie overwinning TV 
Castricum op Joy Jaagpad
Castricum - De derde thuiswed-
strijd van het eerste gemengd 
team werd onder prima weers-
omstandigheden gespeeld te-
gen het team van Joy Jaagpad uit 
Amsterdam. De punten van beide 
dames enkelpartijen werden on-
derling verdeeld: José de Groot 
kon slechts twee games winnen 
van haar tegenstandster terwijl 
Valesca Schoorl in twee sets dui-
delijk de sterkste was in haar par-
tij. Ook bij de heren enkelpartij-
en zag je hetzelfde beeld: Mar-
tijn Kicken kon het een set aar-
dig volhouden, maar verloor toch 
vrij kansloos in twee sets. Matthijs 
Langeveld daarentegen won zijn 
partij in drie sets nadat hij set één 
in een tiebreak had verloren. Na 
deze 2-2 tussenstand kon het da-
mesdubbel met Valesca en Eveli-

ne al na één game de rackets op-
bergen want een van de tegen-
standsters moest vanwege een 
enkelblessure opgeven. Zo wil 
je natuurlijk geen wedstrijd win-
nen, maar het is niet anders. Om-
dat Matthijs en Jordy Schi�er-
stein hun dubbelpartij in twee 
sets wonnen en zo de stand op 
4-2 brachten, werd het resultaat 
van de gemengd dubbels bepa-
lend of het thuisteam weer een 
gelijkspel zou behalen danwel 
een overwinning. Dat laatste ge-
beurde: Jordy en Eveline verlo-
ren, maar Matthijs en José won-
nen in twee sets zodat TV Castri-
cum met 5-3 een mooie overwin-
ning boekte. 
Volgende week speelt het team 
de laatste wedstijd thuis tegen 
Alkmaar.

FC Castricum JO9-3 viert 
overwinning als kampioenen
Castricum - Het topteam JO9-3 
van FC Castricum heeft zaterdag 
25 mei het seizoen afgesloten 
met een heuse monsterzege. Ze 
wonnen de thuiswedstrijd tegen 
ADO ‘20 met maar liefst 6-0.
Sinds vorig seizoen hanteert 
de KNVB nieuwe regels voor de 
jongste voetballers. Een van deze 
nieuwe regels is dat er geen ran-
gen en standen meer worden bij-
gehouden.
Uit onderzoek blijkt dat kinde-
ren onder de 10 jaar nog niet in 
staat zijn om weken vooruit te kij-
ken. Ze zijn vooral bezig met de 
dag zelf, waarmee de wekelijkse 
wedstrijd het voetbalfeestje van 
het moment is. De week erop is 
weer een nieuw feestje, waarbij 
het niet nodig is deze aan eerde-
re prestaties te koppelen, door de 
behaalde punten bij elkaar op te 
tellen. Uiteraard willen ze wel el-
ke wedstrijd winnen.
De nieuwe regel heeft voor FCC 

JO9-3 heel goed uitgepakt. Iede-
re wedstrijd van het seizoen was 
voor de kinderen én de toeschou-
wers een feestje. Met vooral in de 
tweede helft van het jaar behoor-
lijk veel doelpunten en overwin-
ningen.
Met een knaller zoals afgelopen 
zaterdag is het seizoen eindi-
gen natuurlijk de droom van ie-
dere voetballer. Want hoewel er 
sinds de nieuwe regels geen o�-
ciële kampioenen meer zijn in de-
ze leeftijdscategorie, voelen de 
spelers zich minstens zo goed als 
Ajax, de huidige kampioen van 
Nederland. Coaches Henk, Mauri-
ce en invalcoach Friso hebben de 
jongens en meiden dus terecht 
tot Kampioenen gekroond!
Op de foto van links naar rechts: 
coach Henk, Thijs, Layan, Suus, 
Jelle en (inval)coach Friso. Hur-
kend van links naar rechts: Daan, 
Thom, Nino, Emil en Sibbe. (Foto: 
aangeleverd)

