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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Kunstfi etsroute ondanks 
warme weer goed bezocht
Castricum - De Kunst� etsrou-
te viel dit jaar tezamen met de 
eerste tropische dag van 2019. 
De organisatie vreesde even 
voor een matige opkomst, 
maar dat bleek mee te vallen. 
,,Veel mensen zagen het mooie 
weer als reden om op de � ets te 
stappen en kunst te bekijken.”

De bezoekers die bij Toonbeeld 
binnenkomen, veelal vijftigplus-
sers, zien de route als ‘een leuk 
uitstapje’. ,,Binnen is het vaak ook 
lekker koel, dus dat scheelt.” 
In Geesterhage is werk van ver-
schillende lokale kunstenaars te 
bewonderen. Een van hen is Ka-
mila Ewa Grzywacz. Ze exposeert 
met een serie bloemen op doek. 
,,Mijn stijl is geïnspireerd op Art 
Nouveau en glas-in-lood. Ik heb 
veel geëxperimenteerd als schil-
der. Van portretten tot fantasie en 
van realisme tot abstract. Ik schil-
der op gevoel. Deze doeken zijn 
heel gra� sch met duidelijke con-
touren en intense kleuren. Soms 
wel drie of vier lagen tot de juiste 
tint ontstaat.”

Keramiste Paulien Hakkert expo-
seert een serie vazen, allemaal 
handgemaakt. Het leukst om te 
maken, besluit ze. ,,Grote vazen 
zijn spannender om te maken, 
maar ik ontwerp ook kleinere va-
rianten omdat ik weet dat niet ie-
dereen daar ruimte voor heeft.” 
Paulien werkt sindskort ook op 
een draaischijf waar ze kommen 
en schotels op draait. Haar werk 
wisselt regelmatig: van kleurrijke 
exemplaren tot sobere varianten. 
,,Mijn werk komt altijd intuïtief tot 
stand, daarom verschillen ze ook 
van elkaar.”

In een van de ruimtes bij Toon-
beeld hangt het beeld dat leer-
lingen van Rob de Reus maakten. 
Realistisch werken, veelal die-
ren en de een nog mooier dan de 
ander. Rob schildert al 25 jaar en 
heeft een eigen schilderschool in 
Uitgeest. ,,Sommige leerlingen 
schilderen al acht, negen jaar bij 
me. In principe kan iedereen het 
leren - als je kunt schrijven kan je 
ook schilderen. Schilderen is le-
ren kijken - tekenen wat je ziet 
er niet wat je zelf bedenkt. Het is 
heel boeiend om anderen dit vak 
te leren. Als je het resultaat dan 
zo bij elkaar ziet is dat heel gaaf.” 

De kunst� etsroute werd dit jaar 
voor de 24e keer georganiseerd. 
Meer dan zeventig kunstenaars 
exposeerden hun werk op 25 ver-
schillende locaties. (Mardou van 
Kuilenburg)

Zaterdag 8 juni 
Lentemarkt
Castricum - Schilders, fotografen, 
leerbewerkers en andere kunste-
naars zijn zaterdag 8 juni aanwe-
zig op de Lentemarkt. Het is de 
eerste keer dat de markt op zater-
dag wordt georganiseerd.
Tussen 11.00 en 17.00 uur staan 
op de Dorpsstraat en het Bakkers-
pleintje verschillende kraampjes. 
Ook wordt een Zwarte Cross ca-
ravan beschilderd en is Perspec-
tief aanwezig met meerdere cur-
sisten en begeleiders. De Bur-
gemeester Mooijstraat wordt zo 
veel mogelijk vrij gehouden in 
verband met bereikbaarheid van 
de winkels.

Meisje vermist 
op strand
Castricum - De politie kreeg zon-
dagmiddag omstreeks 13.45 uur 
een melding binnen dat een vier-
jarig meisje al vanaf 12.45 uur ver-
mist was op het strand. Ouders 
en reddingsbrigade waren al vol-
op aan het zoeken en ook de bos-
wachters van PWN waren in ken-
nis gesteld.
Tegen 14.00 uur trof de reddings-
brigade het meisje aan en heeft 
haar herenigd met haar ouders.

Inbraak in 
woning
Castricum - Donderdag 30 mei 
tussen 20.30 en 20.45 uur is in-
gebroken bij een woning aan de 
Rijksweg. Een buurvrouw had 
rond 20.30 uur glasgerinkel ge-
hoord maar had er niet aan ge-
dacht om de politie te bellen.

Castricum aan Zee - Een brand 
heeft in de nacht van maandag 
op dinsdag  voor � ink rookschade 
gezorgd in strandpaviljoen Zee-
zicht. Ondanks dat het vuur snel 
geblust was, zit het interieur on-
der het roet. Niemand raakte ge-
wond. 
De brandweer arriveerde rond 
03.30 uur, een halfuur later werd 
het sein brand meester gegeven. 
Over de oorzaak is nog niks be-
kend.

Rookschade 
door brand in 
Zeezicht

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

BEZORGERS 
GEVR AAGD

Omgeving:
• Prinses Margrietstraat/Korte Cieweg, 
 200 kranten (Castricum)
• Martin Luther Kinglaan, Asserlaan, 
 125 kranten (Castricum)
• Duinakker, Koningshof, 160 kranten 
 (Castricum)
• Boterbloempad, Speenkruidlaan, 
 125 kranten (Akersloot)

PINKSTEREN 
SLOFFEN FESTIVAL

APPEL, VERS FRUIT, AARDBEI/CITROEN, BOSVRUCHTEN/MANGO, 
FRAMBOZEN YOGHURT, AARDBEIEN, BREUGEL, CHRISTOFFEL, FRAMBOZEN/

PASSIE, MELKPRALINE, CASSIS/LIMOEN, AARDBEIEN/SLAGROOM

IN 12 SMAKEN
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

Côte de boeuf 
4 weken gerijpt
25% KORTING

BIETENSTAMPPOT 
MET 2 

GEHAKTBALLEN
SAMEN € 6,99
VLEESWARENTRIO:

FILET AMERICAIN
KIP GRILLWORST

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke 
Stand Castricum
Geboortes
Castricum: 05-05-2019: Louise 
Limmen, dochter van Jelle Lim-
men en Martise Leemhuis. 13-
05-2019: Kate Lugtigheid, doch-
ter van Tom Lugtigheid en Mieke 
Kok. 22-05-2019: Tirza Mae Jan-
sen, dochter van Liroy Jansen en 
Angela L. Hof. 

Overledenen
Castricum: 18-05-2019: Nicolaas 
A. Zoontjes, gehuwd met Corne-
lia V.A. Mooij. 21-05-2019: Adri-
ana M.H. Amende, weduwe van 
Anthonius H. Veerkamp. 23-05-
2019: Petrus C. Fens, gehuwd met 
Petronella M.J.G.M. Jagers. 23-05-
2019: Alette A.M. Koreman. 

Recordbedrag opgehaald voor Stichting Oer-IJ
Prachtige routes en indrukwekkende 
acts tijdens Oer-IJ Expeditie
Castricum - Ruim 4.000 wande-
laars genoten op Hemelvaarts-
dag van de vele acts, het goede 
wandelweer en de mooie rou-
tes tijdens de derde editie van de 
Oer-IJ Expeditie. 
Ook dit jaar konden wandelaars 
genieten van een ware ontdek-
kingswandeltocht door het Oer-
IJ-gebied. De twintig acts op de 
route zorgden de hele dag voor 
volop amusement. Dit jaar stond 
het wandelevenement in het the-
ma van Militair landschap. Alle 
acts die wandelaars op de route 
tegenkwamen, hadden een mili-
tair tintje.

Om 7.30 uur gaf Paul Slettenhaar, 
wethouder van de gemeente Cas-
tricum, het o�ciële startschot 
voor de 33 kilometer. De weers-
voorspelling voorafgaand aan het 
evenement was niet al te gunstig, 
maar gelukkig viel dit allemaal 
mee en eind van de dag liet zelfs 
de zon zich af en toe zien. Onder-
weg genoten deelnemers van in-
drukwekkende acts zoals de Slag 
bij Castricum aan de voet van de 
Papenberg en konden de gid-
sen alles vertellen over het Oer-
IJ-gebied. De prachtige plekken 

als Kasteel Assumburg en Fort 
aan Den Ham waren echte blik-
vangers tijdens het wandeleve-
nement.
Dit jaar konden wandelaars voor 
het eerst kiezen uit zes routes van 
10, 16, 21, 26, 28 of 33 km. Huis 
van Hilde was ook dit jaar weer 
de perfecte start- en �nishloca-
tie. Na a�oop konden wandelaars 
hier nog genieten van een drank-
je en de livemuziek zorgde voor 
een ontspannen sfeertje.

Recordbedrag Stichting Oer-IJ
Stichting Oer-IJ is het vaste goe-
de doel voor de Oer-IJ Expeditie. 

Deelnemers konden bij inschrij-
ving een vrijwillige donatie doen. 
Met elkaar haalden zij een record-
bedrag op van € 4.254,50. Met de-
ze opbrengst gaat Stichting Oer-
IJ verder met het op de kaart zet-
ten van het bijzondere gebied.

