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FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM 
EN EEN VLEUGJE KANEEL

1,95
PER STUK

6,95
4 STUKS

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG 
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

Castricum - Je hebt nog altijd van die buurten die graag samen iets delen. Dat geldt zeker voor de bewoners van de 
straten rondom de Maranathakerk, zoals Ernst Nielen toelicht: ,,Elk jaar komen we hier ‘s zomers aan het eind van de 
vakanties bij elkaar en organiseren iets leuk voor de kinderen. Dit jaar hebben we deze grote opblaasstormbaan voor 
ze gehuurd. Die slaat enorm aan, vooral omdat het weer perfect is.’’ Esther van Elden is een van de drijvende krachten 
achter het buurtfeest en laat weten: ,,Het is altijd reuze gezellig. De ouders genieten van een drankje en aan het eind 
van de middag gaan we met z’n allen pizza eten. We hopen dit nog vaak te kunnen herhalen en daarom pleiten wij er 
met klem voor om het plantsoentje naast de kerk te behouden en niet bij de herbestemming van de kerk te betrekken!’’ 
Tekst en foto: Hans Boot

Buurt viert einde zomervakantie

Castricum/Akersloot/Limmen - Sinds afgelopen maandag wordt in Castricum en Limmen weer �ink door de jeugd getimmerd, gezaagd en gemeten. Het 
Timmerdorp in Akersloot startte dinsdag. Ook nu wordt weer gewerkt met thema’s. Op vrijdag wordt alles weer afgebroken. De organisatie van het Timmerdorp 
Castricum heeft voor aanstaande donderdag iets speciaals bedacht: ‘Timmerdorp bij night’. Vanaf 19.00 uur kan iedereen getuige zijn van prachtig uitgelichte 
hutten en zelf de echte Timmerdorpsfeer proeven. Komende week volgt een sfeerverslag van het verloop van de huttenweek. Tekst en foto: Henk de Reus

Timmerdorpen van start gegaan
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om uw 
BSN-nr, zorg dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijk Leemhuis/vdMaarel gesloten 
t/m 26-8. Praktijk Coppoolse 
gesloten van 29-8 t/m 2-9. Voor 
toeristen in het hoogseizoen 
dagelijks spreekuur op camping 
Bakkum (info site praktijk Leem-
huis/vd Maarel). 

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich het 
recht te weigeren dan wel te redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te steken.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Jan van der 
Linden met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

ZONDAG 28 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Bert Appers.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. D. Nicolai.

R.K. Parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, 10.00 uur, WCV met Ph. 
Kint en samenzang.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Overmars 
met samenzang.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Ton Heemskerk. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

In de Oude Keuken op ‘Dijk en 
Duin’, 10.00 uur, pastor Anton 
Huisman.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord & Communievie-
ring met spontaan vakantiekoor. 
Voorganger: Pater Rob 
Hoogeboom.

DINSDAG 30 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Door Henk de Reus

Het zat al een tijd in het hoofd van 
Remi Beukers om een protestsong 
over de oorlog in Oekraïne te 
schrijven, maar dan vanuit de bele-
ving van een kind. Samen met zijn 
broer Edwin schreef hij de tekst en 
de muziek van het lied. Er moest 
alleen nog een kind worden 
gevonden dat het zou inzingen. Dit 
was niet ingewikkeld, zeker niet als je 
één prachtige kleindochter hebt die 
bovendien van zingen houdt.

Pleister op de wonde
Beukers: ,,In het lied doet een kind 
een oproep aan de volwassenenwe-
reld om deze onzinoorlog te 
stoppen. Ik ben alleen bang dat het 
niets zal uitmaken. Muziek zal de 

oorlog niet stoppen, maar laat het 
lied dan in elk geval een pleister op 
de wonde zijn.’’ De fraaie beelden bij 
het liedje tonen aan dat video-
editing opa Remi niet vreemd is. Hij 
bewerkte het tot en bijzondere 
videoclip. Het lied werd opgenomen 
in zijn eigen studio.

Muzikale familie
Julie komt uit een muzikale familie. 
Haar moeder Debbie is zangdocent, 
haar zus is zangeres en haar broer 
gitarist. Vader Remi speelt in verschil-
lende bands en treedt nagenoeg elk 
weekend op. Debbie: ,,We hebben 
Julie nooit aangespoord om te gaan 
zingen. Ze moest vooral zelf 
ontdekken of ze zingen leuk vindt. 
Dit laatste blijkt het geval te zijn. Als 
ouders zijn we apetrots op Julie.’’

YouTubekanaal
Julie zegt dat ze het erg leuk vond 
om bij te dragen aan het liedje. ,,Ik 
hou van zingen en doe thuis bijna 
niet anders. Ik krijg af en toe zangles 
van mama en mag soms ook op 
school (De Kustlijn) zingen. Ik vind 
het leuk om later bekend te worden. 
Het liefst zou ik een eigen YouTube-
kanaal willen hebben, maar dit mag 
niet van mama.’’ Debbie: ,,Julie heeft 
zangtalent en mag hiermee doen 
wat ze wil. Als ouders zullen wij haar 
steunen, maar niet pushen. Voor een 
eigen YouTubekanaal moet je mini-
maal dertien zijn. Er vinden op 
sociale media en op Internet ook 
vervelende dingen plaats. We willen 
Julie voorlopig nog tegen de boze 
buitenwereld beschermen.’’

Het lied ‘Grote Mensen Spel’ is te zien 
en te horen via de link https://youtu.
be/I_BTg4bH2v8 en inmiddels is het 
ook te beluisteren via Spotify. En 
Julie? Van haar gaan we in de 
toekomst zeker nog meer horen!

Castricum - De oorlog in Oekraïne was voor Remi Beukers (70) aanleiding 
om een protestsong vanuit de beleving van een kind te schrijven. Hij 
vroeg zijn kleindochter Julie (9) om het in te zingen. Het lied draagt de 
titel ‘Grote Mensen Spel’ en is op YouTube te zien en te horen. Het vervult 
Julie met trots.