Dos-turnsters in 
districtsfinale
Castricum - Op zaterdag 25 mei 
zijn in Amsterdam de districts-
�nales turnen van de Koninklij-
ke Nederlandse Gymnastiek Unie 
gehouden. Voor Dos hadden zich 
vijf meisjes geplaatst in de �nale. 
Bij Jeugd divisie 5 draaide Marin-
ka Jonker een goede wedstrijd op 
alle toestellen. In een sterk deel-
nemersveld van 34 meisjes, waar-
bij de verschillen tussen de turn-
sters heel klein waren, eindigde 
zij op de 23e plaats.
In de tweede wedstrijd waren An-
na van Egmond en Janna Louwen 
(junior divisie 5) en Jet Dreijer (ju-
nior divisie 4) aan de beurt. An-
na en Janna turnden een stabiele 

wedstrijd, waarbij Anna een mooi 
cijfer behaalde op brug (10.50) en 
Janna erg goed ging op vloer, wat 
werd beloond met een 11.10!
Jet turnde op hetzelfde moment 
aan de andere kant van de zaal. 
Zij scoorde vooral hoog op brug 
en vloer. Uiteindelijk werd An-
na 31e, Janna 13e en Jet eindig-
de als 12e. 
De vijfde Dos-turnster die zich 
had geplaatst was Stijne de Win-
ter (senior divisie 4) die helaas 
door omstandigheden niet mee 
kon doen.
Dos kijkt terug op een mooi turn-
seizoen en maakt zich op voor 
volgend jaar.

Project ‘Aids moeders en 
weeskinderen’ tien jaar
Castricum - Het project ‘Aids 
moeders en weeskinderen’ van 
Annie Assendelft bestaat tien 
jaar. Annie dankt alle mensen 
die haar hebben gesteund en 
hoopt nog heel lang door te mo-
gen gaan met dit bijzondere pro-
ject, om deze vergeten groep 
een menswaardig bestaan te ge-
ven. Zij is ontzettend blij en dank-
baar dat al de moeders en kinde-

ren nog in leven zijn, en het goed 
doen zover dat mogelijk is. 

Wie haar project wil steunen met 
een �nanciële bijdrage, kan dit 
doen op het gironummer: Paro-
chie De Goede Herder, NL 12 IN-
GB0002210240 o.v.v. boekje/kin-
deren. Wie haar gedichtenbun-
deltje wil bestellen kan dit doen 
via 0251-650757.

Maria Callas in serie 
‘De Ochtenden’
Castricum - In de serie ‘De Och-
tenden’ kan iedereen op don-
derdag 6 juni in de bibliotheek 
in Castricum komen luisteren en 
kijken naar een lezing van Volen-
dammer Kees Schilder over Ma-
ria Callas. Met haar fantastische 
stem, zeldzame inlevingsvermo-
gen, ongekende muzikaliteit en 
zesde zintuig voor de stijl van de 
romantische opera’s veroorzaak-
te ze een sensatie in de operawe-
reld. Kees vertelt er deze ochtend 
enthousiast over en laat muziek-
fragmenten horen.
Bibliotheek Kennemerwaard 
brengt een programma voor se-

nioren met als titel: ‘De Ochten-
den’. Deze ochtenden van 10.00 
tot 12.00 uur staan in het teken 
van cultuur en informatie, maar 
ook gezellig samenzijn en nieu-
we mensen ontmoeten. Geïnte-
resseerden zijn welkom op don-
derdag 6 juni van 10.00 tot 12.00 
uur in Bibliotheek Kennemerland, 
locatie Castricum, Geesterduin-
weg 1. De toegang is 5 euro inclu-
sief een kopje ko�e of thee. Aan-
melden kan via de website www.
bibliotheekkennemerwaard.nl
via de agenda of bij de Klanten-
service in één van de vestigingen 
(betaling met pin).

Moeite met lezen en schrijven?
Ga naar het Open 
Leercentrum Castricum
Castricum - In de bibliotheek 
van Castricum is elke dinsdag 
het Open Leercentrum (OLC). In 
het OLC kan iedereen komen die 
zijn of haar Nederlands wil verbe-
teren. Je kunt er terecht met alle 
vragen over lezen en schrijven. En 
ook over rekenen of de computer. 
Dat kan zonder afspraak. De toe-
gang is gratis. Iedereen is welkom 
ook als je geen lid bent van de bi-
bliotheek.
Je krijgt deskundige hulp en tips 
of begeleiding bij je huiswerk. Je 
kunt met de taal oefenen op de 
computer. In de bibliotheek zijn 

materialen en computers te ge-
bruiken. Maar je kunt ook eigen 
boeken of huiswerk meenemen. 
Er is geen vast programma. Aan-
melden is niet nodig. Meedoen is 
gratis. 
Loop vrijblijvend eens binnen bij 
OLC in de bibliotheek in Castri-
cum aan de Geesterduinweg 1. 
Dat kan elke dinsdag van 11.00 
tot 13.00 uur. Het OLC is een sa-
menwerking van Taalhuis Castri-
cum en ROC Kop van Noord-Hol-
land. Kijk voor meer taalactivitei-
ten op  www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl/taalhuis.