Volgende editie
De vierde editie van de Oer-IJ Ex-
peditie vindt volgend jaar weer 
op Hemelvaartsdag plaats. In 
2020 valt dit op 21 mei. 

Wandelaars kunnen zich vanaf 
medio januari inschrijven. (Foto’s: 
aangeleverd)

Vrijdag 7 juni: opening nieuwe 
exposities in Galerie Streetscape
Castricum - Vrijdag 7 juni speelt 
Edouard Franse chansons bij de 
opening (17.00-19.00 uur) van 
nieuwe exposities in Galerie 
Streetscape. Na een succesvol-
le afsluiting van de Ruigoord ex-
positie tijdens de KFR met de Mo-
no’s Bluesband zijn er weer vijf 
nieuwe exposities ingericht die 
te zien zijn tot en met zondag 7 
juli. Schilderijen van Adjan Broe-
ders (Helmond), Beatrix Boogaard 
(Castricum) en deelnemers van 
het inloopatelier van Mieke Ro-
zing. Patty Schilder (Amsterdam) 
exposeert keramische wandob-
jecten, waaronder ook vazen en 
Thea Boonstra (Amsterdam) bij-
zondere portretten (ook in op-
dracht). Iedereen is van harte wel-
kom bij de opening. 
Zondag 16 en 30 juni van 08.30 
tot 13.00 uur geeft Mieke Rozing 
twee workshops in de serie ‘Ik wil 
schilderen als…’ Dit keer behan-
delt zij de kunstenares Françoise 

Nielly. Aanmelden kan bij Mieke 
Rozing (06-10566887/ info@mie-
kerozing.nl) 

Galerie Streetscape is geopend 
op vrijdag tot en met zondag van 

14.00-17.00 uur en tijdens de in-
loopateliers van Mieke Rozing ie-
dere woensdag en om de week 
op dinsdagochtend van 9.30-
12.00 uur. Zie ook www.street-
scape.nl. (Foto: Marco Bollaart)

Limmen - Op zondag 16 juni is 
er om 19.00 uur een cantatevie-
ring in de Protestantse Kerk van 
Limmen. Voorganger is ds. Maas 
Beitler. Het koor van de Witte 
Duif zal, in afwisseling met de ge-
meente, de liederen zingen. Uit-
gevoerd wordt de cantate ‘een 
taal van liefde’ (tekst van Micha-
el Steehouder, op muziek gezet 
door Chris van Bruggen en Peter 
Rippen). 
Een cantate is een gezongen 
tekst, gebaseerd op schriftlezin-
gen, die dient als bezinning. Deze 

cantate is een bezinning op taal 
en is opgebouwd uit twaalf lie-
deren, verdeeld over drie delen. 
Eerst klinkt het woord van het 
begin - het scheppingsverhaal. 
Woorden, waarmee wij de wereld 
benoemen en met elkaar com-
municeren. Soms warm en liefde-
vol, maar soms ook kleinerend en 
beledigend.

Vervolgens gaan de liederen over 
de spraakverwarring rond de to-
ren van Babel - taal die wordt 
gebruikt als machtsmiddel, om 

mensen tegen elkaar op te zet-
ten.
De laatste liederen van de canta-
te re�ecteren op het mysterie van 
Pinksteren: taal, die door ieder-
een wordt verstaan, taal van com-
passie en waardering. Die taal is 
een gave van de Geest, een taal 
van liefde ‘die als een warme de-
ken bedekt, wie in de kou bezwe-
ken’.
De cantate vraagt om zegenende 
taal - een taal van mensen, die el-
kaar waarderen, een taal van lief-
de!

Cantateviering: Een taal van Liefde

Orgelconcert in de 
Pacratiuskerk
Castricum - Gert van Hoef geeft 
zaterdagmiddag 15 juni een or-
gelconcert in de St. Pancratius-
kerk in Castricum. Reeds op 14-ja-
rige leeftijd behaalde hij de eer-
ste prijs in zijn leeftijds- en mu-
ziekcategorie op het Interclassic-
music Orgelconcours bij Johan-
nus Orgelbouw in Ede. Gert van 
Hoef is pas 24 jaar, maar heeft on-
dertussen al vele concerten ge-
geven in binnen- en buitenland. 
Dit zal mede zijn bereikt door de 
vele video’s die Gert op YouTu-
be plaatste vanaf het prille begin 
van zijn muzikale carrière. Op zijn 
eigen YouTube-kanaal heeft hij 
meer dan 53.000 abonnees. 
Gert van Hoef rondde zijn conser-
vatoriumstudie in 2018 af. Hij stu-
deerde vanaf september 2013 bij 
Jos van der Kooij aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag. 
Gert is de vaste organist van de 
Emined orgeltoonzaal in De Punt 
in Voorthuizen en van de kerk 
van de Hervormde gemeente te 
Voorthuizen. Van zijn hand zijn 
enkele cd’s en dvd’s verschenen. 

Meer informatie over Gert van 
Hoef is te vinden op: www.gert-
vanhoef.nl of op zijn eigen You-
tube-kanaal: www.youtube.com/
user/gertrw
Het concert op zaterdag 15 ju-
ni begint om 15.00 uur. Er is een 
pauze met ko�e en thee en de 
toegang is gratis. Na a�oop van 
het concert is er een deurcollec-
te. Het adres van de St. Pancrati-
uskerk is Dorpsstraat 115 in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Clusiusleerlingen maken 
gerecyclede barbecue

Castricum - Techniekles in de 
eerste klas……je krijgt de op-
dracht - in het kader van recy-
clen - iets met conservenblikken 
te doen. Dan ga je denken en nog 
eens denken wat je kunt doen 
met een blik.
Twee leerlingen van het Clusius 
College Castricum, Kai de Koning 
uit Castricum en Neil van ‘t Veer 
uit Assendelft bedachten dat ze 
het maar eens groot moesten 
aanpakken. Van een conserven-
blik in XXXL-formaat kun je meer 
maken dan van een klein blikje. 
Bijvoorbeeld een barbecue.
En dus zijn de jongens op zoek 
gegaan naar een conservenblik in 
groot formaat. Familie werd inge-
schakeld en via een oom van Neil 
hebben de jongens een mooi 
olievat in hun bezit gekregen.
Er is een prachtig onderstel ge-
maakt van metaal. Er zijn beu-
gels op maat gebogen, er is ge-
schroefd, geslepen, geboord, ge-
meten en gepast. Er is een klep 
gemaakt die omhoog kan en 
van binnen zit een prachtig roos-
ter, helemaal op maat gemaakt. 
De jongens zijn er 5 lessen van 
2 uur mee bezig geweest. Neil 
viert binnenkort zijn verjaardag 
en dan wordt deze barbecue in-

gewijd. Kai komt beslist een keer 
langs om mee te barbecueën. Het 
is een prachtig stuk werk dat op 
het Clusius College Castricum 
door deze jongens is gemaakt! 
(Foto: aangeleverd)

Appeltje-peertje voor 
de duiven van Hein
Castricum - Hein Berkhout is een 
van de nieuwe leden bij de Gou-
den Wieken die de onderlinge 
competitie  binnen de vereniging 
dit jaar een stuk pittiger heeft ge-
maakt. Zijn duiven kunnen pres-
teren op wedstrijden met afstan-
den die variëren van 100-800 ki-
lometer, en sinds vorige week 
zijn zij echt in hun element. Toen 
zijn namelijk de middellange af-
standsvluchten begonnen. Zoals 
afgelopen weekend vanaf Pont 

Sainte Maxence, toen de duiven 
bij de lossing de Ei�eltoren in de 
verte zagen staan. 

Na zo’n kleine 400 kilometer vlie-
gen pakten de duiven van Ger-
hard Tromp en Cees de Wildt de 
tweede en derde plek. Maar voor 
de tweede achtereenvolgende 
week eindigde Hein als eerste, en 
daarvoor heeft deze winnaar een 
eigen uitdrukking: appeltje-peer-
tje. (Foto: aangeleverd)
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Tolkien
Tolkien vertelt over de vormen-
de jaren van de befaamde schrij-
ver waarin hij vriendschap, moed 
en inspiratie vindt bij een groep 
mede- schrijvers en kunstenaars 
op school. Samen doorstaan zij 
liefde en verliezen en wordt de 
broederschap sterker met de ja-
ren, net als Tolkien’s onstuimige 

verkering met zijn geliefde Edith 
Bratt. Maar wanneer de Eerste 
Wereldoorlog uitbreekt, dreigt de 
broederschap uit elkaar te vallen. 

Al deze ervaringen hebben Tol-
kien geïnspireerd om zijn be-
faamde verhalen over Midden 
Aarde te schrijven.

Aladdin
Aladdin is een Amerikaanse musi-
cal�lm uit 2019. De �lm is geba-
seerd op de gelijknamige anima-
tie�lm uit 1992 die weer geïnspi-
reerd is op de sprookjes van Dui-
zend-en-een-nacht. 

Het verhaal volgt, net als de ori-
ginele animatie�lm, de straatjon-
gen Aladdin die verliefd wordt op 
prinses Jasmine. 