Julie en haar opa Remi brengen samen 
een lied over de oorlog in Oekraïne uit

Opa Remi Beukers en kleinkind Julie (9) brengen samen een protestsong uit vanwege de oorlog in Oekraïne. Foto: Henk de Reus

Castricum - Wereldwinkel Castricum 
heeft prachtig Mexicaans keramiek 
van Dolores ingekocht. Dolores is een 
Mexicaans familiebedrijf dat allerlei 
dieren en gebruiksvoorwerpen van 
keramiek maakt in vrolijke, warme 
kleuren. Zoals een goudgele zon, die je 
buiten bij het tuinhuisje aan de muur 
hangt. Of een originele bloempot voor 
die mediterrane plant in de serre, waar 
je wat dieren zoals een hagedis naast 
legt. Zet er een schenkkan bij voor het 
benodigde water. Alle producten zijn 
door vrouwen met de hand gedeco-
reerd met hun eigen ontwerpen waar-
door ieder stuk uniek is.
De schildertechniek is door de Span-
jaarden naar Mexico gebracht en daar 
verder ontwikkeld, waarbij de kleur-
rijke Mexicaanse invloeden voelbaar 
zijn. Het keramiek is op 1200 graden 
gebakken en dus geschikt voor zowel 
in huis als in de tuin (wel met vorst 
even binnenhalen). Wereldwinkel 

Castricum geeft twintig procent 
korting op dit Fair Trade Mexicaanse 
aardewerk. Deze actie loopt tot en met 
zaterdag 3 september. Wees er dus 
snel bij, want: op = op. Kijk ook op 
Facebook en Instagram en bezoek de 
Wereldwinkel aan de C.F. Smeetslaan 4 
in Castricum.

Vier de nazomer in huis 
en tuin in Mexicaanse stijl

Deze goudgele zon van keramiek 
�eurt huis en tuin mooi op. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In onze editie van 17 
augustus publiceerden wij een kort 
bericht over meldingen van hijgende 
schapen tijdens de hitte van eerder 
deze maand. De politie kreeg meer-
dere meldingen binnen, maar liet 
weten dat er geen sprake was van 
een levensbedreigende situatie. Het 
artikel eindigde met het citaat 
,,Beschutting zou wel beter zijn’’, 
maar een lezer attendeerde ons erop 
dat beschutting bij dergelijke 
extreme weersomstandigheden 
verplicht is. De Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) schrijft 
hierover op de eigen website: ,,De 
minimale norm is het bieden van 
schaduw en toegang tot een toerei-
kende hoeveelheid water. Dierhou-

ders die geen schaduw bieden aan 
hun dieren kunnen in overtreding 
zijn, ook als uiterlijke kenmerken van 
hittestress uitblijven.’’ Bij het bieden 
van voldoende schaduw valt te 
denken aan bomen, parasols of scha-
duwdoeken. Ook deze week kent 
enkele zeer warme dagen met kans 
op hittestress bij dieren. 

De organisatie Wakker Dier roept 
burgers op hittestress bij dieren te 
melden via telefoonnummer 144. 
Deze meldkamer zet de melding 
eventueel door naar de politie of 112 
(bij een levensbedreigende situatie) 
en moedigt de bellers aan om een 
melding te doen bij de NVWA via een 
online formulier.

ectificatie hi ende scha en

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Duinweg 13 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 11 augustus 
2022 (Z22 087442)
Molenbuurt 22 b in Akersloot, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 15 
augustus 2022 (Z22 087750)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Tegenover van Oldenbarneveldweg 36 Kadastrale sectie A, perceelnummer 1964 
in Castricum, het kappen van een Kastanjeboom, verzenddatum 15 augustus 2022 
(Z22 075974)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant

Op locatie Van Oldenbarneveldweg aan de overzijde van huisnummer 36, Bakkum 
wordt binnenkort een paardenkastanje (bijzondere boom) verwijderd. 
En op de locatie Molenpad/Stet, Akersloot, wordt binnenkort een Sierkers verwijderd.
Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen
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De najaar-excursies staan in het teken 
van de vogeltrek. In de winter 
worden braakballen geplozen of 
worden vogels gefotografeerd of 
getekend. Ook gaan de leden op zoek 
naar bosuilen. In het voorjaar zijn er 
een weidevogel- en een zangvogel-
excursie. De excursies (doorgaans op 
de �ets) zijn meestal op de tweede 
zondagochtend van de maand. Het 
vertrek- en eindpunt is steeds achter 
het NS-station van Castricum.
Jeugdige vogelaars die op zaterdag 
27 augustus willen deelnemen aan 

de kennismakingsbijeenkomst van 
13.00 tot 14.30 uur dienen zich vooraf 
per e-mail (jongerenexcursies@
vwgmidden-kennemerland.nl) aan te 
melden. Op 4 september bezoeken 
de deelnemers de waterberging 
Noorderveld, vlakbij Heemskerk. Hier 
kijken ze naar soorten eenden, stelt-
lopers, weidevogels en welke vogels 
op weg zijn naar hun overwinterings-
gebied in het zuiden. Wil je mee? 
Meld je dan via www.vwgmidden-
kennemerland.nl/jeugdvogelclub aan 
voor deelname.

Vogelwerkgroep start nieuw 
seizoen met jeugdbijeenkomst
Castricum - In dorpshuis De Kern vindt zaterdag de eerste jeugdbijeen-
komst plaats in het nieuwe seizoen van Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland. Al een aantal jaren organiseert deze organisatie vogelkijkexcur-
sies voor de jeugd. Minimaal twee ervaren vogelaars begeleiden deze 
excursies. Voorafgaand aan de eerste excursie (4 september) kunnen de 
jeugdleden zaterdag met elkaar kennismaken.

Lia Vriend komt uit het onderwijs. Ze 
gaf les aan volwassenen, onder meer 
op het Cornelis Drebbel-college in 

Alkmaar. Daarnaast richtte ze een 
eigen bedrij�e op: L.I.A., een afkorting 
die staat voor Landschappen 
ontdekken In een Aantrekkelijke 
vorm. Ze was tussen 2003 en 2013 – 
na de fusie van de gemeenten 
Castricum, Akersloot en Limmen – 
betrokken bij de invulling van de 
Landschapsdagen in de nieuwe 
gemeente Castricum.

Vanuit dat evenement is tien jaar 
geleden het burgerinitiatief genomen 
de Stichting Oer-IJ op te richten, een 
organisatie die zich breed inzet om 
speci�ek aandacht te vragen voor de 
kwaliteit en kwetsbaarheid van de 
groene driehoek Zaanstad, Alkmaar, 
Velsen; het stroomgebied van het 
Oer-IJ, de meest noordelijke zijtak 
van de Rijn, die tot aan het begin van 

de jaartelling bij Castricum in zee 
uitmondde.

Ze was gefascineerd door de 
ontstaans- en bewoningsgeschie-
denis van Kennemerland. Maar ook 
bezorgd, over het gemak waarmee 
groen buitengebied wordt opgeof-
ferd aan ongebreidelde expansie van 
woningbouw, wegen en bedrijventer-
reinen, zonder respect voor oorspron-
kelijke landschapselementen die nog 
tastbaar aanwezig zijn.

