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Voorjaarsbuitje met zes lintjes

Mevrouw De Wit-Van Beek 
uit Akersloot (71) heeft zich 

zeer verdienstelijk gemaakt 
binnen de skisport in Neder-

Algemene herdenking 4 mei
Castricum - Voorafgaan-
de aan de stille tocht wordt 
door de kerken en/of 4 mei 
comités in de verschillende 
dorpskernen een niet kerke-
lijke herdenkingsdienst ge-
houden.Deze vindt plaats in 
Castricum in de Dorpskerk 
om 18.15 uur, in Limmen in de 
Corneliuskerk om 18.30 uur 
en in Akersloot in de protes-
tantse kerk aan het Dielof-
slaantje om 18.50 uur. Start 
stille tocht is in Castricum 
om 18.50 uur bij de begraaf-
plaats van de Dorpskerk aan 
de Dorpsstraat, in Limmen om 
19.10 uur bij de Corneliuskerk 
aan de Dusseldorperweg en 
in Akersloot om 19.45 uur bij 
de protestantse kerk aan het 
Dielofslaantje.
Bij aanvang van de stille 
tocht legt de burgemeester 
een krans bij de oorlogsgra-
ven op de begraafplaats bij 
de protestantse kerk in Cas-
tricum. Vervolgens wordt een 
herinneringssteentje gelegd 
bij het Joodse monument op 
het pleintje naast het Ou-
de Raadhuis. Bij de Pancrati-
us staat de stille tocht ook stil, 
daar legt de burgemeester 
een krans in het voorportaal 
van de kerk. Route stille tocht: 
Schoolstraat, Graven, Over-
toom, Schoolstraat, Dorps-
straat, Smeetslaan, Geester-
duinweg, Albert Schweitzer-

laan, Henri Dunantsingel, 
Zwanebloem, Weegbree, Wal-
stro, Kemphaan - toe gangs-
pad naar het Monument voor 
de Gevallenen. Muziekvereni-
ging Excelsior gaat bij de stil-
le tochten voorop. De aan-
vang van de plechtigheid bij 
het Monument voor de Geval-
lenen is om 19.40 uur.
In Limmen is de route van de 
stille tocht vanaf het voorplein 
van de Corneliuskerk: Kerk-
weg, Vuurbaak, Enterij, Rijks-
weg en tenslotte over de spe-
ciaal voor deze gelegenheid 
neergelegde brug naar het 
Monument voor de Gevalle-
nen. Voorafgaand aan het al-
gemene programma vindt om 
13.30 uur een herdenking 
plaats op de begraafplaats 
bij de protestantse kerk aan 
de Zuidkerkenlaan in Lim-
men. Twee oorlogsgraven zijn 
door de leerlingen van de ba-
sisscholen Pax Christi en de 
Sint Maarten geadopteerd. 
De burgemeester legt samen 
met enkele kinderen van de 
scholen, bloemen bij de gra-
ven. In Akersloot start de stil-
le tocht om 19.45 uur vanaf 
de protestantse kerk aan het 
Dielofslaantje en gaat vervol-
gens via de Raadhuisweg en 
de President Kennedylaan 
richting Vredesplantsoen.

Bij het Vredessymbool vooraf-
gaande aan de twee minuten 
stilte om 20.00 uur een toe-
spraak door wethouder Rood. 
Spelen van The Last Post door 
Hans de Goede, trompettist 
van Excelsior uit Limmen. Na 
de twee minuten stilte vindt 
de kranslegging plaats na-
mens de gemeente Castri-
cum en de Oranjevereniging 
Akersloot, gevolgd door het 
leggen van bloemen door 
aanwezigen.

Castricum - Tijdens de lintjesregen van de gemeente 
werden zes inwoners onderscheiden. Vier vrouwen en 
twee mannen ontvingen hun Koninklijke onderschei-
ding uit handen van burgemeester Mans in het kerk-
je naast de Hortus in Limmen. Alle zes zijn zij benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

land, onder andere voor Ski-
club Il Primo uit Bergen. Ze 
organiseerde diverse natio-
nale en internationale wed-
strijden en leidde nieuwe ju-
ryleden en wedstrijdfuncti-
onarissen op. Ze was voor-
zitter van de internationa-
le ‘Lowlander’ Skikampioen-
schappen. Mevrouw Steen-
sma-Wieling uit Castricum 
(81) was jarenlang gast-
vrouw in zorgcentrum De Ho-
ge Aerth, veertig jaar actief 
voor het Rode Kruis en vrij-
williger bij De Boogaert. De 
heer Ten Dam uit Akersloot 
(65) was en is zeer actief in 
cultuur en sport, onder ande-
re voor de badmintonvereni-
ging Alkmaar,
Cultuurprijs Alkmaar, het On-
dernemersklankbordstich-
ting en Stichting Mijn Duin. 
Mevrouw van Lieshout uit 
Limmen (82) heeft zich ja-
renlang ingezet voor Sam’s 
kledingactie, zij was vrijwilli-
ger bij de Viva! en collectan-
te voor de Nierstichting. Me-
vrouw Groot-Kruidenberg uit 
Castricum (69) was raads-
lid voor het CDA Castricum, 
pleegmoeder, buitengewoon 
ambtenaar burgerlijke stand 
en vrijwilliger bij stichting 
Welzijn. 
De heer Schoon uit Castri-
cum (63) is onderscheiden 
vanwege zijn buitengewone 
inzet voor kinderen en vol-
wassenen met een beper-
king als oprichter en voorzit-
ter van stichting Samen Spe-
len te Akersloot, daarnaast is 
hij penningmeester voor de 
parochiële Caritas Instelling 
Akersloot. Foto: Gemeente 
Castricum.CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

LAMSWORSTJES
25% korting

300 gr. snijbonen
350 gr. gesch. aardappel

2 Duitse vinken
Samen  €4,99

Vleeswarentrio
Mosterdrollade
Grillworst kip           
samen

Tomatensoep €5,49
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Eldorade met moderne 
en klassieke kunst

Overveen - Op 5, 6 en 7 mei 
vindt in Landhuis Goed Duin-
lust de vijfde editie van Eldo-
rado plaats met hedendaag-
se en klassieke kunst en de-
sign. Tijdens de eerdere edi-
ties genoten bezoekers van 
de kunstcollecties in de ro-
mantische ambiance van 
het neorenaissance landhuis 
uit 1881 op het gelijknami-
ge landgoed. Op 5 mei wordt 
het geheel ‘s avonds opge-
luisterd met zang en gitaar-
spel van Esther Roos.
Liefhebbers van vooral ei-
gentijdse, maar ook klassieke 
kunst zullen hun hart kunnen 
ophalen om iets unieks te 
vinden tussen de vele verras-
sende werken gepresenteerd 
door circa 25 creatieve beel-
dende kunstenaars, kunst-
galeries en kunsthandelaars. 
Vanzelfsprekend komen de 
vaste deelnemers met nieu-
we creaties. Daniëlle Sulman 
geeft een demonstratie por-

tretschilderen, Willy Pickers 
een demonstratie schilderen.
Naast schilderijen, aquarel-
len, prenten en etsen, zijn er 
glaskunstwerken, beelden, 
houten en keramische objec-
ten en handgemaakte siera-
den. Verder zilver, kristal en 
fijn porselein. Iedere bezoe-
ker ontvangt gratis het ma-
gazine Palet en Atelier. Aan-
rader is een wandeling rond 
en bezichtiging van het land-
huis met oprijlaan. 
Het adres is Duinlustweg 16 
in Overveen, parkeren is gra-
tis. Vrijdagavond is de toe-
gang van 19.00 tot 22.00 uur 
gratis. Zaterdag 6  en zondag 
7 mei van 11.00 tot 17.00 uur 
is de entree acht euro. 65+, 
CJP- en Museumjaarkaart-
houders betalen twee euro 
minder.
Kinderen en invaliden mogen 
met begeleiding gratis naar 
binnen. Kijk verder op www.
eldorade.nl.