Met hulp van een geest verandert 
hij zichzelf in een prins, om de 
liefde van de prinses te winnen.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 20.00 uur
maandag 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Tolkien

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 20.00 uur
maandag 16.00 & 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Rocketman
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag & maandag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 15.30 uur
Aladdin OV

zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur
Aladdin NL

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
Red Joan

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
Three Identical Strangers

vrijdag 13.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 

Singel 39
zaterdag 16.00 uur

Hotel Mumbai
zondag 13.30 uur

Huisdiergeheimen 2 - 3D 
zaterdag & maandag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Huisdiergeheimen 2 - 2D 

Programma 6 juni t/m 12 juni

Juf Nicolette van Leijden viert 
jubileum op Het Kleurenorkest
Limmen - ,,Veertig jaar in het on-
derwijs knap? Welnee! Jongens, 
als jullie het leuk maken gaat dat 
vanzelf.’’ Dat waren de woorden 
van juf Nicolette van Leijden toen 
ze dinsdag 27 mei op het school-
podium werd toegezongen door 
de bijna 200 kinderen van basis-
school Het Kleurenorkest in Lim-
men.
En dat is tekenend voor deze ju-
bilerende onderwijzeres in hart 
en nieren. Veertig jaar in het vak 
en nog steeds gedreven, betrok-
ken en vol overgave. Alsof ze elke 
dag weer opnieuw van start gaat, 
maar dan met een bonk ervaring 
en levenswijsheid in haar rugzak.

‘Wou dat ze mijn juf was……’ 
klonk het daarom dinsdag uit vol-
le borst op de tune van Kinde-
ren-voor-Kinderen. En die wens 
klopt. Juf Nicolette is in april 2018 
op Het Kleurenorkest gestart. 
Het aantal kinderen dat op deze 
school van haar heeft kunnen ge-
nieten is dus nog select. Maar dat 
aantal gaat zeker groeien, want 
Nicolette is voorlopig van plan in 
Limmen te blijven. 

Na een onderwijscarrière die in 
1979 van start ging op de Jena-
planschool van Edam, beland-
de zij een jaar of 15 geleden op 
basisschool Teun de Jager in het 
hartje van Schoorl. Haar colle-
ga’s zijn altijd lovend over haar 
geweest. Nicolette is een juf met 
een groot hart. Haar betrokken-
heid bij kinderen, die net even 
wat extra’s nodig hebben, is 
enorm. Een voortrekker als het 

gaat om thematisch werken, het 
leren in en met respect voor de 
natuur en bovenal goed kijken 
wat er bij een kind speelt. Dat 
zijn de kwaliteiten waar ze ook 
in Limmen om wordt geroemd. 
Nog geen jaar op Het Kleurenor-
kest en het gescheiden afval, de 
vernieuwde schooltuintjes en de 
intense band met ‘haar’ kinderen 
zijn een feit. 

En daarom een groot feest voor 
deze kanjer. En ook hier had Nico-
lette haar eigen aandeel in. Pippi 
Langkous-stijl, dat was haar wens. 
Wekenlang werd er in de kleuter-
klassen voorgelezen over Pippi, 
de originele �lmpjes bekeken en 
vooral veel over Pippi gespeeld. 

En op deze feestelijke dinsdag 
kwam de jubilaresse met twee 

oranje staarten, lange kousen en 
een Pippi-jurk naar Limmen gere-
den. Waar een klas vol mini-Pip-
pi’s, en piraatjes haar onder luid 
applaus verwelkomde. Een lied 
en een toespraak in de aula volg-
de. Prachtig! Maar vervolgens 
had juf Pippi een uitdaging: haar 
schatkist was verdwenen. Hier 
waren de kinderen de rest van de 
dag zoet mee. Schat zoeken op 
het Limmer Koekoeksveld. Zelfs 
de pappa’s en mamma’s zochten 
mee in piratenpak of met Pippi-
vlechten in het haar. 

Tot slot verscheen er een acro-
baatpiraat op een luchtkoord om 
het feest spetterend af te sluiten. 
Wow, wat een avontuur! Het was 
een geweldige dag voor een ge-
weldige juf! (tekst: Inge Anders-
son, foto aangeleverd)

Opnieuw winst voor Jochem Dekker
Castricum - Jochem Dekker (15) 
is afgelopen weekend op het TT 
junior circuit in Assen tijdens de 
derde wedstrijd voor het Neder-
lands Kampioenschap karten in 
de Rookie 4 shift klasse opnieuw 
winnaar in zijn klasse geworden.
Het jonge talent uit Castricum, 
uitkomend voor het Kart Acade-
my raceteam uit Alkmaar, domi-
neerde het gehele weekend, was 
de snelste in de tijdtrainingen, de 
snelste in de kwali�catie en reed 
in de drie races driemaal van start 
tot �nish op kop en werd zo win-
naar in zijn klasse. Bovendien 
reed Jochem van alle rijders in 
alle klassen de snelste rondetijd 
van het gehele weekend.
Eerder dit seizoen wist hij op het 
circuit van Berghem in Noord Bra-

bant, tijdens zijn debuut voor het 
Nederlands Kampioenschap, de 
tweede wedstrijd van het seizoen 
ook al te winnen.

De volgende NK race van het sei-
zoen is op zondag 7 juli op de 
kartbaan van Raceway Venray in 
Ysselsteyn. (Foto: aangeleverd)

Expositie J.P. Thijsse College in 
Toonbeeld Geesterhage
Castricum - Dinsdagmiddag 11 
juni om 14.30 uur wordt de ten-
toonstelling ‘The Language of 
Paintings’ geopend bij Toonbeeld 
Geesterhage aan de Geesterduin-
weg 7 in Castricum. De ambitieu-
ze leerlingen van het J.P. Thijsse 
College hebben moderne tweedi-
mensionale kunstwerken bestu-
deerd en op creatieve wijze ver-
werkt. De sprankelende expositie 
met kunstwerken van twee brug-
klassen is vier weken te bewonde-
ren in Toonbeeld Geesterhage.
Na een openingswoord van Jan 
Postma, voorzitter van Toonbeeld 
Geesterhage, op 11 juni om 14.30 
uur zullen de leerlingen zelf over 
hun werk vertellen. Het J.P. Thijs-
se College en Toonbeeld Gees-
terhage zijn erg blij met de mo-
gelijkheid om het werk van leer-
lingen in Toonbeeld te exposeren 
zodat het door een breed publiek 
kan worden aanschouwd. ,,Het is 
een primeur om met beeldend 
werk buiten onze school J.P. Thijs-
se College te presenteren, hier in 
de gangen van Toonbeeld.’’
De leerlingen hebben een afbeel-
ding van een tweedimensionaal 
kunstwerk op hun laptop opge-
zocht en verschillende beeldele-
menten o.a. kleur, lijn, vorm be-
studeerd. In hun eigen A5-schets-

boek hebben zij het kunstwerk 
geschetst, getekend en verschil-
lende technieken uitgeprobeerd. 
Op een A3-vel is in het midden 
het kunstwerk verwerkt met daar-
omheen vormen die met elkaar te 
maken hebben waarin over beel-
delementen te lezen valt. De ti-
tel en de naam van de kunste-
naar zijn ook in beeld. De leer-
lingen hebben zelf een techniek 
gekozen uit: potlood, kleurpot-
lood, aquarel, gouache, acrylverf, 
pastelkrijt, wasco, zwarte �neli-
ner of combinaties hiervan. Tien 

enthousiaste leerlingen van elke 
klas die bij hun eigen werk op A3 
formaat staan, spreken in het En-
gels over hun eigen werk op 11 
juni. 
Iedereen is van harte welkom om 
deze bijzondere expositie te be-
zichtigen tijdens de openingstij-
den van Toonbeeld Geesterhage 
van 11 juni tot 14 juli. Ook leer-
lingen en personeel van andere 
scholen zijn van harte uitgeno-
digd om iets te zien en leren bui-
ten de eigen schoolmuren. (Foto: 
aangeleverd)

Afzwemmers in de maand mei
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er aan het einde van 
de middag voor een diploma af-
gezwommen in zwembad ‘De 
Witte Brug’ te Castricum. In mei 
konden 55 kandidaten worden 
gefeliciteerd met hun behaalde 
zwemdiploma!

Woensdagmiddag 8 mei heb-
ben 19 kandidaten het B-diplo-
ma gehaald: Kris Admiraal, Finn 
Bakkum, Thijs Bramkamp, Eef-
je Franken, Fenna de Graaf, Ga-
be de Groot, Finn Hartland, Tijn 
Kolk, Jenny de Man, Niek Mil-
tenburg, Juliëtte Nanne, Olivier 
van Oostrom, Wout Prinsen, Lisa 
Schoorl, Luuk Veeren, Senna Ver-
hage, Fien Wouda,  Boy Zuurbier 
en Cheyenne Zuurbier hebben de 
afgelopen maanden hun zwem-
vaardigheid uitgebreid en ver-

groot en dat aan al hun fans la-
ten zien.

Woensdag 15 mei is er ook door 
een groep van 11 kandidaten 
voor het C-diploma afgezwom-
men. Robin van de Berg, No-
ra Groenendal, Jelte Heeres, Li-
sa de Jonge, Merel de Jonge, Britt 
Kool, Romee Loman, Shiva Oos-
ten, Kate Roos, Minke de Smet en 
Leanne de Vink gingen met kle-
ding aan te water, konden zich-
zelf goed drijvende houden en 
zwommen vele meters meer dan 
voor hun B-diploma. Zij hebben 
hun Zwem-ABC compleet!