Het Oer-IJ is verdwenen, maar de 
rivier heeft zijn sporen nagelaten en 
is in het landschap nog alom 
aanwezig. Het was voor Lia een 
missie anderen daar op te wijzen. 
Haar kennis te delen. Bij voorkeur op 
de �ets en onderweg steeds maar 
weer stoppend om met oude kaarten 
in de hand en brede armgebaren te 
wijzen op speci�eke kenmerken van 
de omgeving; een subtiel hoogtever-
schil, een geleidelijke glooiing, een 
kronkelende kreek.

Limmen - Op dinsdag 16 augustus is Lia Vriend-Vendel overleden. Ze was 
bestuurslid en medeoprichter van Stichting Oer-IJ. Bij het publiek werd 
ze vooral bekend door haar lezingen, cursussen, excursies en route-
boekjes, met als terugkerend onderwerp het voortdurend veranderende 
landschap.

Oer-IJ-kenner Lia overleden

Lia vriend-Vendel leerde hoe de 
mensen het landschap konden lezen. 
Met aanstekelijk enthousiasme en 
tomeloze energie. Foto: aangeleverd

Castricum - In de Tuin van Kapitein 
Rommel vindt op zaterdag 3 
september het jaarlijkse Pompoe-
nenconcert plaats. Dit jaar met een 
optreden van treedt de groep 
Unicorn op met Keltische folk en 
swing, maar ook uitstapjes naar 
klezmer, shanty’s en bluegrass. Licht 
in het hoofd, voeten van de vloer, 
dorstige keel – een optreden van 
Unicorn laat de toehoorders nooit 
onberoerd. De opzwepende Kelti-
sche muziek van de folkband loopt 
doorgaans uit op een feelgood-
swingfeestje waarbij uit volle borst 
wordt meegezongen. Maar laat 

niemand zich in de luren laten 
leggen door het schijnbaar achteloze 
gemak waarmee de band zich op het
podium presenteert. Achter die 
vrolijke façade gaan rasmuzikanten 
schuil die elkaar rag�jn aanvoelen. 
De toegang is gratis maar een vrijwil-
lige bijdrage is altijd welkom. U kunt 
een eigen stoeltje of plaid 
meenemen, zodat u in ieder geval 
verzekerd bent van een zitplaats. Het 
concert begin om 20.15 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). De Tuin van Kapi-
tein Rommel bevindt zich schuin 
tegenover het NS-station van 
Castricum.

Pompoenenconcert Unicorn
De muziekgroep Unicorn. Foto: aangeleverd

Bakkum - Gerda Duin werd deze week door haar collega’s van de ouderenkliniek op het terrein van GGD Dijk en Duin 
�ink in het zonnetje gezet. De tekst op het spandoek spreekt voor zich: Gerda werkt inmiddels 45 jaar bij de organisatie. 
Als 17-jarige begon ze bij het toenmalige Duin en Bosch op het oude Hogesteeg. Later ging ze naar Hoograde en 
momenteel werkt Gerda al geruime tijd in de ouderenkliniek. Haar collega’s beschrijven haar als een topper met hart 
voor de mensen. Foto: aangeleverd

Gerda Duin 45 jaar bij GGZ Dijk en Duin
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Ondanks de afgelopen twee lastige 
jaren heeft ClubMariz continuïteit 
kunnen bieden, hetgeen de band 
met de dansers enorm heeft 
versterkt. De twee selectieteams 
Whazzup?! en MissBHV hebben het 
afgelopen seizoen veel optredens 
verzorgd en prachtige prijzen 
behaald bij diverse regionale en 

landelijke competities.

Audities en nieuwe docenten
Op donderdag 1 september zullen 
weer audities plaatvinden ter 
versterking van deze twee teams. 
Ook het docententeam wordt 
aankomend seizoen uitgebreid met 
minimaal vier nieuwe docenten.

Jeugdlessen
Vanaf de allerkleinsten biedt de 
dansschool wekelijks algemene 
dansvorming (ADV) voor Peuters 
en Mini Kids. Kinderen vanaf 2 jaar 
leren zich op speelse wijze essen-
tiële bewegingsvormen eigen te 
maken. Voor de basisscholieren is 
er naast ballet ook breakdance, 
pop-show-musical, modern en 
natuurlijk hiphop, de meest popu-
laire danssoort van deze tijd.

Sportlessen
Voor de sportievelingen biedt club-
Mariz diverse sportlessen zoals 
Piloxing (een intensieve combinatie 
van boxen en staande pilates, 
ideaal voor de conditie en een strak 
lichaam), Essentrics (een schitte-
rend stretching-programma voor 
lange sterke spieren), Zumba (de 
welbekende dans� tnessrage, goed 
voor de conditie en coördinatie 
maar vooral heel erg leuk) en 
Zumba Gold (ideaal voor begin-
nende Zumba-dansers, de iets 
oudere volwassenen of sporters 
met een (tijdelijke) beperking). 
Voor alle sportlessen geldt: geen 
inschrijfkosten, geen abonnement!

Danslessen voor volwassenen
Volwassenen kunnen samen met 
hun partner terecht voor Argen-
tijnse tango, salsa of stijldansen. 
Deze lessen beginnen weer vanaf 
16 en 18 september. Geen partner? 
Misschien is hiphop 25+ of een van 
de sportlessen een mooi alterna-
tief! Je kunt altijd voor een try-out 
inschrijven. 
Voor meer info of inschrijven: kijk 
op www.clubmariz.nl, stuur een 
e-mail naar info@clubmariz.nl of 
bel: 06 53192461.

Castricum - clubMariz is hét adres voor dansen! Een eigentijdse dans-
school en feestlocatie waar jong tot oud zich wekelijks uitleeft. Alle 
lessen worden verzorgd in echte danszalen door professionele gediplo-
meerde of intern opgeleide dansleraren.

Dansen doe je bij clubMariz

Selectieteam Whazzup?! sleept bij danscompetities regelmatig een prijs in de wacht. 
Foto: Henk Hommes

Door Hans Boot

De uit 1969 daterende wandkera-
miek symboliseerde Castricum als 
toeristische gemeente door het in 
beeld brengen van zon, zee en 
strandstoelen, zoals de foto laat 
zien. Marjan Wentink, actief als vrij-
willigster in de tentoonstellings-
groep van Oud-Castricum, vertelt 
wat er met het kunstwerk gebeurde: 
,,In februari 2021 heeft er een mail-
wisseling plaats gehad tussen Rino 
Zonneveld van onze stichting en 
een projectleider van ProRail over de 
keramiek die was verwijderd in 
verband met de renovatie van het 
station. We kregen toen te horen dat 
het kunstwerk was teruggegeven 
aan de gemeente.’’