Draadkunstexpositie in 
het Gemaal 1879
Akersloot - Van zondag 2 ju-
ni tot zondag 28 juli is de draad-
kunst van Ria de Ruiter uit Heiloo 
te bekijken in het Gemaal 1879 
in Akersloot. Ze experimenteert 
met transparante driedimensio-
nale objecten, gemaakt van ei-
gentijdse materialen, uiteenlo-
pend van katoenen draden tot 
kunststo�en. 

De laatste tijd werkt ze veel met 
metaaldraad, dat een grote �exi-
biliteit heeft en gemakkelijk de 
vorm behoudt die ze voor ogen 
heeft. Met deze bijzondere kunst-
uiting toont de kunstenaar de 
schoonheid van draden en wil zij 
tegelijk de fantasie prikkelen.
De expositie in het Gemaal is elke 
zondag te zien vanaf 2 juni tot en 
met 28 juli tussen 13.30 en 16.30 

uur. Meer informatie op de web-
site: www.draadkunst.nl en www.
gemaal1879.nl
Tijdens de openingsuren kan ook 
het gebouw worden bezichtigd 
en wordt uitleg gegeven over de 
werking van de waterhuishou-
ding. Veelal zal het gemaal voor 
het publiek ook in werking wor-
den gesteld. Op de bovenverdie-
ping is er tevens een permanen-
te expositie over het Oer-IJ, wel-
ke de historie laat zien van de 
ontwikkeling van de regio. Re-
gelmatig worden vanuit het ge-
maal �ets of wandeltochten ge-
houden door de stichting Oer-IJ, 
houd daarvoor de publicaties in 
de gaten. Het gemaal is gelegen 
in Akersloot aan de Fielkerweg 4 
(Klein Dorregeest). (Foto: aange-
leverd)

Roots Market op camping
Castricum - Ook dit jaar vindt 
de Roots Market weer plaats op 
Camping Bakkum. Voor het vijf-
de jaar op een rij staan er op de 
zaterdagen 1 en 8 juni tientallen 
kramen om heerlijk te struinen 
tussen de ambachtelijke produc-
ten, helemaal nieuw en met liefde 
gemaakt of juist lekker vintage! 
Een bezoek aan de Roots Market 

biedt voor een ieder wat wils: een 
dagje uit voor het hele gezin, of 
juist lekker in je eentje struinen 
over de markt. De markten vin-
den plaats op zaterdag 1 en 8 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur. Iedereen 
is welkom om de markt te bezoe-
ken, alleen honden zijn niet toe-
gestaan op de camping. Camping 
Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum. 
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Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 juni 2019

Tijd Onderwerp 
18.00 – 19.00 Auditcommissie  

19.30 – 20.45 Raadsinformati ebijeenkomst
 Bijeenkomst over diverse fi nanciële documenten:
 19.30 uur: inloopavond Kadernota 2020:
 bewoners en organisati es kunnen mening over de Kadernota 
 kenbaar maken 
 Aansluitend: presentati e diverse fi nanciële documenten
 Aansluitend: beantwoording technische vragen bij Kadernota 2020

 Commissie
19.30 – 20.45 Zienswijze op jaarstukken van diverse Gemeenschappelijke
 Regelingen: 
 - GGD Hollands Noorden
 - WNK Personeelsdiensten
 - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD)
 - Vuilverbrandingsinstallati e (VVI HVC) 

Gesloten op Hemelvaartsdag 
en Pinkstermaandag
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (tweede Pinksterdag) zijn al onze 
diensten in het gemeentehuis en afvalbrengstati on gesloten. Check de afval-app voor de juiste 
dagen waarop het afval wordt opgehaald. Bellen kan ook: zie de colofon.

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
Kadernota 2020 op donderdagavond 6 juni aanstaande. Dat kan om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2020 en geeft  richti ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 
vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 6 juni, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 6 juni 2019.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 20 juni 2019. Besluitvorming over de kadernota 
vindt plaats op 27 juni 2019.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e (Vera 
Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg: 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgriffi  e@
castricum.nl) 

Geef uw mening over de Kadernota 2020

Buurtbemiddeling 
Castricum 
bemiddelt grati s 
bij burencon  icten 
binnen de 
gemeente. Vindt u 
het belangrijk dat 
iedereen pre   g kan 
wonen en wilt u 
hieraan bijdragen  
Meldt u zich dan 
aan als vrijwillige 
bemiddelaar. 

ets voor u
U beschikt als 
bemiddelaar over 
goede sociale 
vaardigheden. 
U kunt 
onbevooroordeeld 

naar anderen luisteren en u bent ti jdens een bemiddeling onparti jdig. Ook bent u onder 
andere bereid een basistraining van 6 dagdelen te volgen en bent u inwoner van de gemeente 
Castricum. 