Na het Zwem-ABC kun je verder 
gaan, nog meer leren en je spe-
cialiseren in zwemvaardigheid of 
snorkelen. Voor Zwemvaardig-
heid 2  is er op 22 mei afgezwom-
men door 2 kandidaten. Reem Al-

moustafa en Krisztián Farago be-
heersten alle basisvaardigheden 
voor Zwemvaardigheid 1 en heb-
ben die deze middag uitgebreid 
op het niveau van Zwemvaardig-
heid 2.

Woensdagmiddag  29 mei heb-
ben 23 kandidaten afgezwom-
men voor A. Tarek Ahmad, Mad-
hat Al Assaad, Maya Al Assaad, 
Zainab Al Rikabi, Mike De Lang, 
Elise Dekker, Merel van der Flier, 
David Hespe, Dominique van 
der Horst, Nova Klein Schiphorst, 
Mats de Koning, Stella Lindhout, 
Finn van der Locht, Ari Pirovano, 
Fenne Rector, Kris Rodenburg, 
Sophie Steenbergen, Juuls Vaes-
sen, Eva van Weenen, Jari West-
dorp, Dewi Zonjee, Malou Zonne-
veld en Romy Zoon. Zij mogen nu 
in elk zwembad in het hele bad 
zwemmen!

Castricum - IVN Midden Kenne-
merland organiseert in samen-
werking met Camping Gevers-
duin in Castricum op zondag 16 
juni een blotevoetenwandeling. 
Deze wandeling is voor iedereen, 
oud en jong, die eens lekker op 
blote voeten in het duin wil lo-
pen.  
De gids neemt de deelnemers 
graag mee op deze bijzondere 
wandeling. Onderweg leren ze 
waarnemen met hun voeten. Is 
het warm, is het koud, is het nat 
of is het droog? En daarmee leer 
je misschien wel waarom wel-
ke planten of dieren er juist op 

die plek in de natuur leven. Wat 
ze tegen gaan komen valt nooit 
te voorspellen maar het duin zit 
boordevol verhalen over leven en 
overleven. 
Hoe overleven de duinplanten in 
de zomer onder de brandende 
zon zonder zonnebrandcrème? 
Waarom wordt er begraasd? En 
wat moet de natuur nou met al 
die koeienpoep? 
Gelopen wordt door een duinge-
bied waar ook duindoorns groei-
en. Dat betekent dat sommige 
stukken minder goed te belopen 
kunnen zijn op ongetrainde blo-
te voeten. Neem daarom voor de 

Blotevoetenwandeling zekerheid, iets van schoeisel zoals 
slippers of sandalen mee.

Aanmelden voor deze excursie bij 
de receptie van camping Gevers-
duin, Beverwijkerstraatweg 205, 
Castricum  (info@campinggevers-
duin.nl onder vermelding van de 
excursie). Vertrokken wordt om 
10.00 uur vanaf de receptie. Duur 
van de excursie  is ongeveer an-
derhalf uur. Kosten zijn 4 Euro 
voor een volwassene, 2 euro voor 
kinderen tot 12 jaar. Graag gepast 
geld meenemen. De kosten zijn 
exclusief een toegangskaart tot 
de duinen (vanaf 18 jaar), deze is 
te koop bij de automaat aan de 
ingang van het duingebied. Een 
dagkaart kost € 1,80 en is alleen 
met chip of pin te betalen.

Castricum -  Dit weekeinde kon 
weer een team van FC Castricum 
een kampioensfeestje vieren: het 
team JO19-3. Het was nog span-
nend voor de mannen want de 
laatste wedstrijd was bepalend 
voor het kampioenschap. Zo slui-
ten ze een gezellig competitiesei-
zoen mooi af. (Foto: aangeleverd)

FC Castricum 
JO 19-3 
kampioen
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Jeu de Boules vereniging 
viert jubileum
Castricum - Zondag werd het 
dertigjarig bestaan van Jeu de 
Boule vereniging De Stetters ge-
vierd. De club heeft momenteel 
honderd leden, maar kan er ‘best 
nog meer gebruiken’.

Leden van de vereniging kwa-
men naar de club om de mijlpaal 
te vieren. Stadsdichter Bob van 
Leeuwen maakte voor de gele-
genheid een rijm dat op een pal-
let werd geschilderd. ‘Bijna ieder-
een heeft weleens jeu de boules 
gespeeld, als kind of op vakan-
tie. Iedereen kan meespelen’, laat 
de club weten. De Stetters hante-
ren een lange proefperiode van 
twee maanden zodat nieuwe le-
den kunnen kijken of de sport 
iets voor hen is. ‘Er is voldoende 
speelmateriaal aanwezig, men-
sen die interesse hebben om mee 
te spelen zijn welkom op Wouter-
land’. Kijk voor meer informatie of 
de openingstijden op www.stet-
ters.nl.

Jos en Marielle kiezen 
voor portret Cor Spil
Castricum - De organisatie van 
de Castricumse Kunst� etsrou-
te had zich het achterliggen-
de weekend geen mooier weer 
kunnen wensen. De beide da-
gen overweldigend aanwezige 
zonneschijn gaf een extra fees-
telijk tintje aan de sfeervolle ex-
posities en optredens. Voorzit-
ter Sjoerd Dijkstra van de vereni-
ging voor beeldende vormgeving 
Perspectief, trapte deze zaterdag 
af met de opening van hun ge-
varieerde tentoonstelling van de 
werken van de leden. Als speciale 
gasten verwelkomde hij het door 
hun muzikale optredens beken-
de Castricumse paar, pianist Jos 
van Beest en zijn partner zange-
res Marielle Koeman. 
Eerder hadden zij model gezeten 
voor een tiental portretschilders, 
inmiddels een jaarlijkse traditie. 
Achteraf bleek dat de uitwerking 
de kunstenaars de nodige moei-
te had geleverd. Vooral de weel-
derige haardos van Marielle naast 
de ietwat stoute blik van Jos was 
een uitdaging om levensecht op 
het doek te krijgen. Als dank voor 

hun poseren mocht het muzikale 
duo hun keuze bepalen om één 
van de werken in eigendom te 
krijgen. Van Beest: ,,Marielle en ik 
zaten niet direct op één lijn, maar 
na een app-contact met onze ar-
tistieke dochter Wies, was de de� -
nitieve keuze snel gemaakt’’. 
Met overigens veel waardering 
voor de overige werken werd het 
duoschilderij van de Castricum-
se kunstenaar Cor Spil hun ei-
gendom. Met gevoelige penseel-
streken die de gezichten van de 
modellen bijna tot leven brach-
ten, toonde deze schilder, die de 
amateurstatus zo langzamerhand 
ruim ontstegen is, zijn talent die 
zijn uitverkiezing rechtvaardig-
de. Met een mooie cadeaubon, 
beschikbaar gesteld door ‘De 
Snoepwinkel voor Kunstenaars 
Bakker’, en de nodige felicitaties 
werd hij beloond. Na de opening 
was het tijd voor de talrijke aan-
wezigen om op de � ets te stap-
pen om alle creatieve uitingen 
langs alle locaties in onze zon-
overgoten gemeente te bewon-
deren. (Foto: Annemieke Jurrjens)

Bridgen in de zomer
Castricum - Vanaf dinsdag 14 mei 
tot en met donderdag 29 augus-
tus organiseert Bricas weer de 
jaarlijkse bridge zomerdrives met 
een � nale op 29 augustus. De zo-
merdrives worden gehouden in 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
in Castricum. 
Op dinsdag worden 28 spellen 
in 7 ronden gespeeld en op don-
derdag 24 spellen in 6 ronden. De 
zomerdrives beginnen om 19.45 

uur. Inschrijven kan via de websi-
te tot 18.00 uur (5 euro per paar) 
en aan de zaal tot 19.30 uur (6 eu-
ro per paar). 
De winnaars krijgen wijn en door 
loting gaat er nog een paar met 
wijn naar huis. NBB leden kun-
nen meesterpunten verdienen als 
men het NBB-nummer doorgeeft. 
Voor meer informatie of vragen 
mail naar tcbricas@gmail.com, of 
bel naar nummer 06 16057310. 