Protest tegen 
herinrichting Kleibroek
Het riool onder de Kleibroek moet worden vervangen. De ge-
meente Castricum heeft geen middelen voor dit onderhoud, 
dus is bedacht om de verkeersveiligheid te gebruiken om de 
daarvoor bestemde subsidiepot tevens te kunnen aanwenden 
voor het vervangen van het riool. De bestaande rotonde wordt 
veel groter en wordt verplaatst richting de Ruiterweg. Met na-
me woningen aan de westzijde van Kleibroek staan straks 
dichter op het verkeer. Ruiterweg 7 grenst straks direct aan 
het verkeer en meerdere woningen zullen meer geluidshinder 
van het verkeer gaan ondervinden en minder vrijgelegen zijn 
waardoor zij planschade lijden. De Kleibroek wordt verbreed, 
het wordt drukker en er zal harder worden gereden. Het fiets-
pad wordt verlegd, met  name aan de westzijde op grotere af-
stand van de rijbaan. Gevaarlijke verkeerssituatie voor over-
stekende voetgangers met name bezoekers van de drie scho-
len oostelijk van de Kleibroek die veel worden bezocht door 
kinderen vanaf de westzijde van de Kleibroek. Geen parkeer-
plaatsen meer langs de Kleibroek dus meer parkeerdruk in de 
omliggende straten met name de Iepenlaan. Diverse straten 
worden afgesloten en zijn straks niet meer aangesloten op de 
Kleibroek. Meer verkeer in de smalle straten waar nu al slecht 
doorgang is als er wordt geparkeerd. Gevaar voor spelen-
de kinderen in de wijk waar bijvoorbeeld bij de Meidoornlaan/
Bremlaan een veelgebruikt speelterrein is.
Op 28 maart was er een informatieavond over het voorlopig 
ontwerp van de herinrichting. Veel omwonenden lijken niet te 
zijn uitgenodigd. Deze informatieavond bleek meer om het lijf 
te hebben dan de brief deed voorkomen. Kennelijk werd er 
gerekend op weerstand uit de buurt. Dat de verkeersveiligheid 
een groot goed is, is duidelijk. Ook wij zijn blij met een buurt 
die verkeersveilig is ingericht: een breder fietspad is nodig, 
een iets breder wegdek ook. Maar daarvoor is het verwijde-
ren van de weinig gebruikte parkeervakken voldoende. Wat er 
nu gebeurt is het opschalen van de Kleibroek van een ontslui-
tingsweg naar een doorgaande route door Castricum. Oran-
jelaan, Soomerweg, Prinses Beatrixstraat en Kleibroek vor-
men straks een rondweg binnen Castricum. Met de  herinrich-
ting van de Kleibroek wordt de leefbaarheid en de veiligheid in 
de woonwijken langs de Kleibroek aangetast. Wij kunnen on-
ze kinderen niet buiten laten spelen wegens toegenomen ver-
keer in onze smalle woonstraten. De Meidoornlaan, de Eer-
ste Groenelaan en de Anna Pawlonastraat krijgen aanzienlijk 
meer verkeer te verwerken. De kinderen aan de westzijde van 
de Kleibroek kunnen niet veilig zelfstandig naar school als de 
Kleibroek een drukke verkeersader wordt.

Franklin Kloos.

Wie helpt vluchtelingen?
Castricum - Het zal je maar 
gebeuren, huis en haard 
moeten verlaten om in een 
volkomen vreemd land een 
nieuw bestaan op te bou-
wen. Dan kun je wel wat hulp 
gebruiken. Welzijn Castri-
cum zoekt vrijwilligers ter on-
dersteuning van andersta-
ligen. Zij kunnen helpen bij 
het leren Nederlands spre-
ken of voorlezen aan kinde-
ren, ondersteunen bij het re-
gelen van voorzieningen en 
ook praktische ondersteu-
ning bieden. Daarnaast is 
het fietsproject op zoek naar 
tweedehands fietsen, 26inch 
of vouwfietsen. De werk-
zaamheden kunnen wor-
den aangepast aan de ei-
gen agenda. Tijdstip, loca-
tie en frequentie van de on-
dersteuning worden door de 

vrijwilliger en de deelnemer 
onderling geregeld. Wie be-
langstelling heeft vrijwilliger 
te worden kan contact opne-
men met het Steunpunt Vrij-
willigerswerk, onderdeel van 
Welzijn Castricum, tel.: 0251-
656562 of vcc@welzijncastri-
cum.nl. Foto: Nico Lute.

Gaslek door 
grondwerkzaamheden
Castricum - De brandweer 
werd vorige week maandag-
morgen rond half 9 opgeroe-
pen voor een gaslek aan de 
Prinses Irenestraat hoek Ko-
ningin Wilhelminalaan. Het 
gaslek werd veroorzaakt tij-
dens graafwerkzaamheden 
vanwege groot onderhoud 
van de straat. Bij aankomst 
heeft de brandweer diverse 
metingen verricht en de om-
geving afgezet.  Het gasbe-
drijf heeft de klus overgeno-
men van de brandweer om 
de lekkage te verhelpen. (fo-
to: Hans Peter Olivier)
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Bloemendagen in Limmen 
nog lang niet met pensioen
Limmen – De 65ste editie 
van de Bloemendagen Lim-
men is een feit. Een mooie 
leeftijd is behaald maar er 
wordt nog lang niet gespro-
ken over met pensioen gaan. 
Van zaterdag 6 mei tot en met 
woensdag 10 mei zijn er in 
Limmen weer de schitterend-
ste mozaïeken, werkstukken, 
beunen, straatversieringen 
en vrije categorieën te be-
wonderen.
De route die door het dorp 
loopt is ongeveer 10 km lang, 
de vele bewoners zullen la-
ten zien dat het feest is in 
het dorp. De vlaggen han-
gen buiten, straatversiering 
is gemaakt en in het gehele 
dorp zijn vooral in het week-
end veel extra activiteiten ge-
organiseerd.
Op zaterdag doet de Neder-
landse Vereniging van Tradi-
tioneel Gerij het dorp aan om 
in het dorpspark (gelegen 
aan Enterij/ Middenweg) uit-
leg te geven over hun paar-
den en wagens. Iedereen is 
mooi aangekleed, de meeste 
in traditionele kledij.
Als zaterdagavond de prijs-
uitreiking is geweest is het de 
volgende dag helemaal feest 
in het dorp. De Boerenhofka-
pel de Kinkeluters brengen 
een aubade en rijden een 
groot gedeelte van de route. 
Om 11.30 uur begint de Old-
timer Fair in het dorpspark. 

Hier zijn vele oldtimers, food-
trucks, lokale cateraars, ver-
rassende standhouders en 
als hoogtepunt twee tractor-
pullers: Argos oil Whispering 
Giant en MPM Seaside Affair. 
De oldtimers zullen om 12.30 
uur een rondrit door het dorp 
doen. Aan muziek is ook ge-
dacht, er zijn meerdere op-
tredens van de Limbeats en 
de Bad Back Bones.
De Hortus Bulborum is deze 
dagen ook nog open en op 
zondag wordt er het Kunst 
en Muziek tussen de Bol-
len-evenement gehouden. 
Diverse koren en bands tre-
den op terwijl er bij de di-
verse kramen naar uiteenlo-
pende kunstvormen gekeken 
kan worden.
In de Burgerij op de Dussel-
dorperweg is er een tentoon-
stelling van 30 jaar Bloemen-
dagen in Frankrijk. De Gaas-
verwerkers maken dit jaar 
hun 50ste mozaïek en bou-
wen hun mozaïek het jaar er-
op weer op in Frankrijk. Dit 
doen ze al 30 jaar. Het evene-
ment in Frankrijk trekt jaar-
lijks tienduizenden bezoe-
kers.
Er is meer dan genoeg te 
zien, te doen, te proeven en 
te ruiken tijdens de Bloemen-
dagen. Iedereen is van harte 
welkom, de toegang is gra-
tis. Zie ook www.Bloemenda-
genlimmen.nl.

Keramiek en bloemen 
bij Atelier Oezepoes
Limmen – Tijdens de Bloe-
mendagen exposeren cur-
sisten van atelier De Oeze-
poes hun keramische werk 
van het seizoen 2016/2017. 
Ook is eigen werk van 
Renate Haanappel te be-
kijken in de tuin achter het 
atelier. Er is weer hard ge-
werkt om een groot werk 
van keramiek en bloemen te 

realiseren. Dit werkstuk zal 
aan de weg langs de route 
staan tijdens de Bloemen-
dagen. Zaterdag 6 en zon-
dag 7 mei is er vanaf 12.00 
uur live muziek in de tuin. 
Belangstellenden zijn wel-
kom aan Kerkweg 51 in 
Limmen. Het atelier is open 
van 10.30 tot en met 17.00 
uur. 

Dubbele expositie in 
Strandvondstenmuseum
Castricum – Tot 1 juli is er in 
het Strandvondstenmuseum 
een expositie met schilderij-
en en foto’s van Truus Quax 
en tekeningen van Marion de 
Jonge. 
Quax  exposeert  haar schil-
derijen ‘Lieve kunst’.  Zij ver-
woordt de kleur en ener-
gie die zij voelt op het doek. 
Prachtige blauwe- en vrolijke 
taferelen maar ook een paar 
mooie foto’s. Foto’s onder het 
kopje ‘Lieve momenten’ van 
het strand in Wijk aan Zee. 
Haar inspiratie deed zij vaak 
wandelend op aan het strand 
aldaar.
De expositie in de tweede 
ruimte, van Marion de Jonge, 
vormt een verrassend con-
trast. De Jong laat zich in-
spireren door het leven zelf 
en  weet ze op een gevoe-
lige manier vast te leggen 
met nostalgische tekeningen. 
Marion heeft eerder in het 

Strandvondstenmuseum ge-
exposeerd  met ander werk 
onder andere met tekenin-
gen van kinderen. Nostalgie 
is ‘de weg weten in een huis 
wat er niet meer is’, dat straalt 
het streekhistorisch muse-
um met al haar verschillende 
thema’s uit: hoe passend zijn 
de taferelen van de hard wer-
kende moeders en vrouwen 
in de tekeningen van Marion.  
De afbeelding Vissersmeis-
je is van de hand van Marion.
Beide exposities zijn op af-
spraak bezichtigen  tot 1 juli 
2017 of op de zondagen tus-
sen 11.00 en 17.00 uur, in-
dien het museum niet gere-
serveerd is. 
Check hiervoor de agenda op 
de website van het Strand-
vondstenmuseum  uur via 
contact/agenda. Informatie 
en contact via http://truus-
quax.nl of g.w.quax@case-
ma.nl.
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.15 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

woensdag 18.45 uur
Django

donderdag 20.15 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Alone in Berlin