Meer informati e
U vindt een uitgebreide vacatureomschrijving op de website  www.debemiddelingskamer.
nl. Voor aanmelding en meer informati e kunt u mailen naar info@debemiddelingskamer.nl of 
bellen met Tineke Wols via 06 41198606. 

Buurtbemiddeling Castricum wordt uitgevoerd door De Bemiddelingskamer en is landelijk 
gecerti fi ceerd. De Gemeente Castricum en Kennemer Wonen zijn fi nanciers. 

emiddelen i  urenc n  icten

Onze gemeente werkt aan een energieneutrale toekomst. Dat doen we niet alleen zelf  ook de 
Castricumse ondernemers vragen om duurzaamheid. Omdat wij duurzaamheid zo gemakkelijk 
mogelijk willen maken, bieden we samen met Duurzame nergie Co perati e Regio Alkmaar 
D CRA  ondernemers de mogelijkheid mee te doen aan Zon op Bedrijfsdaken’ ZoB .  

 
Omschakelen naar groene energie – opgewekt door zonnepanelen – kan een hele opgave zijn. 
Denk aan het rond krijgen van de fi nanciering, maar ook aan de technische installati e. Het 
project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ van DECRA en ona  ankelijk energieadviesbureau ECONNETIC 
maakt zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote schaal uit te 
voeren. Verschillende daken worden ‘gebundeld’, waardoor (aankoop)kosten lager worden en 
het project in aanmerking komt voor gunsti ge projec  inanciering. 

Inmiddels zijn er heel wat methoden om zonnepanelen te realiseren en juist d r wordt met 
‘Zon op Bedrijfsdaken’ rekening mee gehouden. Er is immers niet een beste manier voor 
iedereen. In een gesprek met een ona  ankelijke adviseur worden de opti es inzichtelijk gemaakt 
en wordt er gekeken naar wat het beste aansluit bij de situati e van ondernemer. ECONNETIC 
vraagt voor de deelnemende ondernemers een SDE  subsidie aan en begeleidt ze bij het 
realiseren. 

Alle ondernemers in de gemeente met een dak vanaf  1.000 m  en een 
grootverbruikaansluiti ng (  3x 100A), komen in aanmerking voor deelname aan het collecti ef. 
Zelf mee-investeren tegen een mooi rendement mag, maar hoeft  niet. 
 
nteresse  

Meld u dan aan via htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/ voor een vrijblijvend gesprek met een 
adviseur. en van de adviseurs neemt contact met u op.

Collectief plaatsen van zonnepanelen 
voor ondernemers

Ondernemers en instellingen moeten energie-
besparende maatregelen melden
Verbruikt uw bedrijf of instelling inrichti ng’  per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 
m3 aardgas e uivalent  Dan bent u op grond van het Acti viteitenbesluit milieubeheer ver-
plicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdienti jd van 5 jaar 
of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. n 2019 komt daar de informati eplicht bij. Dat 
betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichti ng moet rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen u hee   genomen.  kunt uw rapportage indienen via het eLoket van de over-
heid: op de website van RVO, h  ps: mijn.rvo.nl eloket login-start.html

oe  Via eLoket en e erkenningsmiddel
Tot juli 2019 kunt u via het eLoket uw energiebesparingsmaatregelen rapporteren. Om in te 
loggen in het eLoket heeft  u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op ti jd aan bij 
een leverancier. Dat duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden (tussen de 5 en 22 
euro per jaar).

U kunt ook een intermediair machti gen die voor u rapporteert in het eLoket. Dan hoeft  u geen 
eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft  u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rap-
portage. Het bewijs van uw machti ging aan de intermediair hoeft  u niet op te sturen. Per inricht-
ing kan er maar n persoon rapporteren in het eLoket.