Ik wil graag een dakkapel van 4000 mm plaatsen op de achterzij-
de (westen) van de Lijsterbeslaan 23 in Castricum. Ik moet van de 
gemeente 3 bouwtekeningen inleveren. Kosten 450,00 euro. Krijg 
ze alleen als ik ze betaal aan de Firma die de dakkapel plaatst. Mi-
nimale leges gemeente Castricum 250,00 euro. De omgevingsver-
gunning kost nog eens 450,00 euro. Dus voor 1 omgevingsvergun-
ning zijn de kosten 1150,00 euro. Heb ik nog niets op het dak staan. 
Té schandalig voor woorden!! Ben aan het overwegen om mijn ou-
de dakkapel maar te laten staan. Zo ontmoedigt de gemeente Cas-
tricum je om een omgevingsvergunning aan te vragen, of zijn de 
inwoners een melkkoe voor de gemeente Castricum? 
Frans Oorthuis

LEZERSPOST

Aanvraag omgevingsvergunning

Boekhandel Laan neemt 
‘Weeping Elephant’ in huis
Castricum - Castricum krijgt er 
nog een olifant bij. Het prototype 
van het kolossale beeld van Jan-
tien Mook dat sinds kort op het 
strandplateau van Castricum aan 
Zee staat, verschijnt bij Boekhan-
del Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat. De kleine ‘Weeping 
Elephant’ komt midden in de win-
kel te staan, ter illustratie van het 
prentenboek ‘Ode aan de Wilder-
nis’ van dezelfde kunstenares.
Jantien Mook: ,,Wat een leuk ge-
baar van Hans Laan om mij uit te 
nodigen met de mini-olifant aan-
dacht op mijn kinderboek te ves-

tigen’’. De kleine olifant, met zijn 
ruim twee meter een behoorlij-
ke blikvanger, is vanaf vandaag 
(woensdag 5 juni) in de winkel te 
bewonderen.
Het prentenboek ‘Ode aan de Wil-
dernis’ bevat illustraties en versjes 
over wilde dieren. De sculptuur 
van de Afrikaanse olifant op het 
strandplateau is daar geduren-
de het strandseizoen te zien. The 
Weeping Elephant maakt een reis 
over de wereld om op een posi-
tieve wijze bewustwording te cre-
eren van de relatie tussen mens 
en dier. (Foto: aangeleverd)

Castricumse zeepkist bij 
‘Wijk aan Zeep’
Regio - Daan Kaandorp uit 
Limmen en Lau de Groot uit 
Akersloot doen samen met twee 
klasgenoten van het Kennemer 
College Beroepsgericht mee met 
de zeepkistenrace in Wijk aan Zee 
op 28 juni van dit jaar. 
De zeepkist heet ‘de Beunbus’ en 
is gebouwd op de techniekafde-
ling in Heemskerk. Dit jaar doen 
leerlingen uit de tweede klassen 
van het Vakcollege Techniek mee 
aan de zeepkistenrace vanaf het 
duin. Alle geleerde disciplines 
van het afgelopen jaar zijn in de 
zeepkist verwerkt. Daan vertelt: 
,,We hebben een metalen frame 
gelast en bekleed met houten zij-
panelen. Bij elektro hebben we er 
een alarm ingebouwd.”

Voor Lau krijgt de zeepkistenrace 
nog een andere lading. Met de 
zeepkist vraagt hij aandacht voor 
het verzorgingstehuis van zijn de-
mente opa Nico. Lau hoopt spon-
sors te werven op de avond van 
de race. Een bordje op de zeep-
kist verwijst naar het goede doel 
‘Team Nico’. De jongens willen 
veel geld ophalen, zodat er spel-
letjes en digitale televisies kun-
nen worden aangeschaft voor op 
de afdeling bij de opa van Lau.  
Van de techniekdocenten kun-
nen ze in ieder geval taart ver-
wachten. Ze moeten dan wel win-
nen!
De zeepkistenrace in Wijk aan Zee 
is op vrijdag 28 juni en de eerste 
manche start om 19.00 uur.

Zeepkist ‘de Beunbus’ met Luke Endema, Daan Kaandorp (in de zeepkist), 
Menno Blake en Lau de Graaf (foto: aangeleverd)

Welke basisschool wint dit jaar 
de titel Ontluikend Ondernemer? 

Van februari tot en met mei zijn leerlingen van groepen 7 en 8 
van basisscholen uitgedaagd om een idee voor een bedrijf te 
bedenken en uit te werken. In vier lessen krijgt het idee vorm 
en volgt een ondernemingsplan. Na een pitchtraining pre-
senteren de leerlingen hun idee aan de school, de ouders en 
de jury. De selectiecommissie beoordeelt welke 7 door mo-
gen naar de Grande Finale van de Masterclass Ontluikend 
Ondernemen, vandaag (5 juni), om 16 uur in Wormer. De Vis-
ser ’t Hooft School uit Castricum maakt maar liefst twee keer 
kans, met ‘De Klessebes’ en ‘Fit 4 Energie’. Beide projecten 
zijn door naar de Grande Finale. Het project ‘Electric Crane’ 
is niet door, maar wél uitgenodigd door PWN. Wat maakt 
deze projecten zo bijzonder? Wij interviewden respectieve-
lijk deze drie groepjes van De Visser ’t Hooft School. 

De Klessebes
,,Wij vinden het belangrijk dat iedereen met elkaar praat”, vertelt 
Tess van De Klessebes. Dat verklaart gelijk de naam van het pro-
ject. ,,Maar op die naam kwamen we ook, omdat wij veel kletsen 
met elkaar”, vult Julie aan. Het idee van De Klessebes is dat er 
een café/restaurant komt waar mensen met en zonder een be-
perking samenkomen. Zowel qua gasten als qua personeel. Om 
de jury te overtuigen hadden de dames een goede presentatie 
gemaakt met ,,best veel slides’. ,,We vonden het belangrijk dat 
ze een goed beeld kregen”, aldus Minke. Isa geeft aan, dat de 
jury na afloop vond dat het idee zo goed is uitgedacht, van A tot 
Z. Conclusie: je kunt nog zo’n goed idee hebben, het moet wel 
uitvoerbaar zijn!

Fit 4 Energie
Even was het schrikken gebla-
zen! Joery vertelt dat de stroom uitviel tijdens hun presentatie. 
,,Wow, je hebt het licht uitgefietst”, werd er gezegd. ,,Het was 
heel toevallig”, vertelt Robin. ,,Het zou mooi zijn geweest als 
het licht aan was gegaan toen wij gingen fietsen”. Het project 
‘Fit 4 Energie’ is namelijk juist bedacht om met fietsen energie 
op te wekken. Sportscholen en hotels met fitnessruimtes zijn 
de doelgroepen. Tim vertelt: ,,Een dynamo sluit je aan op een 
hometrainer en door te fietsen wek je energie op, die je opvangt 
met een accu. De energie, die in de accu zit, kun je bijvoorbeeld 
voor de verlichting gebruiken.” Iedereen heeft een eigen rol bin-
nen het project. Zo is Benjamin verantwoordelijk voor verkoop. 
,,Het leukst vond ik het om stemmen binnen te halen.” Conclusie: 
naast een goed uitgedacht idee moet een idee ook aanslaan, 
moet je het kunnen verkopen.     

Electric Crane
Tot slot de groep die niet naar de Grande Finale gaat, maar wél is 
opgevallen bij PWN. Het idee van dit project is, dat zij een kraan 
willen maken met een dynamo erin. Waarbij het water het wieltje 
laat draaien, zoals bij een molen. De dynamo wekt energie op. 
De technische kant van dit idee moet nader onderzocht worden. 
Misschien wil PWN hieraan meewerken? Wie weet. 

Alle projecten passen in deze tijd van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, duurzaamheid en de energietransitie. Waar-
in je je in een pitch onderscheidt is als je kunt laten zien dat een 
idee uitvoerbaar is, verkoopbaar is en dat er een partij is die de 
technische haalbaarheid kan onderzoeken. 

Wij zijn benieuwd wie vandaag de titel Ontluikend Ondernemer 
krijgt. We houden jou op de hoogte. 

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 
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Man mishandeld in woning, 
verdachten aangehouden
Castricum - De politie heeft drie 
verdachten aangehouden (twee 
mannen en een vrouw) op ver-
denking van wederrechtelijke 
vrijheidsberoving, diefstal met 
geweld en mishandeling van een 
42-jarige man in een woning in 
Castricum.
Het 42-jarige slachto�er werd in 

de nacht van donderdag 23 op 
vrijdag 24 mei bestolen, mishan-
deld en vastgehouden in een wo-
ning aan de Harriet Freezerstraat. 
Hij wist vrijdagochtend te ont-
snappen uit de woning en scha-
kelde de politie in. De verdachten 
zitten in beperkingen en de re-
cherche zet het onderzoek voort.

Cultuur ontmoet sport
Castricum - Bij de afsluiting van 
het Korenfestival van Dorp tot 
Kust, op het nieuw benoemde 
Schelpenvissersplein bij Fase Fier, 
vond een bijzondere ontmoeting 
plaats. De platte wagen met het 
kampioenselftal van Vitesse ‘22 
kwam voorbijrijden. Juist op het 
moment dat de Skulpers met an-
dere koren de afsluitende zang-
potpourri zou starten.
Spontaan werd er door koren 

en publiek, een ‘lang zal ze le-
ven’ aangeheven voor de kampi-
oenen van de derde klasse B. De 
trekker met platte wagen onder-
brak even de ereronde door Cas-
tricum om deze felicitatiezang in 
ontvangst te nemen. 

Zo ontmoetten deze zondagmid-
dag cultuur en sport elkaar in en-
thousiaste harmonie. (Foto: aan-
geleverd)

Open tuinen weekend 
Groei en Bloei
Castricum - Het weekend van 
15 en 16 juni is er in Castricum, 
Akersloot en Uitgeest weer een 
open tuinen weekend. Iedereen 
is welkom om de tuinen te ko-
men bezoeken. De deelnemen-

de tuinen staan vermeld op de 
website van Groei en Bloei en zijn 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Al-
le tuinen verschillen van elkaar 
en daarom is iedere tuin weer bij-
zonder.