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur
Voor elkaar gemaakt

donderdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
March of the Penguins

dinsdag 14.00 uur
20th Century Women

zondag 19.30 uur
Their Finest

woensdag 21.00 uur 
A United Kingdom

zaterdag 18.45 uur   zondag 19.30 uur 
Beauty and the Beast - 3D

vrijdag 16.00 uur 
Beauty and the Beast - 2D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
maandag 20.00 uur

Lion
zondag 16.00 uur

Down to Earth
donderdag 13.30 uur  vrijdag 13.30  & 16.00 uur

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

The Boss Baby (NL) 3D
donderdag & zaterdag 16.00 uur
The Boss Baby (NL) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 4 mei t/m 10 mei 2017

Django
De fi lm Django over de bril-
jante jazzitarist Django Rein-
hardt gaat deze week in pre-
mière bij Corso. In 1943 is gi-
tarist Django Reinhardt op 
het hoogtepunt van zijn roem. 
Zijn zigeunervolk wordt ech-

ter zwaar onderdrukt door de 
nazi’s. Als Django gedwon-
gen wordt om in Duitsland 
op te treden rest hem niets 
anders dan te vluchten. In 
de hoofdrollen spelen Reda 
Kateb en Cecile de France.

In deze Nederlandse spe-
len veel bekende Nederlan-
ders, waaronder Beau van Er-
ven Dorens, Eva van de Wij-
deven, Matthijs van de San-
de Bakhuysen, Loes Haver-
kort, Fabian Jansen en Roe-
land Fernhout. In de fi lm ge-

Voor elkaar 
gemaakt

niet Felix volop van zijn vrij-
gezellenbestaan. 
Maar dan eindigt een ‘one 
night stand’  door een bizar 
incident in het ziekenhuis. 
Als daar blijkt dat hij dan on-
vruchtbaar is, gaat hij naar 
een kind verlangen.
Hoe hij op jacht gaat naar 
een mogelijk kind van hem is 
te volgen in Voor elkaar ge-
maakt.
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Medewerkers 
van het jaar

Castricum - Traditioneel 
worden de medewerkers van 
FC Castricum in het voorjaar 
bedankt voor hun inzet voor 
de vereniging. Dat gebeurt 
met een gezellige avond in de 
kantine en de huldiging van 
de medewerker van het jaar. 
Dit jaar werd de medewer-
ker van het jaar op de avond 
zelf gekozen door de aanwe-
zigen. Voor deze eretitel wa-
ren dit jaar Marco Femer, Rob 
& Myra Remeijnse en Pierre 
& Ingrid Vermolen genomi-
neerd. Na de stemming wer-
den Rob & Myra Remeijnse 
(zie foto) door voorzitter Wim 
Beukers gehuldigd als mede-
werkers van het jaar.

IMIX toont 
Verborgen Schoonheid

Castricum aan Zee – Bo-
venaan het strandplateau 
staat een gebouw. Jaren-
lang was hier een restau-
rant gevestigd maar na-
dat het lang leeg heeft 
gestaan is het nu al weer 
een aantal jaren als Ate-
lier voorheen Blinckers in 
gebruik. Van begin juni, 
de start is met de kunst-
fi etsroute, tot eind sep-
tember zijn hier wisselen-
de exposities te zien in het 
weekend.  Bezoekers hier-
van bewonderen naast de 
kunst ook unaniem het 
mooie uitzicht over de dui-
nen. Gedurende een korte 
tijd in het jaar valt er ech-
ter nóg meer te genieten. 
En deze ontdekking willen 
ze graag vóór het exposi-
tieseizoen met belangstel-
lenden delen. Garrie Oom-
kens, kunstenaar en vogel-
deskundige vertelt: ‘’Het is 
puur genieten als ik in het 
voorjaar hier nog laat aan 
het werk ben. Ik word er 
stil van en krijg nieuwe in-
spiratie. Het is wel belang-
rijk dat de weersomstan-
digheden goed zijn an-
ders gaat dit feest helaas 
niet door en blijft het stil.” 
IMIX, de kunstenaars-
groep die kunst en natuur 
wil verbinden,  nodigt u 

van harte uit op zaterdag 
6 mei van 17 tot 20 uur. In 
kleine groepjes van tien 
personen, in volgorde van 
aankomst, kunt u in stilte 
genieten van dit bijzonde-
re evenement. Deelname 
is gratis. Tijdens het wach-
ten kunt u de thema expo-
sitie Verborgen Schoon-
heid bezoeken, luisteren 
naar verhalenverteller Paul 
Raasveld of vragen stel-
len aan Garrie Oomkens of 
één van de andere leden 
van IMIX, Gemma Distel-
brink, Mireille Schermer of 
Marion Albers.
Locatie: Zeeweg 47 Cas-
tricum, bij aankomst bo-
venaan het strandplateau 
rechts. Bij regen wordt het 
verplaatst naar zondag 7 
mei. Zie ook www.IMIX-
kunst.nl.

Exposities Twan de Vos 
bij Galerie Streetscape

Castricum – De persona-
ges in de werken van Twan 
de Vos (Wageningen) genie-
ten van het leven en het sa-
menzijn. Twan verbeeldt in 
zijn eigen herkenbare stijl 
zijn levensmotto ‘Pluk de 
dag, Carpe Diem’. Zijn kleur-
rijke zeefdrukken en schil-
derijen zijn nu te zien in Ga-
lerie Streetscape, Dorps-
straat 7 en in de etalages 
van Dorpsstraat 63 in Cas-
tricum. (foto: Lounchen van 
Twan de Vos) Paul de Leeuw 
werd door onder meer Twan 
geportretteerd in het pro-
gramma Sterren op het 
doek.  Nog te zien tot en met 

14 mei in de opkamer as-
semblages van Ingrid Bévort 
(Bergen). In de toonkamer is 
brons te zien van Tonna Lu-
cassen (Castricum). De stil-
levens van Gerrit van Lente 
(Baarn) zijn ook zeker een 
bezoek waard.
Galerie Streetscape is ge-
opend van donderdag tot 
en met zondag van 14.00 
tot 17.30 uur en extra tijdens 
workshops en altijd op de 
woensdagochtend  van 9.30 
tot 12.00 uur tijdens het in-
loopatelier schilderen onder 
begeleiding van Mieke Ro-
zing. Zie ook: www.street-
scape.nl. 

Renovatie ‘De Koffi emolen’
Regio - Na twee jaar reno-
veren van het achtkant van 
de molen van Berkhout, in 
de volksmond ‘De Koffi emo-
len’ werd afgelopen maan-
dag de nieuwe kap van de 
molen, in delen naar het ter-
rein achter restaurant Sma-
kelijk gebracht. De komen-
de twee weken zal deze in 
elkaar worden gezet door 
de molenbouwers van de 
Firma Poland.
Voor de liefhebbers van tim-
merwerk en oud ambacht 

een absolute must om even 
te gaan kijken in Egmond 
aan den Hoef, want het zal 
niet vaak voorkomen dat je 
de details van een molen-
kap van zo dichtbij kan be-
kijken. 
Nadat alles in elkaar is ge-
zet zal hij met riet gedekt 
worden, waarna de kap eind 
mei op zijn plaats boven op 
het achtkant zal worden ge-
hesen en dan is het wach-
ten alleen nog op de wie-
ken...

Castricum - Alweer vijf 
jaar geleden openden Mary 
en Patricia samen de kap-
salon. De eigenaressen kij-
ken met trots terug op de 
afgelopen 5 jaar en blik-
ken vooruit. “We waarde-
ren enorm het vertrouwen 
wat onze lieve, trouwe en 
gezellige klanten ons heb-
ben gegeven. Mede daar-
door hebben we aan onze 

kapsalon kunnen bouwen. 
En na vijf jaar staan we nog 
steeds met heel veel plezier 
en dromen in onze salon”, 
vertelt Mary. 
Dit heugelijke feit wordt ge-
vierd! Van 2 t/m 6 mei wordt 
er bij Kapsalon Samen op 
alle producten 25% korting 
gegeven en gratis high/low 
lights bij een kleuring. Het 
gebak staat klaar! 