Goed om te weten: u kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in het 
eLoket. Uw rapportage wordt als pdf opgeslagen, zodat u deze later nog kunt inzien. U kunt geen 
documenten bijsluiten in het eLoket. Meer informati e over het rapporteren vindt u op deze 
pagina: htt ps://www.rudnhn.nl/Ondernemers/Energiebesparing/Informati eplicht/
Uitleg rapporteren eLoket
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
200519 Torenstraat 34 in Castricum  
 Het verbouwen van een  winkelpand (WABO1900881)
 Oranjelaan 16 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900893)
230519 Zeeweg 10 in Castricum  
 Het (ver)plaatsen van een blokhut (WABO1900910)
 Ganzerik 16 in Castricum  
 Het vergroten van de woning (voor- en achterzijde) (WABO1900912)
 Lijsterbeslaan 23 in Castricum  
 Het vervangen van een dakkapel (achterzijde) (WABO1900911)
 Saskerleidijk secti e F49 in Akersloot 
 Het plaatsen van een afrastering voor vee (WABO1900914)

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: Leo Toepoelstraat 31 in Castricum  
    Het veranderen van een kozijn in de voorgevel (WABO1900571)
 • Buiten behandeling: Rijksweg 132 in Limmen 
    Het wijzigen van de kantoorruimte naar 1 appartement (WABO1900366)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
200519 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 57 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900524)
210519 Malleweg 2 in Castricum
 Het plaatsen van 48 zonnepanelen (WABO1900549)
 Stetweg 37-39 in Castricum 
 Het vergroten van de brandstofzuil Fuel Up tankstati on (WABO1900542)
230519 Oude Parklaan 4a in Castricum  
 Het bouwen van een woning (Koetshuis Zuid) (WABO1900553)

Ontheffi  ng arti kel 8.3 Bouwbesluit 

Datum Adres
220519 Stati onsweg in Castricum  
 Ontheffi  ng geluid en werken buiten werkti jden (diverse momenten week 21 t/m 25  
 en week 36)  voor werkzaamheden aan het stati on (WABO1900814)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
210519 De Kwekerij 4 in Akersloot
 Het renoveren en plaatsen van een dakkapel (eerste en tweede verdieping)  
 (WABO1900594)
 Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) (WABO1900659)
220519 Kerkweg 32 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel op het achter dakvlak (WABO1900731)

230519 Prins Bernhardlaan 22 in Akersloot 
 Het vervangen/veranderen van het dak van de garage (WABO1900566)

Ondergeschikte wijziging omgevingsvergunning

 • Van Speykkade 61 in Castricum
Op 18 januari 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 
een bijeenkomstgebouw. Deze omgevingsvergunning is gewijzigd waarbij slechts 
een verduidelijking op tekening is aangegeven. De verduidelijking houdt in dat op 
de tekening de omschrijving ‘multi functi onele ruimte’  is gewijzigd in ‘multi func-
ti onele ruimte ten behoeve van maatschappelijk doeleinden’. Voor het overige 
blijft  de omgevingsvergunning ongewijzigd. (WABO1801842)

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 bezwaar-
schrift  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 
210519 Dampegheestlaan 2 in Limmen  
 Verleende Apv evenementenvergunning voor het organiseren van het  Familie  
 Straten Toernooi in Limmen van donderdag 30 mei 2019 tot en met zaterdag 
 1 juni 2019 (APV1900233)
220519 Vuurbaak, Kerkweg en  Dusseldorperweg in Limmen 
 Verleende APV doorlopende evenementenvergunning Jaarmarkt Limmen 2019,  
 op woensdag 26 juni 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur, verzenddatum besluit 
 22 mei 2019, (APV1900441)
 Zeeweg ter hoogte van Sports@Sea in Castricum  
 Verleende APV evenementenvergunning NK Big air Kitesurfen 2019, op het strand  
 van Castricum ten hoogte van Sports@Sea op zaterdag 25 mei 2019 tot en met  
 zondag 13 oktober 2019, 1 dag in het weekend binnen het windraam, verzend-
 datum besluit 22 mei 2019 (APV1900436)
 Bakkummerstraat in BakkumGemeente Castricum 
 Verleende vaste standplaatsvergunning weekmarkt Bakkum op elke woensdag als  
 er een weekmarkt is, verzenddatum besluit 22 mei 2019(APV1900479).
230519 Van der Mijleweg, 2e Groenelaan, de Bakkummerstraat, de Stetweg en de  
 Brederodestraat in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum 2019 op zondag 30 juni  
 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum besluit 23 mei 2019 
 (APV1900322).

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. 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)
200519 Bakkerspleintje 26 in Castricum 
 Gewijzigde Drank – en Horecavergunning Wierenga eten en drinken 
 (HORECA190004)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-vergunningverlener 
via horeca@debuch.nl

Castricum, 29 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