Opslag
Omdat op dat moment niet bekend 
was waar de keramiek was opge-
slagen en Marjan met haar werk-
groepleden al enige tijd een nieuwe 
tentoonstelling over het spoor voor-
bereidde, ging ze op onderzoek uit: 
,,Eerst wist de gemeente te melden 
dat het kunstwerk op advies van het 
Cultuurplatform 2019 was terugge-

geven aan Duin en Bosch. Na een 
tijdelijke opslag in een bouwkeet 
van de gemeente zijn de onderdelen 
vervoerd naar de zolder van het 
gebouw van de ouderenzorg van 
Parnassia aan de Parklaan. Daar zijn 
ze met behulp van een huismeester 
keurig uitgezocht, genummerd en 
verpakt.’’

Nieuwe bestemming
Na haar succesvolle zoektocht kan 
Marjan nog niet zeggen of de wand-
keramiek een nieuwe bestemming 
krijgt: ,,De huismeester van 
Parnassia wist ook niet wat er uitein-
delijk mee gaat gebeuren. Misschien 
zou het een plek kunnen krijgen in 
het Administratiegebouw van Duin 
en Bosch? In ieder geval komt de 
vondst Oud-Castricum heel goed 
uit. Vanaf 4 september is de 
tentoonstelling ‘Castricum Spoort’ 
namelijk te bezichtigen tijdens de 
open dagen in De Duynkant op 
iedere eerste en derde zondag van 
de maand. Wij mogen dan ook wat 
delen van het kunstwerk laten zien. 
Ideeën voor een nieuwe bestem-
ming zijn dan ook van harte 
welkom!’’

Oud-Castricum spoort keramiek 
oude station op bij Parnassia
Castricum - Jarenlang werd een muur bij de trappen van het NS-station 
gesierd door een keramiek die was vervaardigd door cliënten van Duin 
en Bosch. Tijdens de renovatie van het station vanaf 2019 is het kunst-
werk verwijderd en afgevoerd. Marjan Wentink van Oud-Castricum 
slaagde erin om de keramiek terug te vinden, waarvan binnenkort delen 
te zien zijn in De Duynkant.

De wandkeramiek in 1969. Foto: Oud-Castricum

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zondag 14.00 uur
André Rieu Maastricht Concert 
Happy Days Are Here Again

donderdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

maandag 20.00 uur
Speak no Evil
vrijdag 15.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Mes frères, et moi

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bullet Train

vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Where the Crawdads Sing
vrijdag & zaterdag 15.00 uur

DC Club van Super-Pets (NL)
zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 25 aug t/m 31 aug

Het zomerconcert van André Rieu en 
zijn orkest kreeg dit jaar de toepas-
selijke titel Happy Days are Here 
Again. Tijdens dit feestelijke en beto-
verende evenement speelt de 
Koning van de Wals vanaf het histori-
sche Vrijthof feel-good classics, 
show-tunes en natuurlijk vrolijke 

walsen. Samen met het Johann 
Strauss Orchestra en speciale gasten 
maakt André er een opbeurend en 
romantisch feest van. Ook de bezoe-
kers van Corso kunnen meegenieten, 
samen zingen, dansen, huilen en 
lachen want... Happy days are here 
again!

André Rieu’s 2022
Maastricht Concert

Tijdens een vakantie in Toscane raken 
een Deens en Nederlands gezin met 
elkaar bevriend. Het klikt zelfs zo 
goed dat ze besluiten om elkaar na 
de vakantie nog een keer op te 
zoeken. Het duurt echter niet lang 
voordat de reünie uit de hand begint 
te lopen, als blijkt dat de Nederlan-

ders zich op vakantie anders voor-
deden dan ze in hun eigen omgeving 
werkelijk zijn. Het Deense gezin 
bevindt zich in een benarde situatie 
in een huis van mensen waar ze zich 
volledig in hebben vergist en 
waarvan ze wensten dat ze er nooit 
binnen waren gestapt...

Speak No Evil

Heiloo - Bekend en geliefd om hun 
opzwepende Roma Roots Folk met 
oriëntaalse invloeden is Nadara een 
graag geziene gast op festivals over 
heel de wereld. De band komt uit 
Roemenië en staat bekend om haar 
feestelijke arrangementen én haar 
aanstekelijke dansmuziek. Transsyl-
vanië is het Hongaars sprekende deel 
van Roemenië, waar ook een 
mengelmoes van Joodse, Roma en 
Zwabische cultuur bestaat. Het is 
daarom vanzelfsprekend dat het 

publiek wordt getrakteerd op 
meeslepende klezmer, originele 
zigeunermuziek en hilarische schla-
gers. Alle arrangementen hebben 
een oriëntaals sausje en met 
danseres Yasmin brengen zij het 
publiek al snel op het puntje van hun 
stoel. 
Kom zondag 4 september om 15.15 
uur genieten van dit Roma-spektakel 
en koop kaarten à 20 euro via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of aan de 
deur.

Nadara Transylvania Gypsy 
Band in Cultuurkoepel

De Transylvania Gypsy Band. Foto: aangeleverd









8 inderegio.nl • 24 augustus 2022NIEUWS

Door Hans Boot

Als zich geen complicaties voordoen, 
kan volgens een woordvoerder van 
E-Fiber zeer binnenkort worden 
gestart met de aanleg van glasvezel. 
Op de website E-Fiber.nl/planning-
gemeente-castricum wordt daarover 
vermeld: ,,Het werk wordt uitgevoerd 
door aannemer BAM. De gemeente 
wordt verdeeld in zeven gebieden, 
waarvan gebied 1 het meest weste-
lijk ligt en gebied 7 Akersloot en 
omgeving omvat. Het glasvezelnet-
werk in De Woude wordt vanwege de 
geogra�sche ligging meegenomen 
in de planning van de aanleg van 
Uitgeest.’’

Omdat op de site niet direct te zien is 
wanneer een bepaalde straat aan de 
beurt is, voegt de woordvoerder 
hieraan toe: ,,We zijn op dit moment 
druk bezig om de informatie op de 
website te verbeteren. Bovendien 
worden de bewoners van elk deelge-
bied vlak voor aanvang van de werk-
zaamheden via een glasvezelgids of 
informatieavonden van het proces 
op de hoogte gesteld.’’