Jonge ijsjes
Limmen - In de broedbio-
toop in Limmen zijn de ijsjes 
nu vijf dagen oud. Er is vol-
doende vis. Man en vrouw 
ijsvogel vliegen regelmatig 
met vis naar de wand. Ook 
zijn de witte- en gele  kwik-
staart weer gearriveerd. In 
de broedbiotoop in Uitgeest 
kunnen de eitjes ook elk mo-
ment uitkomen. (foto: Peter 
van Renen)
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Castricum - Tijdens de vori-
ge bijeenkomst van de Over-
leggroep Strandgebied Cas-
tricum (OSC) stond het Kust-
pact centraal. Het Kustpact 
is inmiddels ondertekend 
door een groot aantal partij-
en, waaronder de gemeente 
Castricum. 
Een volgende stap is dat een 
kustzonering wordt opge-
steld, waarmee inzichtelijk 
wordt gemaakt waar geen 
nieuwe recreatieve bebou-
wing is toegestaan en in wel-
ke delen wel en onder wel-
ke voorwaarden. Om te ko-
men tot een gedragen zo-

nering heeft de provincie 
Noord-Holland besloten dat 
eerst een gemeenschappelij-
ke visie op de toekomst van 
de kust moet worden gefor-
muleerd. De bijeenkomst van 
de OSC op 22 mei is geheel 
gewijd aan dit onderwerp, 
dat wordt ingeleid door spre-
kers vanuit de provincie, de 
gemeente, de gezamenlijke 
natuurbeheerders, de stran-
dondernemers en de strand-
huisjeseigenaren. De bijeen-
komst is van 20.00 tot 22.00 
uur in het gemeentehuis van 
Castricum. Iedereen is wel-
kom.

Vogelexcursies in de 
Nationale Vogelweek

Regio - Van 6 tot en met 14 
mei houden Vogelbescher-
ming Nederland en Sovon 
Vogelonderzoek Nederland 
de Nationale Vogelweek. Dit 
doen zij samen met de Vogel-
werkgroepen in Nederland. 
Voor deze regio organiseert 
de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland op verschil-
lende plekken excursies. Al-
le excursies duren zo¹n an-
derhalf uur en zijn op één na 
allemaal te voet. Aanmelden 
is niet nodig en de excursies 
zijn gratis. De fietsexcursie 
Castricummer polder is op 7 
mei om 9.00 uur. Verzamelen 
op de parkeerplaats bij sport-
hal De Bloemen. De wandel-
excursie Landgoed Marquet-
te op is 8 mei om 19 .00 uur. 
Verzamelen op de parkeer-
plaats van het Landgoed. 
Wandelen is de duinen van 
Bakkum kan op  9 mei om 
19.00 uur. Verzamelen par-
keerplaats Noorderstraat. 
De wandelexcursie Egmond 
Binnen is op 10 mei  mei om 

19.00 uur . Verzamelen op de 
parkeerplaats PWN /rechts-
voor Gasterij Nieuw Westert. 
Foto: Cees Baart.

Castricum - Op dinsdag 25 
april vierde Bridgeclub Alert 
het 25-jarig jubileum met een  
bridgedrive geleid door Theo 
Rakke. Daarna was er een 
een boottocht met de Claes 
Horn naar de Zaanse Schans. 
Aan boord werden de kampi-
oensbekers uitgereikt en de 
uitslag van de eerdere drives 
bekendgemaakt. Later geno-
ten de leden van een buffet.

Feest bij Alert

Thijs krijgt hoofdrol in 
Dummie de mummie
Castricum - Vorige week 
maakte Rick Engelkes be-
kend dat de finalist van The 
Voice Kids, Castricummer 
Thijs Overpelt, de hoofdrol 
gaat spelen in de eerste the-
atervoorstelling van Dummie 
de mummie. Het twaalfjarige 
talent kreeg de officiële be-
vestiging van de theater- en 
filmproducent. De voorstel-
ling gaat 17 oktober in pre-
mière in Gouda en zal daarna 
tot en met 2 
april te zien zijn in de Neder-
landse theaters.Dummie de 
mummie is een Nederlandse 
kinderboekenserie, geschre-
ven door Tosca Menten. De 

boeken werden meermaals 
bekroond en in de serie zijn 
al ruim 300.000 boeken ver-
kocht. Er zijn twee succesvol-
le films gemaakt, een derde 
is in de maak. Dus een the-
atervoorstelling kon niet uit-
blijven. 
Producent Rick Engelkes: 
,,Thijs heeft een prachtige 
stem. Daar heeft iedereen af-
gelopen vrijdag van kunnen 
genieten tijdens de finale van 
The Voice Kids. Maar daar-
naast kan Thijs ook al heel 
goed acteren. Ik ben heel blij 
dat hij straks bij ons in Dum-
mie de mummie zijn talenten 
kan laten zien.”

Connection viert 
dertigjarig jubileum
Castricum   Gospelkoor Con-
nection bestaat ruim dertig-
jaar en dat wordt gevierd 
met drie jubileumconcerten 
op 20 en 21 mei. Als één van 
de eerste Castricumse koren 
treedt Connection op in het 
nieuwe theater Koningsduin 
in Geesterhage. Een bijzon-
der theater dat vraagt om niet 
zomaar een concert, maar 
om een wervelende show. 
Daarom wordt er momenteel 
achter de schermen nog hard 
gewerkt aan decor, techniek, 
muziek, regie en organisatie.
De dirigente hanteert van-
af het eerste uur géén diri-
geerstokje, maar zoekt met 
veel bevlogenheid samen 
met koorleden naar muziek 
die hen allemaal raakt. Koor-
leden waarvan er sommigen 
al vanaf het eerste uur mee-

zingen.
Er wordt eigenlijk altijd meer-
stemmig gezongen. Sommi-
ge nummers a capella, an-
dere begeleid door een eigen 
combo bestaande uit piano, 
gitaar, basgitaar, hobo, saxo-
foon en drums, en bij bijzon-
dere gelegenheden ook ac-
cordeon.
De jubileumproductie van 
Connection heet ‘Een Nieuwe 
Wereld’; een muzikale zoek-
tocht naar antwoorden op 
hedendaagse vragen. Ant-
woorden die misschien dich-
terbij zijn dan gedacht. Za-
terdag 20 mei om 20.15 uur, 
zondag 21 mei om 15.15 en 
19.15 uur.  Kaarten via kaart-
verkoopconnection@gmail.
com, bij Nieuw Geesterhage, 
muziekhandel Borstlap en 
The Read Shop.

Kunstfietsroute
Castricum - De 22e Kunst-
fietsroute valt dit jaar samen 
met het Pinksterweekend, op 
zaterdag 3 en zondag 4 juni. De 
centrale expositie is in Nieuw 
Geesterhage met als thema 
‘Castricumse streken’. Dit sluit 
aan bij het vijftigjarige bestaan 
van de werkgroep Oud Castri-
cum. De deelnemende kun-
stenaars is daarom verzocht 
om voor de centrale exposi-
tie een werk in te leveren met 
als onderwerp het landschap 
van Castricum. Daarnaast is 
ook ander werk te zien. Zon-
dag is er bij elke stop livemu-
ziek of poëzie. De kunstfiets-
route Castricum/Bakkum om-
vat dit jaar 25 stops met ruim 
zeventig kunstenaars. Elk jaar 
melden zich weer nieuwe kun-
stenaars aan. De reeds deel-
nemende kunstenaars komen 
met nieuw werk. Uitingen in 
disciplines als beelden, foto’s, 
keramiek, schilderijen en ob-
jecten. Sanne Kloppenburg 
heeft een nieuwe, interactieve 
website, www.kunstfietsroute-
castricum.nl ontworpen. Naast 
de folder, met de stops en de 
fietsroute, is het nu ook mo-
gelijk om via de mobiele tele-
foon de route te bepalen. Al-
le stops zijn verbonden met 
Google Maps. Door op de si-
te aan te klikken bij een stop, 
vindt men vanzelf de plek waar 
geëxposeerd wordt. Op de fo-
to een werk van Inez van Dee-
len Sigg.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl
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2Beach volleybalseizoen 
klaar voor de start

Castricum - Na twee maan-
den van voorbereiden gaat 
het beachvolleybalseizoen 
van start. Tinka Janissen en 
Martin Mols hebben er sa-
men met een groot aantal 
vrijwilligers weer voor ge-
zorgd dat er in de maanden 
mei tot oktober kan worden 
‘gebeacht’. Volleybalvereni-
ging Croonenburg heeft een 
speciale afdeling: 2beach. 
Deze afdeling draait in het 
beachseizoen op volle toe-
ren. Het beachvolleybal be-
gint met een clinic voor de 
jeugd van de basisschool op 
3 mei en daarna wordt er op 
6 mei door jeugdleden ‘ge-
battled’. In de week van 8 mei  
gaan alle trainingen van start 
op het complex  van 2beach.

Op de accommodatie aan de 
Zeeweg naast het AVC terrein 
ligt het complex van 2beach. 
Het terras is uitgebreid met 
een behoorlijk aantal vier-
kante meters en er zijn een 
aantal ‘heaters’ aangeschaft. 
Martin Mols verwacht dat de 
spelers dan na afl oop onder 
geriefl ijker omstandigheden 
nog even buiten kunnen zit-
ten: ,,Voorgaande jaren was 
het vaak gezellig maar door 
de kou gingen mensen toch 
vroeg naar huis, nu kunnen 
ze nog een tijdje buiten zit-
ten om na te praten over hun 
wedstrijd of training.” 
Het was ook dit jaar weer een 
hele puzzel om alle trainings-
groepen rond te krijgen. Tin-
ka Janissen heeft zich met 

de indeling van de groepen 
en trainer bezig gehouden. 
Ze is verheugd over het re-
sultaat: ,,We hebben voor al-
le groepen goede trainers in 
huis. De deelnemers hebben 
allen de gelegenheid om de 
ene  keer in de week  te trai-
nen en de andere keer in de 
week partijtjes te spelen.” 
Tinka geeft aan dat er nog 
ruimte is in de diverse trai-
ningsgroepen: ,,We gaan er 
van uit dat we ook dit beach-
seizoen weer groeien, van-
daar dat we ruimte voor nieu-
we deelnemers hebben ge-
maakt in de bestaande groe-
pen.” Voor mensen (jong en 
oud) die belangstelling heb-
ben om mee te doen zie: 
www.croonenburg.nl. 