Expositie Barbara Jonk 
op eiland De Woude
De Woude - Tijdens het Pinkster-
weekeinde (8, 9 en 10 juni) expo-
seert Barbara Jonk nieuw en be-
staand werk (keramiek, brons, 
schilderijen) in het dorpskerkje 
De Kemphaan op het eiland De 
Woude. 
Barbara (1955) groeit op met de 
kunst van haar vader Nic Jonk van 
wie zij ook les krijgt. Al sinds haar 
vijftiende is Barbara bezig met 
haar kunst, eerst in het stookhok 
naast de cv-ketel, later in haar ei-
gen atelier. In 1972 heeft zij haar 
eerste tentoonstelling bij Galerie 
Facet in Amsterdam en de jaren 
erna zouden er nog vele volgen 
zowel in binnen- als buitenland. 
Ook heeft zij diverse opdrachten 
mogen uitvoeren zoals o.a. kera-
mische kistjes voor het weekblad 
Viva, een beeld voor het bedrijfs-
gebouw van Pecoma en een ke-
ramische fontein voor museum 
Hannema de Steurs. Verzame-
laars over de hele wereld weten 
haar werk te waarderen. 
Het werk van Barbara laat zich 
misschien het best omschrijven 
als prettig kleurrijk en modern 

romantisch, of zoals de heer A.P. 
Verschoor, toenmalig directeur 
van het Nederlandse Rode Kruis 
het omschreef ‘de kunst van Bar-
bara ademt een heel persoonlijk 
gevoel uit, soms lyrisch soms ver-
stild maar altijd Barbara’. (Foto: 
aangeleverd)

Wie heeft Kees (6) gezien?
Zwarte labrador al zes 
weken vermist
Akersloot - Zes weken geleden 
verdween Kees, de labrador van 
Marit Agter, van haar erf. In de pe-
riode die volgde is ze veelvuldig 
gaan zoeken en �yeren maar tot 
nog toe zonder succes. ,,We zijn 
er dagelijks mee bezig.”

Ze moet het doen met slechts 
twee zichtmeldingen, waarvan 
eentje zelfs onzeker is. ,,De speur-
hond van Dog Search Nederland 
heeft zijn spoor opgepikt bij de 
bibliotheek in Heiloo. Kees is ook 
gezien bij boerderij Ter Coulster, 
maar verder niet. We weten niet 
meer waar we moeten zoeken.”

Mogelijk verdwaald
Kees woont op een boerderij in 
Akersloot en loopt daar veel bui-
ten. Marit vermoedt dat hij achter 
een haas aan is gerend en daar-
na gedesoriënteerd is geraakt. De 
honden van Dog Search hebben 
wel sporen opgepikt maar kon-
den deze niet volgen. Frustre-
rend, voor Marit. ,,Hij lijkt van de 
aardbodem verdwenen.”

Geen spoor meer
Alle scenario’s liggen nog open. 
,,Kees kan zijn overleden en nog 
niet gevonden, hij kan ook rond-
zwerven - maar dat geloof ik ei-
genlijk niet. Dan zou hij toch er-
gens een spoor moeten achter-
laten? De kans is ook aanwezig 
dat mensen hem in huis hebben 
genomen en om wat voor reden 
nog geen contact hebben ge-
zocht. Het blijft nu gissen, ik weet 
niks zeker, maar ik wil hem dol-
graag terug.” 

Grijze kin
Kees is een zwarte, slanke labra-
dor van zes jaar oud. Hij is wat 
grijs op zijn kin, maar heeft verder 
geen opvallende uiterlijke ken-
merken. Op de Facebookpagina 
‘Waar is Kees’ zijn meerdere foto’s 
te vinden. Mensen die Kees den-
ken te zien worden verzocht hem 
niet zelf te benaderen maar direct 
te bellen naar 06-50485952 of 06-
45979057. Marit heeft een belo-
ning van 500 euro uitgeloofd voor 
de gouden tip. (foto: aangeleverd)

Open boerderijdag
Uitgeest - Maandag 10 juni, op 
tweede Pinksterdag opent de 
familie Van Burgsteden tussen 
10.00 uur en 16.00 uur haar stal-
deuren op Groot Dorregeest 6a 
in Uitgeest tijdens de Campina 
open boerderijdag. 

Op deze dag kan jong en oud een 
kijkje nemen op de boerderij, de 
dieren aaien, machines bekijken 
en lekker op het weiland tussen 
de koeien picknicken. De kinde-
ren kunnen aan vele leuke acti-

viteiten deelnemen zoals een rit-
je op de rodeostier, een boerde-
rijhulp-diploma halen, deelne-
men aan de melkweg race, touw 
vlechten, lekker springen op het 
springkussen, meedoen aan de 
koe quiz en dergelijke. Ook kun-
nen ze zich laten schminken en 
een rondje ponyrijden. Campina 
zorgt voor een heerlijke zuivel-
proeverij en ook kan men wat lek-
kers kopen op het gezellige boe-
renterras. De entree is gratis. (Fo-
to: aangeleverd)

Fotowedstrijd Tuin van 
Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 22 juni 
nodigt de Tuin van Kapitein Rom-
mel alle inwoners van Castricum 
uit om samen het 25-jarig be-
staan te vieren. Volgende week 
leest u in deze krant, op de pos-
ters of op de website alle bijzon-
derheden, want ze organiseren 
een fantastisch programma!

Ter ere van dit feest houden ze 
een fotowedstrijd. Oude of nieu-
we foto’s, alles is goed als ze maar 

in de Tuin van Kapitein Rommel 
genomen zijn. 
Foto’s moeten met vermelding 
van uw telefoonnummer uiterlijk 
20 juni ingeleverd worden, hetzij 
per post of persoonlijk gebracht. 
Digitaal aanleveren is helaas niet 
mogelijk.
Houd zaterdag 22 juni tussen 
11.00 en 16.00 uur vrij om het 
feest mee te maken, er is voor 
iedereen wat te beleven. (Foto: 
aangeleverd)

De Rembrandtschool in 
Akersloot opent museum
Akersloot - Volgende week slui-
ten de leerkrachten van de Rem-
brandtschool met alle kinderen 
en genodigden hun kunstpro-
ject af. Dat doen ze door alles dat 
door de kinderen gemaakt is, met 
trots in de aula van de school ten-
toon te stellen, in een heus mu-
seum!

,,Als Rembrandtschool staan we 
met de leerlingen stil bij ‘Het 
Rembrandtjaar’. In 2019 is het 350 
jaar geleden dat Rembrandt van 
Rijn is overleden. Daarom hebben 
we er voor gekozen om met de 
hele school aan een project over 
kunst te werken’’, aldus directeur 

Saskia van der Voort.
Er wordt gewerkt en geleerd over 
allerlei kunststromingen. De kin-
deren zullen daar op een bijzon-
dere manier over vertellen als 
mensen hun museum bezoeken.

Dinsdag 11 juni om 18.30 uur 
opent Toon Mans, de burgemees-
ter van Castricum, de deuren van 
de school. 
Vervolgens zullen ze hem en be-
langstellenden rondleiden langs 
de prachtige creaties in ‘het mu-
seum’ van de school. Nieuwsgie-
rig? Iedereen is van harte welkom 
om te komen kijken. (Foto: aan-
geleverd)

Openlucht kerkdienst
Akersloot - Op zondag 9 juni is 
het Pinksteren. Het is in Akersloot 
inmiddels een traditie geworden 
om dat in de openlucht te vie-
ren in een feestelijke buitenge-
wone dienst van de Protestant-
se Gemeente Uitgeest-Akersloot 
samen met de RK parochie ‘Bron 
van levend water’. Dit gebeurt, 
net als in voorgaande jaren, op 
het scoutingterrein aan de Roe-
mersdijk in Akersloot. Aanvang 
10.00 uur. Na a�oop is er ko�e. 
Voorgangers zijn ds. Evelien Plai-
sier en pastor Henk Hudepohl. 
Het muzikale gedeelte wordt ver-

zorgd door het Aquariuskoor o.l.v. 
dirigente en pianiste Ester Krom. 
Thema van de dienst is ‘Kom in 
beweging’. En die beweging komt 
er. Hoe, dat is nog een verrassing. 
Maar: neem een schaar(tje) mee 
en een pen of viltstift die duide-
lijk schrijft. Neem zo mogelijk ook 
een eigen (tuin)stoel mee. 

Er schijnt hopelijk een warm 
voorjaarszonnetje. Mocht het 
weer slecht zijn, dan wordt de 
dienst verplaatst naar de RK-kerk 
aan de Kerklaan in Akersloot. (Fo-
to: aangeleverd)
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5 JUNI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Excursie met gids Staatsbos-
beheer door natuurgebied Klei-
meer bij Alkmaar. Start 14.00 uur. 
Aanmelden: www.staatsbosbe-
heer.nl/kleimeer. 

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

6 JUNI
Parochiële Ouderendag in de 
St. Pancratiuskerk in Castricum.

Lezing over Maria Callas van 
10.00 tot 12.00 uur door Volen-
dammer Kees Schilder in bibli-
otheek Castricum, Geesterduin-
weg 1. Entree 5 euro. Aanmelden 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de Klantenservice. 
(Foto: aangeleverd)

Alzheimer Trefpunt van 10.15 
tot 12.00 uur in Dorpshuis De 
Zwaan, Middels 5 te Uitgeest. On-
derwerp ‘Dementie en dagbeste-
ding’. Toegang gratis.