Overstappen
Desgevraagd wordt op de gratis 
huisaansluiting de volgende toelich-
ting gegeven: ,,Iedereen die tijdens 
de aanleg van de glasvezelkabels in 
de straat een abonnement afsluit bij 
één van de deelnemende providers 
op het E-Fibernetwerk, betaalt geen 
kosten voor het gebruik van de glas-
vezelaansluiting, ook wel vastrecht-

vergoeding genoemd. Je bent in dit 
geval dus verplicht om over te 
stappen. Als je deze kans voorbij laat 
gaan en later mee wilt doen als de 
straat weer dicht is, dan wordt mini-
maal 450 euro in rekening gebracht. 
Bij mensen die een abonnement 
hebben afgesloten komt een 
schouwer langs om vast te stellen 
waar de aansluiting in de woning 
gemaakt wordt.’’

Het gevolg is dat inwoners die 
momenteel een abonnement 
hebben bij KPN of Ziggo, daarvan 
geen gebruik meer kunnen maken 
als zij in zee gaan met een provider 
van E-Fiber. KPN en Ziggo hebben 
namelijk aangegeven dat ze voor-
lopig niet mee doen aan het glasve-
zelproject, omdat ze een eigen 
netwerk hebben.

Geduldig wachten
Door de voorwaarde van E-Fiber is 
voor alle zekerheid nog even bij de 
tweede exploitant Delta Fiber nage-
vraagd of zij deze regel ook hanteren. 
Het antwoord daarop was: ,,We 
plaatsen de glasvezelaansluiting 
kosteloos en vrijblijvend in alle 
woningen. U bent niet verplicht om 
een abonnement af te sluiten. Met 
een glasvezelaansluiting bereidt u 
uw woning wel alvast voor op het 
netwerk van de toekomst. U kunt 
dan op elk moment, wanneer u dat 
wilt, eenvoudig overstappen naar 
glasvezel door een abonnement af te 
sluiten. Het enige wat nodig is, is uw 
toestemming voor de werkzaam-

heden om de glasvezelaansluiting bij 
u thuis te plaatsen. U ontvangt een 
brief van ons op het moment dat we 
bij uw adres willen komen kijken.’’ 
Ondertussen verandert er niets aan 
de afspraak met de gemeente dat 
E-Fiber als eerste aan de gang mag 
en Delta geduldig moet wachten 
totdat de werkzaamheden van 
E-Fiber zijn voltooid. Dat duurt zeker 
tot februari 2024 als het gebied rond 
Akersloot volgens planning van glas-
vezel is voorzien.

Providers
Inmiddels timmeren de providers 
van E-Fiber ook aan de weg. Afge-
lopen week stonden er stands van 
Fiber, Trined en Freedom op het 
Kooiplein om abonnementen binnen 
te halen. Koen Hesp, die Fiber verte-
genwoordigt, liet weten: ,,We hadden 
liever in het centrum gestaan, maar 
de gemeente heeft ons deze plek 
toegewezen. Toch hebben we al 
behoorlijk wat aanmeldingen 
kunnen noteren, omdat veel mensen 
in Castricum onvoldoende internet 
zouden hebben. Volgende week kan 
men ons ook bezoeken bij de kleine 
Albert Heijn in Uitgeest.’’

Kennemer Wonen
Ook woningcorporatie Kennemer 
Wonen heeft onlangs haar huurders 
in Castricum en Uitgeest via een brief 
over het glasvezelnetwerk geïnfor-
meerd. Daarin staat dat men aan 
Delta Fiber en E-Fiber toestemming 
heeft gegeven om in de woningen 
van de corporatie in beide 
gemeenten een glasvezelaansluiting 
aan te mogen brengen. Dat geldt 
zowel voor hoog- als laagbouwwo-
ningen. In de brief worden ook nog 
eens de voorwaarden van beide 
exploitanten toegelicht.

Castricum - Het is alweer enige tijd stil wat de aanleg van een glasvezel-
netwerk in onze gemeente betreft, maar volgens informatie van exploi-
tant E-Fiber gaat er toch echt eind augustus/begin september worden 
begonnen met graven. Gebleken is ook dat het nemen van een gratis 
aansluiting verplichtingen met zich mee brengt.

Iets meer duidelijkheid over glasvezel
Providers van E-Fiber presenteren zich op het Kooiplein. Rechts Koen Hesp. Foto: Hans Boot

Castricum - Op zaterdag 3 
september begint het nieuwe Start 
to Run-programma bij AV Castricum. 
Zeven weken lang worden begin-
nende lopers begeleid, zodat ze op 
de laatste zaterdag mee kunnen 
doen aan een onderlinge testloop 
van vier kilometer.

Het programma is door de Atletie-
kunie opgezet om beginnende 
lopers en loopsters te begeleiden. Na 
zeven weken trainen kun je 25 
minuten aaneengesloten hardlopen 
in je eigen tempo. De trainers 
Monique van Wijngaarden en Piet-
Hein Twisk begeleiden en coachen 
de deelnemers aan dit programma. 
Zij doen dit al enkele jaren met veel 
plezier. Ze geven de Start to run-

deelnemers tips over onder andere 
loophouding en -techniek.

Dag en tijd
De trainingen zijn op zaterdagoch-
tend van 09.30 tot 10.30 uur. De start 
en �nish van de trainingen is bij de 
atletiekbaan van AV Castricum aan 
de Zeeweg 4. Je traint vanaf daar in 
de duinen, hetgeen de trainingen 
afwisselend maakt. Je kunt altijd 
meedoen, ongeacht je huidige 
conditie. Je traint in een groep, want 
samen lopen is gewoon leuker. Je 
krijgt coaching van professionele 
trainers en een startpakket met de 
Runner’s World-gids, magazines en 
audiocoaching in de app. 
Kijk voor meer informatie op www.
avcastricum.nl

Begin met hardlopen bij 
Atletiekvereniging Castricum

Castricum - Paul Mink maakte zaterdag met zijn vrouw een wandeling over 
het strand bij Castricum in de richting van Egmond. Onderweg trof het stel 
twee Castricummers van Turkse origine aan, die letterlijk aan de vloedlijn aan 
het lunchen waren. Met de voeten in het heerlijk warme zeewater genoten de 
mannen van verschillende lekkernijen. Het leverde deze bijzondere foto op. 
Foto: Paul Mink

Turkse Castricummers 
lunchen aan de vloedlijn

Castricum - Een hoogbejaard echt-
paar is voor duizenden euro’s 
opgelicht via pinpasfraude. Dat 
gebeurde al drie maanden 
geleden, maar de politie publi-
ceerde vorige week camerabee-
lden van een man die geld van de 
bankrekening van het echtpaar 
heeft gepind. Dat deed hij bij een 
pinapparaat aan de Geester-
duinweg in Castricum, de woon-
plaats van het echtpaar.