Skere Heren en Die 
Vers in De Bakkerij

Castricum – Zaterdag 6 mei treden de bands Skere He-
ren en Die Vers op in De Bakkerij. De entree bedraagt 5 
euro. Zaal open om 21.00 uur.
De Skere Heren (foto) vallen overal op en overal tussen. 
‘Skeer’ betekent blut, armzalig of schraal, maar deze band 
heeft een hoop te bieden. De mix van rap, rock en pop en 
teksten over het leven van skere twintigers bereiken jong 
en oud. Diepgang in combinatie met een feestje bouwen. 
De boodschap luidt: ‘Say it loud, I’m skeer and I’m proud!’
Frisse Nederlandstalige hiphop op een stevig bedje van 
diverse stijlen, met de ambitie om rap met een gevarieer-
de live band te brengen. Dat is Die Vers. De verschillen-
de achtergronden in deze zevenmans band zorgen ervoor 
dat geen nummer hetzelfde klinkt en dat alles vol passie 
en positiviteit wordt gebracht. 
Men zegt dat ze klinken als een mix tussen Typhoon, Doe 
Maar en Diggy Dex, maar ze maken toch echt eigen werk. 
Zij zorgen voor een energieke, intieme en verrassende 
show. Raps door: Borrie, 13 & De Geest en instrumenten 
door: Bert, Gerald, Jasper & Jort. 

Topdrukte bij Muttathara
Castricum – Grote druk-
te de afgelopen dagen bij 
Muttathara. Veel mensen 
brachten de spullen die wa-
ren overgebleven van de vrij-
markt naar deze Castricumse 
kringloopwinkel. 
“Ja, ik dacht eerst ook, als 
die artikelen zijn overgeble-
ven op de vrijmarkt, dan zal 
er misschien niet zo veel ver-
koopbaars tussen zitten”, 
zegt Elly Oude Elferink, voor-
zitter van de Stichting Castri-
cum Helpt Muttathara. “Maar 
niets is minder waar, er zit 
bijvoorbeeld veel speelgoed 
tussen dat van prima kwa-
liteit is. Soms nog helemaal 
nieuw”, zo vertelt ze verder.  
De vrijwilligers van Muttatha-
ra draaien overuren deze da-
gen om alle ingebrachte goe-
deren te sorteren en aantrek-
kelijk te presenteren in de 
winkel. De opbrengsten van 
de verkoop komen ten goe-
de aan projecten in de der-
de wereld. Vaak steunt Mut-
tathara initiatieven van inwo-
ners van de BUCH gemeen-
ten. Zo is een project van 
de leerlingen van het Jac P 
Thijsse college in Gambia ge-

steund. Maar ook het kin-
dertehuis Hannukka in Gha-
na heeft fi nanciële steun 
van Muttathara ontvan-
gen. Dit tehuis is opgericht 
door de Castricumse Mari-
ette Crouwel. Het biedt kin-
deren, wiens ouders niet of 
onvoldoende voor hen kun-
nen zorgen, onderdak, medi-
sche zorg en onderwijs. Mut-
tathara bedankt iedereen die 
artikelen bij de winkel komt 
inbrengen. Daarmee maakt 
men niet alleen de men-
sen blij die de artikelen goed 
kunnen gebruiken maar wor-
den ook projecten als hierbo-
ven gesteund.

Sopitmachine in De Oude Keuken
Bakkum - Zanger en gitarist 
Jan Meijer en grafi sch kunste-
naar Harm Noordhoorn start-
ten in 2010 hun muzikale sa-
menwerking die uitmondde 
in Sopitmachine. Iedere dins-
dag oefent de band in gale-
rie en grafi sch atelier Sopit. De 
naam van de band is daarom 
ook verklaarbaar: een geolie-
de stampende machine als de 
oude Heidelberger drukpers 
in het Castricumse atelier. De 
band speelt een mix van Bob 
Dylan, Eric Clapton en J.J. Cale 
en het plezier van het muziek 
maken staat voorop. Met Jan 
Meijer zang, gitaar en mond-
harmonica, Marcel Nooij zang, 
gitaar en banjo, Tom Nooij 
hammondorgel, Rob Boot 

drums, Holger Tlomaczewski 
en Harm Noordhoorn gitaar. 
Zondag 7 mei speelt Sopitma-
chine in De Oude Keuken. We-

gens nieuwe openingstijden 
aanvang 15.00 uur. Op het ter-
rein van Dijk en Duin, ingang 
aan de Zeeweg.
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Uitgeest - Vrijdag 12 mei zal 
de film I, Daniel Blake ver-
toond worden in De Zwaan. 
Het laat de beperkingen van 
de hedendaagse verzor-
gingsstaat zien met een per-
fecte mix van drama, humor 
en tragiek. 
De 59-jarige Daniel Blake 
verdient zijn brood als tim-
merman in het noordoos-
ten van Engeland. Tot hij een 

hartaanval krijgt en voor het 
eerst van zijn leven een be-
roep moet doen op de staat. 
Hij probeert zich een weg te 
banen door het onpersoonlij-
ke en bureaucratische uitke-
ringssysteem. Zijn arts geeft 
aan dat hij niet meer mag 
werken. Zijn Arbo-arts denkt 
daar echter anders over en 
Blake wordt verplicht te sol-
liciteren. Hij heeft zijn he-

le leven echter nog nooit 
een computer aangeraakt en 
heeft moeite mee te komen 
in de mallemolen. Het ge-
volg is dat hij niet alleen zijn 
arbeidsongeschiktheidsuit-
kering kwijtraakt, maar ook 
zijn gewone uitkering. Daniel 
Blake is echter niet het ty-
pe dat dat geruisloos voorbij 
laat gaan. Tijdens het proces 
ontmoet hij de alleenstaande 
moeder Katie en haar twee 
kinderen. Ze steunen elkaar 
en vinden samen hun waar-
digheid terug. 
Regisseur Ken Loach maakt 
al vijftig jaar films over hoe 
de onderklasse moet vech-
ten om overeind te blijven. I, 
Daniel Blake past goed in dit 
oeuvre en leverde Loach voor 
de tweede maal de Gouden 
Palm op. Humor, warmte en 
wanhoop gaan hand in hand 
en maken van I, Daniel Blake 
een oprechte, emotionele en 
uiterst innemende film. Loach 
maakt van de mensen die het 
systeem tot nummers heeft 
weggecijferd, weer mensen.
Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. 
De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15. 
Toegang 6 euro (“vrienden” 5 
euro) inclusief een kopje kof-
fie/thee voorafgaand aan de 
film. 

De column van Monique.....

Veertien was ik toen de film Jesus Christ Superstar in 1973 uitkwam. De succesvolle rock-
opera van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice werd een ware hit. Ik geloof dat ik ‘m twee 
keer in de bioscoop zag en daarna nog een paar keer op televisie. Ik herinner mij dat ik 
enorm onder de indruk was van de zangprestaties maar ook het moderne jasje waarin het 
verhaal werd gestoken, vond ik helemaal te gek. Een klasgenootje, met zeer gelovige ouders, 
mocht er niet naar toe want er was ook kritiek van enkele religieuze groeperingen. Mijn ou-
ders waren van gereformeerde huize maar stonden open voor andere ideeën. Zo bezochten 
wij net zo makkelijk de beatmis van kapelaan Jan Ruiter die Ekseption en de Bintangs liet op-
treden in de Heemskerks-Beverwijkse Sint Jozef parochie kerk en er zo een tof feestje van 
maakte. Daarna vielen alle reguliere diensten behoorlijk tegen wat resulteerde in een defini-
tief einde van mijn kerkbezoeken. Dus de film was een soort religieus oppeppertje met dank 
aan Ted Neeley die de rol van Jezus zeer geloofwaardig neerzette. Hij leek er ook zo ontzet-
tend op. Nou ja dat denk ik dan want ik bestond 2000 jaar geleden nog niet. Maar als je de 
afbeeldingen bekijkt op iconen of schilderijen dan begrijp je dat de producer in hem de per-
fecte verlosser zag. Stiekem was ik ook behoorlijk gecharmeerd van Ted alias Jezus. Ted 
deed overigens eerst auditie voor de rol van Judas maar werd meteen gevraagd ‘the other 
guy’ te spelen. Hij hield er zijn vrouw, een danseres die hij op de Israëlische set ontmoette, 
en twee Golden Globe nominaties aan over. Een veelzijdig man want naast acteur is hij song-
writer, vocaal arrangeur en producent voor wereldberoemde artiesten als Tina Turner en Ray 
Charles. De rol van Jezus heeft hij inmiddels meer dan vijfduizend keer vertolkt en daar leek 
maar geen einde aan te komen. Bij de kapper sloeg ik een damesblad open waar een pagi-
nagrote advertentie aankondigde dat Ahoy begin mei The Grand Final organiseert en dat je 
snel moest bestellen, wilde je er bij zijn. Voor een kaartje betaal je 89,00 Euro, beslist geen 
christelijke prijs. Op de site wordt gewaarschuwd dat de producenten van Jesus Christ Su-
perstar de rolbezetting door een bepaalde artiest nooit kunnen garanderen omdat dit altijd 
onderhevig kan zijn aan ziekte, in zo’n geval krijg je dan ook niet je geld terug. De kans dat 
je, de intussen zwaar gerimpelde, Ted in levende lijve gaat zien is minder groot dan je denkt 
(een griepje heb je zo) want de beste man is inmiddels 72. Dat vind ik persoonlijk wat be-
jaard voor de vertolking van iemand die niet ouder werd dan pak ‘m beet 33 jaar. Oh ja en 
mocht je in een rolstoel de voorstelling willen bezoeken dan moet je weten dat er maar een 
beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar zijn. Ook weer niet heel christelijk. 