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)

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

Excursie met gids Staatsbosbe-
heer door natuurgebied Kleimeer 
bij Alkmaar. Start 19.00 uur. Aan-
melden: www.staatsbosbeheer.
nl/kleimeer. 

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

Het Nationale Theater met ‘De 
wereld volgens John’ in De Vest 
in Alkmaar, 20.15 uur. Video-essay 
om 19.30 uur. (Foto: Bas de Brou-
wer)

Club Pussycat bij Podium Victo-
rie in Alkmaar. Opkomende acts 
bewonderen in kleine zaal. De-
ze keer Tim Dawn, Fokko en Get 
Jealous. Aanvang 20.45 uur (zaal 
open 20.00 uur). Tickets bestellen 
via www.podiumvictorie.nl of aan 
de kassa tijdens openingstijden.
(foto: aangeleverd)

Mezzoforte, de bekende IJsland-
se fusion formatie Mezzoforte in 
Podium Victorie in Alkmaar. (Foto: 
aangeleverd)

7 JUNI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar, 12.00 uur.

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

Opening nieuwe expositie bij 
Streetscape in Castricum van 
17.00 tot 19.00 uur met Fran-
se Chansons van Edouard. (Foto: 
aangeleverd)

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

▲

Poppodium Victorie in Alk-
maar: soulfeestje met Ste�en 
Morrison. Tickets bestellen via 
www.podiumvictorie.nl of aan 
kassa tijdens openingstijden. De 
deuren gaan om 19.45 uur open. 
(Foto: aangeleverd)

8 JUNI
Kijkdagen spoorwerkzaamhe-
den. Tijdens het Pinksterweek-
end wordt er dag en nacht ge-
werkt aan de spooronderdoor-
gang Vennewatersweg in Heiloo. 
Het is dit weekend mogelijk om 
de werkzaamheden van dichtbij 
te bekijken. Met als hoogtepunt, 
het inrijden van het spoordek op 
zondagochtend 9 juni. Op hei-
loo.nl/spooronderdoorgang is de 
planning van de werkzaamheden 
terug te vinden.

Lentemarkt in het centrum van 
Castricum van 10.00 tot 17.00 uur.

Workshop Beeldhouwen in 
Hout in Castricum door Anja Jon-
ker, 10.00-16.00 uur. Informatie: 
www.artkid.nl.

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

Boeken-, platen- en verzamel-
markt op het Nielenplein in 
Heemskerk van 09.00 tot 16.30 
uur.

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

Expositie Barbara Jonk in kerkje 
De Kemphaan op eiland De Wou-
de. Nieuw en bestaand werk (ke-
ramiek, brons, schilderijen). Ook 
beide Pinksterdagen. (Foto: aan-
geleverd)

Podium Victorie in Alkmaar: 
hiphop legende KRS-One. Deu-
ren open om 19.00 uur. Kaarten 
via www.podiumvictorie.nl of aan 

de kassa tijdens openingstijden. 
(Foto: aangeleverd)

Zomer in de Mare. Programma 
met avontuurlijk voorstellingen 
(can onder andere Renee Groot-
hof, zie aangeleverde foto) in Park 
de Rekerhout (bij de Mare) in Alk-
maar. Kijk voor het complete pro-
gamma op www.zomerophet-
plein.nl Gratis toegankelijk. Aan-
vang 19.30 uur.

Karin Bloemen en band met 
Souvenirs in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur.

Gadjo Orkestra met balkanmu-
ziek in de Cultuurkoepel Heiloo 
om 20.15 uur. Kaarten via www.
cultuurkoepelheiloo of bij VVV 
op Landgoed Willibrordus. (Foto: 
aangeleverd)

9 JUNI

Openlucht kerkdienst van de 
Protestantse Gemeente Uitgeest-
Akersloot om 10.00 uur op het 
scoutingterrein aan de Roemers-
dijk in Akersloot. Thema van de 
dienst ‘Kom in beweging’. Neem 
schaar(tje) mee en een pen of 
viltstift en zo mogelijk ook een 
eigen (tuin)stoel. (foto: aangele-
verd)

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)

Luchtoorlogmuseum Fort Velt-
huis, Genieweg 1 in Heemskerk is 
open voor publiek van 11.00 tot 
17.00 uur.

IVN-strandexcursie ‘Het leven 
rondom de Vrijheit’. Start om 
11.00 uur vanaf Heemskerkse 
strand bij strandpaviljoen de Vrij-
heit. Wandeling 1,5 uur en niet 
geschikt voor kleine kinderen, 
wandelwagens of rolstoelen. Kos-
ten 4 euro, kinderen 2 euro. Con-
tant betalen bij gids. Aanmelden 
via ivn.nl/mkl.

Expositie Barbara Jonk in kerkje 
De Kemphaan op eiland De Wou-
de, zie zaterdag.

Jubileumfeest bij De Oude Keu-
ken in Castricum met  feeste-
lijk programma vanaf 12.00 uur, 
Roots Market en Streekmarkt 
vanaf 11.00 uur. (foto: aangele-
verd)

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 toe-
gankelijk. Aanvang 13.30 uur.

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

Southern Rock bij Podium Victo-
rie in Alkmaar (ook 10 juni) met 
Gov’t Mule. Tickets via www.po-
diumvictorie.nl (Foto: aangele-
verd)

10 JUNI

Open Boerderijdag bij de familie 
van Burgsteden op Groot Dorre-
geest 6a in Uitgeest tussen 10.00 
en 16.00 uur. Entree gratis. (Foto: 
aangeleverd)

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

Orgelconcert door Geerten Lief-
ting in de Sint Laurentiuskerk, 
Verdronkenoord 68 in Alkmaar, 
20.00 uur. Toegang 10 euro inclu-
sief drankje. www.alkmaarsecuy-
perskerk.nl.

Expositie Barbara Jonk in kerkje 
De Kemphaan op eiland De Wou-
de, zie zaterdag.

Southern Rock van Blackberry 
Smoke bij Podium Victorie in Alk-

maar met Blackberry Smoke. Tic-
kets via www.podiumvictorie.nl. 
(Foto: aangeleverd)

11 JUNI

Start Rol 4-daagse van 11 t/m 14 
juni in Heiloo. Wandelingen uit-
gezet speciaal voor mensen met 
een rollator of rolstoel. Er wordt 
maximaal 2 kilometer gelopen. 
Start om 13.30 uur vanaf het Tref-
punt in Heiloo. Meer info: 072-
5331297. (Logo: aangeleverd)

Opening expositie ‘The Langu-
age of Paintings’ om 14.30 uur 
bij Toonbeeld Geesterhage, Gees-
terduinweg 7 in Castricum. Ten-
toonstelling van leerlingen van 
het J.P. Thijsse College. Expositie 
loopt tot 14 juli en is tijdens ope-
ningstijden te bezichtigen.

De Rembrandtschool in 
Akersloot opent museum ter ge-
legenheid van het Rembrandt-
jaar, 18.30 uur. (Foto: aangele-
verd)

12 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)

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

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

Zomers concert in Witte Kerk 
Heiloo. Van 12.00 tot 13.00 uur 
concert door Dub de Vries. Kerk 
is tevens van 11.00 tot 16.00 uur 
open voor bezichtiging.

Excursie met gids Staatsbos-
beheer door natuurgebied Klei-
meer bij Alkmaar. Start 14.00 uur. 
Aanmelden: www.staatsbosbe-
heer.nl/kleimeer. (Foto: aangele-
verd)
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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  nanciële documenten:
 19.30 uur: inloopavond Kadernota 2020:
 bewoners en organisati es kunnen mening over de Kadernota kenbaar
 maken 
 Aansluitend: presentati e diverse  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) 

Like ons op Facebook

Gesloten op Pinkstermaandag
Op maandag 10 juni (tweede Pinksterdag) zijn al onze diensten in het gemeentehuis en afval-
brengstati on gesloten. Check de afval-app voor de juiste dagen waarop het afval wordt opge-
haald. Komt u er niet uit, dan kunt u ons hierover bellen: zie de colofon. 

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. 0 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2020 en geeft  richti ng aan het  nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota één 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

een treinen in Pinksterweekend
Het stati on wordt verbouwd. ProRail en aannemer K Dekker proberen de overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen. Maar dat lukt niet alti jd. Zo worden in het weekend van vrijdagavond 7 
juni (22:00) t/m dinsdagochtend 11 juni (7:00) (Pinksteren) damwanden geplaatst en grondwerk 
gedaan; daardoor is er dat gehele weekend geen treinverkeer en bestaat er ook overlast door 
geluid, trillingen of licht. De reservedatum hiervoor is 11-12 juni tussen 0:30 en 5:30. 

Meer info leest u op de website van ProRail: h  ps://www.prorail.nl/projecten/vernieuwing-
stati on-castricum/nieuws/klaar-voor-de-start-1
Meer info over de aangepaste treinti jden: www.ns.nl of www.9292.nl.
Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel 
0800- 7767245.  

Na 11 juni: perrontunnel dicht vanaf Westerplein
In verband met de verbouwing is vanaf 8 juni a.s. de perrontunnel vanaf de kant van het 
Westerplein afgesloten. Vanaf de dorpskant is de tunnel (en dus de toegang tot het perron) wél 
open, tot eind van dit jaar. 