Op 7 mei werd het echtpaar gebeld 
door een persoon die zich voordeed 
als medewerker van de bank. Volgens 
de zogenaamde bankmedewerker 
had het echtpaar een phishingmail 
ontvangen en was de daaruit voort-
komende betaling mislukt. Het echt-
paar werd geadviseerd hun bank-

passen door te knippen en in een 
envelop te overhandigen aan de 
collega die later voor de deur zou 
staan.

Niet veel later stond er inderdaad 
een man voor de deur. Het echtpaar 
overhandigde de envelop en de man 
ging er weer vandoor. Later die dag 
werd meerdere keren geld opge-
nomen met de bankpassen van het 
echtpaar.

De politie komt graag in contact met 
de persoon op de beelden. Herkent u 
deze jongeman? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op via telefoon-
nummer 0800 6070 of anoniem via 
0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). 
Graag met vermelding van zaak-
nummer 2022089936.

Hoogbejaard echtpaar voor 
duizenden euro’s opgelicht 

De camerabeelden van de pinautomaat. Foto: Politie

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag rond 02.50 uur meldde 
iemand bij de in het centrum aanwe-
zige politieagenten dat zijn vriendin 
in een horecagelegenheid was bena-
derd door iemand die drugs te koop 
aanbood. 
Op basis van het opgegeven signale-
ment en met behulp van de horeca-

beveiliging kon een 25-jarige 
inwoner van Castricum even later 
worden aangehouden. 
De verdachte verzette zich tegen zijn 
aanhouding en liet een plastic boter-
hamzakje op de grond vallen. Daarin 
zaten wikkels met vermoedelijk 
cocaïne. Tijdens de aanhouding 
bemoeiden meerdere jongeren zich 

met de zaak. Politieagenten en 
beveiligers hielden deze jongeren op 
afstand. 
De verdachte werd overgebracht 
naar het politiebureau in Alkmaar. Hij 
bleek nog vier wikkels en vijf zakjes 
met vermoedelijk cocaïne bij zich te 
dragen. De man krijgt een horeca-
verbod voor de duur van een jaar.

Politie pakt drugsdealer op na tip
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LEZERSPOST

Ik stond zaterdag rond 17.15 uur bij Deka in de Torenstraat. Twee tieners 
hadden een grote plastic �es chocolademelk laten vallen midden op het 
voetpad. Het zat overal, heel de witte wand vol met spetters. Gast, gast, 
gast, zei de één tegen de ander. Die vlekken gaan er nooit meer uit! De 
kleinste van de twee, geheel gekleed in een grijs joggingpak met zwarte 
biezen, donker kort haar, de ander in een grijze sweater en donkere 
broek, een stukje langer en blond haar met beugel. Zij liepen weg van de 
rotzooi. Ik kon mijn mond niet houden en vroeg of zij de �es wilden 
opruimen. De kleinste zei: nee, dat kunnen wij niet! Daar zijn wij niet voor 
gemaakt! Ik heb de �es in de bak gedaan. Maar als zij nu ballen hadden 
gehad, hadden zij een emmer met water gehaald bij de balie en de boel 
schoongemaakt. Vader(s) en/of moeder(s), herkent u uw zoon, die thuis is 
gekomen met zulke vlekken, dan zou ik toch even het woord fatsoen 
bijbrengen. En wij ons maar zorgen maken over het milieu voor onze 
kinderen later... en dan heb ik het nog niet eens over de grote bek die je 
krijgt. Het liefst had ik hem een draai om zijn oren gegeven. Wat een 
brutaal ..... joch. Ik zou mij doodschamen als het mijn kind was. Ik ben zelf 
ook jong geweest, maar troep achter laten? Nooit gedaan. En een grote 
bek geven al helemaal niet. Was ik braaf? Nee. Normen en waarden zijn 
mij geleerd. Opvoeden blijf een kunst. Een excuus zou wel op zijn plaats 
zijn. In ieder geval bij Deka.

Gegevens inzender bekend bij de redactie

Vlekken op kleding 
belangrijker dan milieu

De mannen van Star�sh zitten nog 
midden in het festivalseizoen, maar 
achter de schermen werken ze al 
hard aan het debuutalbum dat begin 
volgend jaar uitkomt. De muziek laat 
zich het best omschrijven als een 
zomerse cocktail van reggae, surfrock 
en pop. Het viertal komt uit 
Castricum, Heemskerk en Haarlem, 
maar toert de laatste jaren door heel 
het land (en daar voorbij). Zo trad de 
band vorige maand nog op tijdens 
het Young Art Festival in Beverwijk 
en aan de andere kant van het land 
op de Zwarte Cross.

Debuutalbum
Voor het album dat op 8 april 2023 
uitkomt, werkt de band samen met 
hun vaste producer Jasper Zuider-
vaart (onder meer bekend van 
Chef’Special, Jeangu Macrooy en 
Jack & The Weatherman). De band 
heeft tot nu toe een aantal singles en 
EP’s uitgebracht. ,,Dat is natuurlijk 
ook super gaaf. Onze single No Rasta 
werd bijvoorbeeld leuk opgepakt 
door Giel Beelen “toen nog radio DJ 
bij 3FM’’, zegt zanger Mats Admiraal. 

Het opnemen van een eigen album is 
de volgende stap. Tussen de optre-
dens door werkt de band aan nieuwe 
nummers, die nog niemand heeft 
gehoord.

Crowdfunding
Het maken van een album is best 
prijzig en daarom zijn de jongens 
een crowdfundingsactie gestart via 
het platform Voordekunst. ,,Mensen 
die het leuk vinden, kunnen alvast 
een LP of cd’tje bestellen. Zo steun je 
ons en heb je als eerste het album als 
het uitkomt!’’, legt drummer Elmar 
Lambers uit. De teller voor de crowd-
funding staat op het moment van 
schrijven op 57%. De band heeft tot 
31 augustus de tijd om die meter vol 
te maken. ,,De eindstreep is in zicht, 
dus we hopen dat mensen ons nog 
naar de �nish juichen met een 
donatie.’’ Je kunt de band al vanaf 10 
euro steunen via bit.ly/Star�shvoor-
deKunst (let op de hoofdletters) of 
op www.voordekunst.nl. Op vrijdag 
26 augustus speelt Star�sh op 
Bakkum Vertelt. Kijk op www.star-
�shmusic.nl voor meer optredens.