Monique Teeling

Superstar

Loting ICGT bekend
FC Uitgeest opent 
tegen Real Madrid

Uitgeest - De loting van mis-
schien wel het sterkste ICGT 
ooit is bekend. FC Uitgeest 
opent het toernooi op zater-
dag 3 juni tegen niemand 
minder dan dé publiekstrek-
ker van dit jaar, Real Madrid.

Voor het eerst vond de loting 
in een live-uitzending plaats 
op de Facebook-pagina van 
het ICGT. De loting werd ge-
presenteerd door Finn Idema 
en Wouter Vader, twee pre-
sentatoren van ICGT TV. Ze 
werden bij de loting geas-
sisteerd door Jur Hoekstra, 
Sven Koning, Tjebbe van 
Leeuwen en Mike Olgers van 
FC Uitgeest en Ferdy Druijf 
van AZ.
De loting resulteerde in drie 
ijzersterke, gevarieerde pou-
les:

Poule A: FC Uitgeest, Real 
Madrid, ADO Den Haag, RC 
Lens.
Poule B: FC Volendam, Ben-
fica, Ajax, Hajduk Split.
Poule C: AZ Alkmaar, Torino 
FC, Vitesse, Ajax Cape Town.

Het gehele Pinksterweekend 
is het één groot voetbalfeest 
op het terrein van FC Uit-
geest. Het begint al met het 
Bedrijventoernooi op vrijdag. 
Zaterdag begint het ICGT en 
die dag wordt ’s avonds afge-
sloten met het Arie Bonken-
burg Toernooi. Dit is het ge-
zelligste toernooi van Neder-
land en wordt ook de gehe-
le zondag gehouden. Maan-
dag zijn de finalerondes op 
het ICGT en wordt bekend 
wie de kampioen van deze 
supersterke editie wordt.

Wie verdient volgens 
jou een Groen Lintje?
Regio - Op 5 juni is het We-
reldmilieudag. Bij uitstek een 
goed moment om de meest 
duurzame en groene initiatie-
ven in de gemeenten Heems-
kerk, Uitgeest, Beverwijk of 
Wijk aan Zee in het zonne-
tje te zetten. Daarom orga-
niseren GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest en 
Beverwijk weer 
gezamenlijk de 
uitreiking van 
de Groene Lint-
jes. GroenLinks 
wil met de uitrei-
king van groene 
lintjes de onder-
werpen milieu en 
duurzaamheid op 
een positieve ma-
nier in het nieuws 
brengen. De uit-
reiking is dit jaar 
op zaterdag 10 juni.

Blijk van waardering
Het Groene Lintje is een blijk 
van waardering voor inwo-
ners, organisaties en (klei-
ne) bedrijven die actief bij-
dragen aan een duurzaam 
en groen Heemskerk, Uit-
geest, Beverwijk of Wijk aan 
Zee.  Het Groene Lintje werd 
al eerder in 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
en 2016 uitgereikt. In 2016 
ontvingen o.a. de vrijwilli-
gers van de kasteeltuin As-
sumburg, Beek als Bron en 
St. Vergroot de hoop het be-
faamde Groene Lintje. 

Dit jaar reikt men deze alweer 
voor de tiende maal uit! En 
daarom wil GroenLinks spe-
ciaal voor dit feit een Groen 
Superlintje uitreiken, naast 
de gewone. Dat moet iemand 
zijn die zich de afgelopen ja-
ren meer dan buitengewoon 
heeft ingezet voor milieu en 

duurzaamheid . 
Dus wie verdient 
er zo een Super-
lintje volgens jou?   
 
Nomineer duur-
zame en groen 
initiatieven
Iedereen kan 
duurzame en 
groene initiatie-
ven nomineren 
voor een Groen 
Lintje en het 
Groene Super-

lintje. Dit kan door uiterlijk 22 
mei een mail met een korte 
motivatie te sturen naar gl-
heemskerk@hotmail.com of 
info@groenlinksbeverwijk.nl.

Op zaterdag 10 juni worden 
onder de aangemelde initia-
tieven de Groene Lintjes uit-
gereikt. De inzendingen wor-
den beoordeeld op diver-
se criteria. Ondermeer op de 
vraag of het initiatief vernieu-
wend is voor Heemskerk, Uit-
geest en/of Beverwijk en of 
het anderen inspireert om 
mee te doen aan een duur-
zaam en groen Heemskerk, 
Uitgeest en Beverwijk.
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Brandweer actief
op Koningsdag
Bakkum – De brandweer 
werd zeer goed bezocht door 
het publiek tijdens de ko-
ningsmarkt in Bakkum waar 
de spuitgasten stonden. Er 
werd druk gespoten met wa-
ter om de brandweerpoppe-
tjes om te krijgen en om het 
brandweerhuisje te blussen.
Ook trok Smokey de brand-
weerhond een hoop be-
kijks evenals de brandweer-
jeep. De grote trekpleis-
ter was toch wel het nieuwe 
duinbrandvoertuig. Iedereen 
mocht daar een kijkje in ne-
men. Het voertuig was goed 

te horen door de toeters en 
bellen die af en toe aangezet 
werden, en het water spoot 
vrolijk alle kanten op door de 
stralen vanaf het dak en het 
waterkanon voorop de bum-
per. Voor het publiek gewel-
dig om te zien. Tijdens de-
ze dag werd er ook aandacht 
besteed aan het werven van 
nieuw brandweerpersoneel. 
Geïnteresseerden konden in-
formatie krijgen bij de spuit-
gasten. 
De brandweer kan terugkij-
ken op een zeer geslaagde 
dag.

Bakkum – De beroemde 
prinses Elsa uit de Disney-
film Frozen bezocht op Ko-
ningsdag Bakkum en deed 
daar goede zaken. Aange-
zien zij zich op een verheven 
positie bevond liet zij met een 
grappig bordje weten: ‘Geef 
een centje voor dit zweefmo-
mentje’. Het creatieve geheel 
werd gemaakt door Danny en 
Jessica Hes (inclusief doch-
ter Loes). Burgemeester Toon 
Mans waardeerde de creati-
viteit van de familie Hes met 
een donatie. (foto: Bon Been-
tjes)

Jeroen en Ella
in Kunstbende
Regio - Op zondag 14 mei 
vindt de regiofinale van 
Kunstbende Noord-Holland 
plaats en Castricum doet 
mee. Jeroen van Arkel heeft 
een comedy act in de catego-
rie Theater, net zoals Ella van 
Gils die meedoet in de groep 
Strontvlieg, samen met Sara 
Nijhuis en Marielle Kuijn. In 
de Amsterdamse Meervaart 
treden zo¹n vijftig acts op in 
acht categorieën. Een jury 
wijst in elke categorie win-
naars aan die onze provin-
cie vertegenwoordigen op de 
landelijke finale. Voorafgaand 
aan de regiofinale vonden 
twintig voorselectierondes 
plaats.Er waren workshops, 
ontmoetingen en coaching 
sessies. Aansluitend vonden 
presentaties plaats waar de 
jury per categorie de beste 
acts door liet gaan naar de 
regiofinale. Voorafgaand aan 
de regiofinale vonden twintig 
voorselectierondes plaats.Er 
waren workshops, ontmoe-
tingen en coachingsessies. 
Aansluitend vonden presen-
taties plaats waar de jury per 
categorie de beste acts door 
liet gaan naar de regiofinale. 