De hele bouwperiode duurt nog tot najaar 2020. Er zijn dan steeds ti jdelijke afsluiti ngen rond 
het stati on, en de aanrijroutes zijn anders. Reist u in die periode met de trein? Houd dan 
rekening met iets meer ti jd om  ets of auto te parkeren en om te lopen naar het perron. U leest 
de actuele informati e op www.castricum.nl  projecten en plannen  metamorfose stati on.

De gehele bouwperiode duurt nog tot najaar 2020. Er zijn dan ti jdelijke veranderingen rond 
het stati on. U leest de actuele informati e op www.castricum.nl  projecten en plannen  
metamorfose stati on. 

Overlast door verbouwing 
station in Pinksterweekend

Agenda Raadsinformatieavond 
WOENSDAG 12 juni 

Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  22.00 Stand van zaken inzake dossier Schiphol 

Agenda Raadsplein 13 juni 2019 
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30  20.45 Behandeling diverse moti es bij zwemvoorziening
 Castricum*
19.30  20.45 Zienswijze jaarstukken
 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 - Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 
 - Werkorganisati e BUCH
 Pauze
21.00  21.30 Amendement op de huisvesti ngsverordening*
21.00  21.45 Bespreking inzake jeugdzorg plus / Horizon
21.30  22.00 Amendement en moti e bij het grondsto  enplan*

21.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken
 1A Diverse benoemingen
 1B Verlengen dispensati e ingezetenschap wethouders
 2A  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 mei 2019
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A Moti e Sti chti ng babyspullen    
 B Grondsto  enplan incl. moti e en amendement 
                                        (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Huisvesti ngsverordening incl. amendement 
                                        (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Diverse benoemingen (o.v.b. commissiebehandeling) 
 E Verlengen dispensati e ingezetenschap wethouders 
                                        (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng 

n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n unn n 
rui  ma n an  m ij i  m in t  s r n ij n r r n i  in  c mmissi

ergaderingen aan de orde zijn. 

n i n u rui  nst t  ma n an  m ij i  m in t  s r n, unt u ic  aar
r t t n m t  a  aar   r a rin  aats in t r 1 00 uur aanm n ij 

 ri    ia raa s ri   castricum n ,  ia  t nnumm rs 0  909 01  n 0  
909 015
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijdens de Lintjesregen op 26 april ontvingen 10 in-
woners van onze gemeente een Koninklijke Ondersc-
heiding. Daarmee kregen zij een blijk van waardering 
uit de samenleving voor alle langdurige inzet voor de 
maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook iemand 
in uw omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u 
die persoon voordragen. Neem contact op met de 
gemeente waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt 
bij twee gelegenheden:
• ti jdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is meestal de    
   dag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vraag op ti jd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor 1 juli 2019 als u wilt dat 
de onderscheiding ti jdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2020 wordt uitgereikt. Wilt u het bij een 
andere bijzonder gelegenheid uitgereikt krijgen, dan moet u het verzoek zes maanden voor de 
gewenste datum indienen. 

Meer informati e? 
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de website www.lintjes.nl.
Voor meer informati e over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding kunt u contact 
opnemen met Els Verbeek van het bestuurssecretariaat, tel. 088 909 7057 of via e-mailadres 
elsverbeek@debuch.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient? 



INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 5 juni 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres 
260519 Visweg (tegenover 24 en 28)  in Limmen 
 Het maken van een gecombineerde uitweg (WABO1900922)
270519 Visweg 59 c in Limmen 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931)
280519 Geesterduinweg 66 in Castricum 
 Het vervangen van handelsreclame (WABO1900935)
290519 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het wijzigen van een bestemmingsplan (WABO1900946)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
280519 Pagenlaan 19 in Limmen  
 Het bouwen van een schuur en tuinkamer (WABO1900466)
 Koningsweg 16 in Akersloot  
 Het verbouwen van een bedrijfsloods tot woning (WABO1900611)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
270519 Cralencroft  4 in Castricum
 Het bouwen van een erker aan de voorgevel en een interne constructi eve wijziging  
 (WABO1900576)
 Burgemeester Lommenstraat 24 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (WABO1900502)
280519 Charlott e Ruyslaan 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een overkapping (WABO1900539)
290519 Lindenlaan 50 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning (WABO1900770)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
280519 Strand in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning Bakkum Beach Volleybal 2019 op zaterdag 
 29 juni en zondag 30 juni 2019, verzenddatum 28 mei 2019 (APV1900369)
 Sportpark Berg en Bal, de Bloemen 69 in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning Zevenklappertoernooi Tennisvereniging 
 Castricum van zondag 30 juni t/m vrijdag 5 juli 2019, verzenddatum 28 mei 2019  
 (APV1900448)
 Strandplateau bij de invalidenparkeerplaats in Castricum  
 Verleende vergunning voor het plaatsen van een gaaspanelen kunstwerk voor het  
 project ‘Terug naar de Kust’  van donderdag 20 juni 2019 tot zaterdag 20 juli 2019,  
 verzenddatum 28 mei 2019 (APV1900475)

Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

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

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat 
bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Kennisgeving anterieure exploitati eovereenkomst: 
Ontwikkeling locati e ’t Stet 17 te Akersloot
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 28 mei 2019 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met BN Vastgoed BV 
en Burron BV betrekking hebbend op de ontwikkeling van 1 twee-onder-één-kap-woning, 
maximaal 5 vrijstaande woningen, 1 recreati ewoning en een appartementencomplex met 
maximaal 9 woningen of maximaal 7 woningen en commercieel ruimte in de plint aan ’t Stet 
17 te Akersloot.
Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt voor de duur van zes weken voor 
een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum 
gedurende de openingsti jden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande woning op het perceel Kerkweg 48 in Limmen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning op het 
perceel Kerkweg 48 in Limmen zes weken ter inzage ligt. 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 6 juni 2019 t/m 17 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het 
plan te raadplegen op www.castricum.nl. 
Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester 
en wethouders, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum, onder vermelding van ‘Zienswijze 
Kerkweg 48’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer 
informati e: Mark Groot van het team Plannen & Projecten, bereikbaar via telefoonnummer 
088-9097824 of via de mail MarkGroot@debuch.nl.

Ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, 
Oost en Weest en Bedrijventerrein Castricum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.38 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ontwerp beheersverordening Bakkum, 
Castricum Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Via de beheerverordening worden twee verouderde bestemmingsplannen, namelijk 
Castricum Noord, Oost, West en Bakkum actueel verklaard. Tevens wordt de 
erfb ebouwingsregeling verruimd en gelijk gesteld aan de overige bestemmingsplannen 
in de gemeente Castricum. In Bakkum Noord wordt ook een regeling opgenomen voor 
Bed & Breakfast en mantelzorg overeenkomsti g de rest van de gemeente en wordt het 
archeologiebeleid geïmplementeerd. Tot slot worden enkele aanwezige woningen in het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein planologisch toegestaan.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerp beheerverordening en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 6 juni 
2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode 
NL.IMRO.0383.BVC19BakkumNOWBedr-ON01.
Daarnaast ligt de ontwerp beheerverordening  ter inzage in het gemeentehuis van Castricum 
aan de Raadhuisplein 1 in Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn schrift elijke zienswijzen naar voren brengen op de 
ontwerp beheerverordening. Zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van beheerverordening 
Noord, Oost en West en Bakkum. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we 
buiten behandeling.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
Castricum.

Castricum, 5 juni 2019

Intekening van start voor Wijksafari in de Bloemenbuurt
Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van 
hitt e en droogte of juist fl inke stortbuien. Door tuinen en plantsoenen hierop 
in te richten, zijn de gevolgen van extreem weer te beperken. De gemeente 
Castricum houdt daarom samen met groenorganisati es een Wijksafari zaterdag 
15 juni vanaf de Montessorischool aan de Koekoeksbloem Inwoners kunnen 
in de bloemen- en plantenbuurt zelf zien welke oplossingen mogelijk zijn. De 
intekening is gestart.

Wie meer wil weten, of zelf ideeën wil inbrengen, is welkom bij de Wijksafari op 
zaterdag 15 juni. Om 13.30 uur is er ontvangst met koffi  e en koek in de Montes-
sorischool aan de Koekoeksbloem 55.

Experts 
Na een korte inleiding over de groene tuin volgt de wandelroute langs tuinen in 
de wijk: welke zijn al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg 
hun ideeën en suggesti es. De wandelaars keren om 15.00 uur terug bij de school. 

Dan start het programma waar iedereen aan mee kan doen, dus ook wie 
niet meegaat met de Wijksafari.

Men kan naar keuze terecht bij: 
• Een minicursus tuininrichti ng door Groei & Bloei.
• Een gesprek met de groenbeheerder over de groeninrichti ng; 
• De plantjesmarkt

Ook zijn er experts aanwezig van onder meer de vereniging Groei en Bloei, 
gemeente Castricum, de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland 
voor vragen over plantenkeuze, waterbestendigheid van de tuin, vogels in 
de tuin, geschiedenis of landschap. Het programma eindigt rond 16.30 uur.

Aanmelden
Vooraf opgeven stelt de organisati e op prijs. Dat kan via een e-mail aan 
Wijksafari@debuch.nl met vermelding van het aantal personen. 