Starfish maakt debuutalbum 
met financiële steun van fans 
Castricum - Vóór 31 augustus moet het gebeuren. Op die dag moet de 
Castricumse band Star�sh het doel van hun crowdfunding halen. Het 
zomerse viertal heeft de crowdfundingsactie opgezet om hun debuut-
album te �nancieren dat op 8 april 2023 uitkomt.

De band Star�sh tijdens een optreden. Foto: Alex Metzelaar

AGENDA
WOENSDAG 24 AUGUSTUS

Beestjespad voor kinderen (4 tot 12 
jaar) van 09.30 tot 13.00 uur in de 
Tuin van Kapitein Rommel schuin 
tegenover het NS-station van 
Castricum. Tevens insectenbingo en 
andere spelletjes. Toegangsprijs 4 
euro. Aanmelden via www.tuin-
vankapiteinrommel.nl. Foto: 
aangeleverd

Workshop ukelele spelen voor 
kinderen (7-12 jaar) van 10.00 tot 
11.00 uur bij Fruns Dans Studio aan 
de Verlegde Overtoom 9 in 
Castricum. Deelname kost 5 euro 
per kind, ukeleles zijn aanwezig. 
Aanmelden bij Pauline via telefoon-
nummer 06 15410262 (tevens 
WhatsApp).

Theater Poppekus speelt Daan 
Duurzaam en de linke soep (3+) om 
11.00 en 13.00 uur in bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannisweg 
2 in Castricum. Toegang 5 euro per 
persoon. Info op www.pwn.nl/
eropuit. Foto: Theater Poppekus

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
Beestjespad, zie 24 augustus.

Wandelexcursie ‘Bramenfeest’ van 
10.00 tot 11.30 uur vanaf bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum. Deel-
name kost 5 euro per persoon. 
Aanmelden via www.pwn.nl/
eropuit. Deelname vanaf 5 jaar.

Festival Bakkum Vertelt van 15.00 
tot 21.30 uur op Camping Bakkum 
aan de Zeeweg 31 in Bakkum. Ook 
op 26, 27 en 28 augustus. Laatste 
dag tot 19.00 uur. Toegang gratis. 
Programma en overige info op 
www.bakkumvertelt.nl.

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
Beestjespad, zie 24 augustus.

Gratis proe�es ‘Dans vanuit je hart’ 
door Margreet Rodenburg voor 
kinderen 3-12 jaar samen met hun 
ouders om 09.30 uur in de gymzaal 
aan de Eerste Groenelaan 62 in 
Castricum. Aanmelden via www.
noordhollandactief.nl en info via 
www.margreetrodenburg.nl/dans.

PrutsHubDag van 14.00 tot 15.30 
uur in Bibliotheek Kennemerwaard 

aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Kinderen (7+) gaan aan 
de slag met de 3D-printer. Deel-
name kost 7,50 euro (5 euro voor 
leden). Aanmelden via www.bknw.
nl/agenda.

Festival Bakkum Vertelt, zie 25 
augustus.

Akercity Rock ‘n Roll Weekend van 
17.00 tot 23.00 uur op het Wilhelmi-
naplein in Akersloot. Tevens jaar-
markt. Info op www.akercityrocks.
nl.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Akercity Rock ‘n Roll Weekend van 
09.00 tot 23.00 uur op het Wilhelmi-
naplein in Akersloot. Rondrit van 
10.00 tot 12.00 uur. Info op www.
akercityrocks.nl.

Silk Road Dansfestival van 12.00 tot 
18.00 uur op het grasveld aan de 
Overtoom in Castricum met 
Centraal-Aziatische danskunst, 
cultuur en gerechten. Info en kaart-
verkoop via www.groundbreakers.
nl.

Puikman open golftoernooi om 
12.00 uur op de velden van Vitesse 
’22 op sportpark De Puikman aan 
de Puikman 2 in Castricum.

Festival Bakkum Vertelt, zie 25 
augustus.

Kennismakingsbijeenkomst jeugd-
leden Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland van 13.00 tot 14.30 
uur in dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum. Info en 
aanmelden via jongerenexcursies@
vwgmidden-kennemerland.nl.

Finaledag CAL-cup om 13.30 uur op 
de velden van FC Castricum op 
sportpark Noord-End aan De 
Bloemen 71a in Castricum. Prijsuit-
reiking rond 17.00 uur. Info op 
www.fccastricum.nl/
cal-toernooi-2022.

Concert door Georgisch ensemble 
Megobrebri en wereldkoor Cascan-
tarom 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
in de protestantse kerk aan de 
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. 
Kaarten à 15 euro via Joke van der 
Weide (joke@kunstwerkplaats.com 
/ 06 55775268) en voor aanvang 
aan de kerk zolang de voorraad 
strekt. Info op www.kunstwerk-
plaats.com.

ZONDAG 28 AUGUSTUS
Silk Road Dansfestival van 12.00 tot 
18.00 uur op het strand bij 
Castricum met Centraal-Aziatische 
danskunst, cultuur en gerechten. 
Info en kaartverkoop via www.
groundbreakers.nl.

Akercity Rock ‘n Roll Weekend van 
12.00 tot 23.00 uur op het Wilhelmi-
naplein in Akersloot. Straatrace van 
13.00 tot 17.00 uur. Info op www.
akercityrocks.nl.

Festival Bakkum Vertelt, zie 25 
augustus.

Optreden band 2HD om 15.00 uur 
in restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum. 
Werk van alle bekende Nederlandse 
bands, maar ook Pink Floyd, Rolling 
Stones, Eagles en Talking Heads. 
Toegang gratis. Info op www.deou-
dekeuken.net. Foto: aangeleverd

Orgelconcert door Anja van der 
Ploeg (foto), bariton Matthijs 
Mesdag en hoboïst Edwin Schager 
om 15.00 uur in de Sint Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum. Pauze met ko�e en 
thee, deurcollecte na a�oop. Foto: 
aangeleverd

EXPOSITIES
Expositie kunstproject Ronduit 
Uitgesproken (thema: vrouwen en 
gendergelijkheid) te zien in cultu-
reel centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum van 
29 augustus tot en met 6 oktober. 
Feestelijke opening op 10 
september van 15.00 tot 17.00 uur. 
Info op www.mariekewarmelink.
com.

Keramiek van Hannie Poelmeijer en 
schilderijen van haar overleden 
man Leo Poelmeijer zijn tot en met 
25 september te zien in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 in Akers-
loot. Elke zondagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur geopend. Toegangs-
prijs gemaal: 1 euro. Info op www.
gemaal1879.nl. Tevens geopend op 
10 en 11 september (Open Monu-
mentendagen) van 10.00 tot 17.00 
uur.