Castricum – De komende 
maanden vindt er een gro-
te verandering plaats voor 
wat betreft de maandelijk-
se tentoonstellingen van de 
Werkgroep Oud-Castricum, 
die doorgaans op de eerste 
zondag van de maand in De 
Duynkant aan de Geversweg 
worden gehouden.
In het kader van haar 50-jarig 
jubileum houdt de werkgroep 
twee exposities in de Dorps-
straat. In de eerste plaats is dat 
vanaf 7 mei ‘Vervaagd Agra-
risch Verleden’ in de boerde-
rij van Twisk. Deze tentoon-
stelling laat zie hoe de boe-
ren en tuinders uit Castricum 
en Bakkum in de tweede helft 
van de 20ste eeuw verdwenen 
en Castricum van een agra-
risch dorp een forensendorp 
werd. Dat betekende dat veel 
boerderijen werden gesloopt 
en weilanden veranderden in 
woonwijken.
Ook geeft de tentoonstelling 
een indruk van het zware boe-
renleven en het leven op de 
tuinderijen. Dat varieert van 
koeien die met de hand ge-
molken werden tot handkarren 

volgeladen met aardbeien op 
weg naar de veiling. ‘Vervaagd 
Agrarisch Verleden’ wordt ge-
houden in de boerderij aan 
Dorpsstraat 11, waar in de dors 
ook een verzameling oude ge-
reedschappen te zien is die ei-
genaar Twisk verzamelde.
De openingstijden zijn vanaf 
zondag 7 mei elke zaterdag- 
en zondagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur gedurende de 
maanden mei, juni, juli en au-
gustus. De entree is gratis.
Op 20 mei start in het pand 
Dorpsstraat 7, waar Galerie 
Streetscape is gevestigd, een 
tweede expositie onder de 
naam ‘Castricumse Streken’, 
waarover tijdig informatie volgt 
via de media en de website 
www.oudcastricum.com. 
In verband met deze tentoon-
stellingen vervallen de open 
dagen van Oud-Castricum 
vanaf 7 mei tot en met 6 au-
gustus in De Duynkant en 
zijn er daar tot september ook 
geen exposities te bezichtigen. 
Het gebouw van de werkgroep 
is wel open op de gebruikelijke 
maandag- en woensdagavon-
den van 19.30 tot 21.30 uur.

Lezing Castricum
en St. Pancratius

Castricum – Donderdag 11 
mei om 20.00 uur houdt pro-
fessor dr.  Hans van Weenen 
een lezing overSint Pancrati-
us en de oorsprong van Cas-
tricum.
Castricum is een heel oud 
dorp. De oorspronkelijke St. 
Pancratiuskerk stond in het 
dorpscentrum. Als tufstenen 

Romaanse kerk werd hij ge-
bouwd in de elfde eeuw. De 
kerktoren is er eeuwen la-
ter, in de 16de eeuw, tegen-
aan gebouwd. Over het ont-
staan van Castricum in de 
tijd daarvoor, de vroege mid-
deleeuwen (500 tot 1000 na 
Christus) is niet veel bekend.  
Waarom koos men Sint Pan-
cratius als patroon? Vra-
gen te over, terwijl er eigen-
lijk maar drie bronnen als ba-
sis kunnen dienen voor het 
formuleren van een begin 
van een antwoord. Dat zijn 
de schenkingsakte die wijst 
naar de tiende eeuw; het tuf-
stenen schip van de kerk; en 
de patroonheilige St. Pancra-
tius. Met die bronnen als uit-
gangspunt deed Hans van 
Weenen in de afgelopen vijf 
jaar onderzoek, om meer in-
zicht te krijgen in het ont-
staan van het dorp: de oor-
sprong van Castricum.  
Het literaire concert Het Ro-
zeneiland van Sanne Terlouw 
& het Orion Ensemble op 
dinsdag 2 mei in de Dorps-
kerk niet door wegens het 
overlijden van de pianist. Het 
Orion Ensemble is inmiddels 
opgeheven.

De oorlog en 
onze postduiven
Castricum – In Londen staat 
het Animals in War Memorial, 
een monument ter nagedach-
tenis aan dieren die in oor-
logstijd zijn ingezet door de 
geallieerden. Zoals postdui-
ven. Tijdens WO II werd dui-
ven houden direct verboden 
door de bezetters, die met-
een de beste duiven inpikten 
voor de Wehrmacht. Ameri-
kaanse legereenheden had-
den tijdens WO II liefst 54.000 
zwaar getrainde postduiven 
in verplaatsbare duivenhok-
ken. Vliegtuigen, onderzeeërs 
en parachutisten kregen dui-
ven mee. De Amerikaanse duif 
G.I. Joe redde in 1943 in Ita-
lië het leven van de bewoners 
van Calvi Risorda en zo’n dui-
zend Britse militairen. Hij ont-
ving na de oorlog samen met 
drie paarden, 26 honden, 31 
andere duiven en een kat de 
Dickins Medaille. Na afloop 
van de oorlog moest de Wehr-
macht alle duiven weer af-
staan. Dat zijn deels de voor-
ouders van ons huidige dui-
venbestand. Sindsdien zijn 
er weer gewoon wedstrij-
den. Onze eigen Gouden Wie-
ken deed afgelopen weekend 
mee vanaf Quievrain. De win-
naars waren Gerhard Tromp, 
Arie en Rie Hageman en An-
ton Tromp.
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Kermisloop Uitgeest 
wordt een knaller!

Uitgeest - Vroeger had je 
de bekende 5 mei loop waar 
sportief Uitgeest voor uitliep 
en als het aan een aantal ge-
dreven dorpelingen ligt, gaat 
de Kermisloop Uitgeest min-
stens zo bekend worden. In 
de ruime hal van sportschool 
Liefting Fit vertellen Suze van 
Beuningen en Arjan Zon-
neveld hoe het team met dit 
idee naar de gemeente stap-
te waar het plan met enthou-
siasme werd ontvangen. Toch 
ging men niet over één nacht 
ijs want het hele plan moest 
wel aan strenge veiligheids-
eisen voldoen. Arjan: “Veilig-
heid staat voorop, er zijn se-
rieuze gesprekken gevoerd 
met politie en brandweer. Als 

‘t slaagt dan hopen wij dat dit 
een terugkerend evenement 
wordt.” 
Hoe gaat het er uitzien? Ar-
jan geamuseerd: “Apekooien 
2.0 zou je het kunnen noe-
men met zestien obstakels en 
je moet niet bang zijn vies te 
worden. Het wordt een par-
cours van 2,5 kilometer dat 
ongeveer 20 minuten duurt. 
Start en finish zijn bij restau-
rant Klaas.” 
Suze vult aan: “Die obstakels 
worden door ondernemers 
uit de regio gebouwd die de 
veiligheid waarborgen door 
bij hun bouwsels aanwezig 
te blijven tijdens de run. Zij 
hadden overigens heel leu-
ke ideëen. En wij gaan uiter-

Suze van Beuningen en Arjan Zonneveld

aard zelf het parcours uitge-
breid testen.” Het behelst ve-
le hindernissen van een blub-
berbad tot een door de Scou-
ting gebouwde klimpiramide. 
De route voert langs Gees-
terheem waar bewoners uit-
genodigd zullen worden op 
een actief, ludieke doch aan-
gepaste manier aan te moe-
digen. 
Uit vele hoeken werden dien-
sten aangeboden. Arjan: “De 
Meijerij Uitgeest meldde zich 
dus wellicht laten wij ieder-
een over pony’s springen…. 
nee hoor geintje maar voor 
het randgebeuren kan een 
ponyritje naast de spring-
kussens en live muziek voor 
de juiste gezelligheid zor-
gen. Het kijken naar de deel-
nemers zal minstens zo leuk 
zijn als het deelnemen aan.” 
Dat aan alles is gedacht blijkt 
uit het feit dan men zich 
kan omkleden en douchen 
in Sportzaal De Meet en te-
vens is er toezicht op de tas-
sen. Suze: “Vanaf nu kan men 
zich inschrijven via www.ker-
misloopuitgeest.nl. Dit kan 
individueel (vanaf 16 jaar) 
of in groepsverband. Je ont-
vangt een tegoedbon voor 
een broodje verzorgd door 
restaurant Klaas. Wees er 
snel bij want er is een limiet 
van 350 deelnemers. Wil je 
helpen? Wij kunnen nog ze-
ker 50 vrijwilligers gebrui-
ken, aanmelden graag via de 
website.” 
Sportief Uitgeest kennende 
wordt dit een prachtig en bo-
venal uitdagend begin van de 
kermis. (Monique Teeling)