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kim 
van Herwijnen toont deze maand in 
restaurant De Open Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum de 
groot-formaat schilderijen die hij 
maakte in het daar tegenover 
gelegen atelier ‘Anders Bekeken’. 
Het restaurant is dagelijks geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur.

De Egmondse schilder Roderick 
Taylor exposeert tot en met 2 
september in de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum. De tuin is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.
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Wij zijn op zoek

naar een serieuze

STERBEZORGER/
OMGEVING: 
• Lange Dresch/Mozartlaan,   
 Akersloot

gemiddeld 
 €60,- per maand

VANAF 13 JAAR

AANMELD-

BONUS + HOGE 

VERDIENSTEN

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Door Willem Koot (VV Limmen)

Na 25 minuten voetbal, met een heel 
ander Limmen dan men gewend was, 
scoorde Jacco de Jong uit een prach-
tige aanval. Even daarna de 2-0 die 
op naam kwam van Job Min. Veel 
wisselingen in de rust, hetgeen 28 
seconden na de pauze leidde tot de 
1-2. De 2-2 kon niet uitblijven. In de 
65e minuut was het zover Het zou 
ook zo eindigen.

Zondag stond Vitesse op het 
programma. Spelers eraf en erbij. 
Iedereen moet een kans krijgen. De 
eerste kans was voor Limmen. Keeper 
Glorie schoot naar spits Donker, die 

bekwaam scoorde. Er werd echter 
buitenspel geconstateerd. Ook Jacco 
de jong kreeg een mooie kans en 
Donker scoorde wederom uit buiten-
spelpositie. Zo brak de rust aan met 
een sterker Limmen, maar Vitesse 
kwam op een 1-0-voorsprong die na 
twee minuten teniet werd gedaan 
door Stan Donker. Een verre trap van 
wederom Glorie werd door een lob 
omgezet in de gelijkmaker. Zo werd 
het uiteindelijk 1-1, waar Vitesse 
natuurlijk de CAL-cup voor het 
grijpen heeft. Zij hebben nu vier 
punten, waar Limmen en FC 
Castricum er twee hebben en Meer-
vogels slechts één punt. We zullen 
zien wat de zaterdag brengt.

Limmen - Voetbalvereniging Limmen startte in het CAL-toernooi tegen 
zaterdagderdeklasser en tevens organisator van het al 21 jaar durende 
evenement FC Castricum.

CAL-toernooi: goede 
oefenpotjes voor VV Limmen

De staf van Limmen: verzorger Thijs Nijman, begeleider Barry van Beek en de trainers 
Bas IJsselstein en José Ojeda Lerma. Foto: aangeleverd

Castricum - Zaterdag zal op de velden 
van Vitesse ’22 voor de dertiende maal 
het Puikman open golftoernooi 
worden gespeeld. Na twee jaar afwe-
zigheid is het evenement weer terug 
op de kalender. Tijdens de jaarlijks 
door Vitesse georganiseerde veiling 
hebben de spelers van wat vroeger 
het roemruchte derde seniorenteam 
was tien kavels ter beschikking 
gesteld aan de hoogste bieders. Allen 

verkregen zij het recht om met vier 
personen deel te nemen aan het pres-
tigieuze evenement. Voor de gelegen-
heid zal het volledige Vitesseterrein 
worden omgebouwd tot een heuse 
golfbaan: 10 holes, een driving range, 
chipping area en putting greens.
Rond het middaguur zullen de deel-
nemers worden verwelkomd door het 
organisatiecomité, waarna in een door 
golfpro Cees Grijzenhout verzorgde 

clinic de basisprincipes van het spel 
worden uitgelegd. Vervolgens krijgen 
de spelers de gelegenheid om hun 
drives, chips en puts te oefenen en te 
perfectioneren. En dan begint de pres-
tigieuze strijd! Wie zal er met de eer 
gaan strijken? Maar liefst tien holes 
zijn uitgezet, waaronder enkele oude 
bekende voor de deelnemers die al 
eerder aanwezig waren op het toer-
nooi. Zo zal de afslag vanaf de Papen-
berg niet ontbreken en wordt de tradi-
tionele quiz weer gespeeld. Daarnaast 
is de organisatie er in geslaagd een 
aantal nieuwe elementen en rode-
draadspellen aan de baan toe te 
voegen, waarmee de spelers punten 
kunnen vergaren.
De deelnemers zullen gedurende het 
gehele evenement worden voorzien 
van natjes en droogjes die in stijl 
zullen worden rondgebracht met golf-
karretjes. Tenslotte zal de dag passend 
worden afgesloten met een door 
Johanna’s Hof aangeboden bu�et. Het 
belooft een prachtige dag te worden.

Open golftoernooi in ere hersteld

Ook dit jaar zal de afslag vanaf de Papenberg niet ontbreken. Foto: aangeleverd

Castricum - Deze winter organiseert 
HSV Castricum een roofviscompetitie 
voor leden. Dit betreft vier 
wedstrijden op een water naar eigen 
keuze in Noord-Holland. Inschrijven 
voor de competitie kan alleen als 
koppel. Elke wedstrijd vissen de deel-
nemers dus met dezelfde vis-maat. 
Het is niet toegestaan om gedurende 
de competitie van vis-maat te 
wisselen. Wel mag een vervangende 
visser worden geregeld voor maxi-
maal twee wedstrijden. Het is niet 
verplicht om aan elke wedstrijd deel 

te nemen, maar hoe meer 
wedstrijden, hoe meer kans om 
winnaar te worden van de compe-
titie. Per wedstrijd kunnen punten 
verdiend worden. Het koppel met de 
minste punten na de laatste wedstrijd 
wint. De gevangen vis moet liggend 
gefotografeerd worden met de kop 
naar links (linker�ank naar voren) op 
de meetlat. Er mag alleen vanaf de 
kant gevist worden. Voor elke 
wedstrijd verzamelen de deelnemers 
zich bij De Salamander op sportpark 
Wouterland. Na de wedstrijd sluit 

men hier ook af. De wedstrijden 
vinden plaats op 15 oktober (16.00 - 
23.00 uur), 12 november (17.00 - 
23.00 uur), 26 november 08.00 - 13.00 
uur) en 11 december (07.30 - 14.00 
uur). Na de laatste wedstrijd is een 
barbecue met de prijsuitreiking. 
Inschrijving is gratis, maar de deelne-
mers moeten wel allemaal lid zijn van 
HSV Castricum. Inschrijven kan tot 1 
oktober bij Arjan Vonk (arjanvonk92@
hotmail.com / 06 30419689) of Klaas 
Lusthof (klaas@qchem.nl / 06 
55808732).

Roofviscompetitie bij HSV Castricum