Uitgeest - Ondanks het kou-
de weer en een regenbui-
tje kwamen er toch mensen 
kijken en les nemen op Ko-
ningsdag bij Boule Plaisir 
Uitgeest. Zelfs toonden en-
kele bezoekers interesse om 
lid te worden van de vereni-
ging. Ook de burgermees-
ter Wendy Verkleij, wethou-
ders Anke de Vink-Hartog en 
Jack Zwarthoed en hun part-
ners kwamen de boulers een 
bezoek brengen. Na de kof-
fie  gingen ze samen met een 
aantal leden Jeu de Boulen. 
In april zijn de Daglichttoer-
nooien weer begonnen. Deze 
duren tot en met september 
en vinden plaats iedere twee-
de dinsdag van de maand. Al 
meer dat 10 jaar organiseert 
Boule Plaisir deze toernooien 
met veel plezier. De deelne-
mende teams uit Noord-Hol-
land werden dan ook als ou-
de bekenden begroet. Deze 
keer deden er 22 teams mee 
en om 10:30 uur werd het 
startsein gegeven, het eer-

ste daglichttoernooi van 2017 
werd daarmee een feit.
De uitslagen van Daglicht-
toernooi april zijn: 1. Gian-
ni Ghezzi en Marco Eveleens 
van Elza Boules, 2. Jan Been-
tjes en Henk de Jong van 
Boule Plaisir en 3. Peter de 
Wijn en Bert Bleeker van de 
Gouden Gooi. Na de laatste 
daglichttoernooi in septem-
ber zullen alle punten geteld 
worden. 
Voor diegenen die op Ko-
ningsdag niet in de gelegen-
heid waren maar toch een 
keer een kijkje willen nemen 
bij Boule Plaisir (naast de ijs-
baan): de openingstijden in 
het zomersiezoen (tot 1 ok-
tober): dinsdagmiddag van 
14:00 tot 17:00 uur, woens-
dagavond van 19:00 tot 23:00 
uur, zaterdagmiddag van 
14:00 tot 17:00 uur en zon-
dagavond van 19:00 tot 23:00 
uur.
Verdere informatie kunt u 
vinden op www.bouleplaisir.
nl.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ook al voelen de temperaturen nog niet echt zo aan, de lente is er weer. Ook de 
natuur verandert: de kale bomen krijgen weer blad en bloesem, zoals deze Japanse kers op 
het buurtschap Groot Dorregeest. Foto en tekst: Ger Bus

Vieringen in O.L.Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest - In de Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Lange-
buurt zijn de volgende vieringen de komende dagen gepland:
Woensdag 3 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 5 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem. 
Zaterdag 6 mei: geen viering.
Zondag 7 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Can-
torij en kinderkerk. Koffiedrinken in de Klop.
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Castricum - Ondanks  een 
slechte serie wedstrijden had 
Vitesse nog steeds uitzicht op 
deelname aan de nacompe-
titie. Maar dan moesten de 
laatste drie duels wél gewon-
nen worden. Op papier leek 
het thuisduel tegen Zeevo-
gels allesbehalve een on-
neembare horde. Maar het 
elftal van trainer Everard Luij-
ckx zat de laatste weken al 
op een dood spoor en wist 
zich ook tegen het zwakke 
Zeevogels niet of nauwelijks 
op te richten. Door een ge-
lukkige treffer mocht de in 
degradatienood verkerende 
ploeg na een heel matig du-
el de drie punten meenemen 
naar Egmond aan de Hoef. 
De eerste helft had Vitesse 
nog wel het meeste balbezit 
maar de ploeg ontbeerde net 
als de voorgaande duels de 
klasse om het Zeevogels echt 
lastig te maken. Er werden 
weliswaar enkele kleine mo-
gelijkheden gecreëerd maar 

overtuigend was het alles-
behalve. Ook Zeevogels was 
nauwelijks in staat om het Vi-
tesse moeilijk te maken, maar 
met medewerking van de 
goalie van Vitesse nam het 
na zo’n half uur spelen vanuit 
het niets de leiding. Vlak voor 
de rust leek de gelijkmaker te 
vallen na een rush van Robin 
Bakker maar zijn te slappe 
inzet ging net voorlangs.
Ook na rust viel er voor de 
het tegenvallende thuispu-
bliek weinig te genieten. Vi-
tesse probeerde wel aan te 
zetten maar het geloof in ei-
gen kunnen bleek opnieuw 
ver onder de maat. Verdedi-
gend kwam Zeevogels nau-
welijks in de problemen. De 
schrik kwam nog wel even 
toen in de extra tijd eerst een 
pegel van Robin Bakker ra-
kelings overging en vervol-
gens een kopbal Rick Poel uit 
een corner net naast de ver-
keerde kant van de paal be-
landde.

Rugby Dames 
krijgen pak slaag
Castricum - De laatste uit-
wedstrijd voor de dames van 
de Castricumse Rugby Club 
pakte heel anders uit dan 
was gehoopt. Een nederlaag 
met 100 punten verschil is 
echt een pak slaag. De Til-
burgse rugbymachine wals-
te vanaf de eerste minuten 
over de Castricummers heen. 
Binnen 5 minuten stond de 
eerste Brabantse try op het 
scorebord en dat bleef na 
elk balbezit van de Brabant-
se formatie doorgaan. Cas-
tricum had geen antwoord 
op hun spel en fungeerde als 
figurant in deze eenzijdige 
wedstrijd. Toch bleek het rug-
byvermogen van de CasRC  
Dames uit een zeer mooie try, 
na een goede aanval van Si-
mone  Kamphuijs en Hiske 
Blom. Maar daar bleef  het 
bij. Tilburg had geen kind aan 
Castricum en zo werd het uit-
eindelijk 105-5 voor Brabant. 
Aanstaande zondag, 7 mei, 
spelen de CasRC-dames  
hun laatste competitiewed-
strijd. De wedstrijd begint om 
13.00 uur en laat dat nou pre-
cies tegen Obelix uit Nijme-
gen zijn met wie ze nog een 
appeltje te schillen hebben. 
Winst zorgt er ook voor 
dat Castricum op een der-
de plaats kan eindigen, wat 
een zeer goede prestatie is 
voor een debutant in de eer-
ste klasse. Al met al, genoeg 
ingrediënten voor een zeer 
aantrekkelijke dames rugby-
wedstrijd. 

Open Dagen 
VV Limmen

Limmen - Ben jij 14 of 15 jaar 
en wil jij voetballen bij een 
ambitieuze hoofdklasse/1e 
klasse voetbalverening. Doe 
dan mee met de open da-
gen in mei. Voetbalvereniging 
Limmen is op zoek naar ta-
lentvolle spelers die volgend 
jaar mee kunnen draaien met 
het hogere team. De open da-
gen zijn op dinsdag 9 mei van 
17.00 tot  19.00 uur, dinsdag 
16 mei van 17.00 tot 19.00 uur 
en dinsdag 23 mei van 17.00 
tot 19.00 uur. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar 
hjo@vvlimmen.nl of door naar 
de club te gaan. Je kunt ook 
met je spelerspas naar de 
club om je in te schrijven. 
Graag in de mail vermelden: 
je volledige naam en geboor-
tedatum, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres, hui-
dige vereniging, team en po-
sitie. Alle velden bij VV Lim-
men zijn echt gras, dus neem 
je goede schoenen mee.

Bloemen voor FCC
Castricum - FC Castricum 
kreeg als kampioen van de der-
de klasse een warm onthaal in 
de uitwedstrijd bij DZS, com-
pleet met erehaag en bloemen. 
Maar daar bleef het ook bij. 
DZS, dat nog in hevige degra-
datienood verkeert, was niet 
van plan FC Castricum nog 
meer te fêteren en liet dat tij-
dens de wedstrijd duidelijk 
merken. Hoewel FC Castricum 
de betere ploeg was, werden 
over en weer veel kansen op-
gestapeld en gemist en vooral 
doellat en doelpaal werden aan 
beide kanten op stevigheid ge-
test. 0Kort nadat Elario Zweet 
door de uitstekende DZS-doel-
man Hans Oosterga werd afge-
stopt, was het Dennis Pierneef 
die als eerste de lat teisterde, 
een paar minuten later gevolgd 
door Rens van der Meer, die de 
lat boven de ook weer prima 
keepende Danny Burger trof. 
Roy van Soest wilde niet ach-
terblijven en raakte de lat uit 
een corner en het mocht een 
wonder heten, dat de ruststand 

0-0 was in plaats van 3-3 of 2-5! 
Hoewel FC Castricum er zeker 
niet met de pet naar gooide, 
ontbrak toch de broodnodige 
scherpte en DZS speelde een 
gelijkwaardige tweede helft, 
die in 48ste minuut al bekroond 
had moeten worden toen twee 
man voor een leeg Castricum-
doel geen kans zagen te sco-
ren. In de 70ste minuut was het 
toch raak: een afstandsschot op 
de paal werd door de rebound 
van Dennis Hasanagic omgezet 
in de 1-0 voor DZS.
Fc Castricum probeerde met 
een slotoffensief de bakens nog 
te verzetten, maar Elario Zweet 
had pech met opnieuw een 
schot op de paal en een afge-
keurde (buitenspel)treffer. DZS 
lag op apegapen en de ene na 
de andere speler met kramp 
moest worden opgelapt, maar 
kon wel met gejuich het veld 
verlaten na deze onverwachte 
overwinning.
Volgende week is FC Castricum 
vrij om over twee weken de 
competitie bij DCG af te sluiten. 

Internationaal Jeugd 
Sport Event bij CasRC
Castricum - Voordat Antho-
ny, geboren in Italië, naar Ne-
derland verhuisde woonde hij 
in Londen. En als 7-jarige be-
gon hij met rugby spelen bij 
de Londense Rugbyclub Old 
Aleynians. In augustus 2015 
verhuisde Anthony met de 
rest van zijn familie naar Hei-
loo. Een inschrijving bij Cas-
RC volgde. En daar werd het 
idee voor een uitwisseling 
met Old Alleynians geboren. 
Nadat de contacten waren 
gelegd, vertrokken de mini’s 
van CasRC begin maart 2017 
naar Londen, met de bus. 
Onvergetelijk was de training 
bij de Harlequins, zeg maar 
het Ajax van rugbyspelend 
Londen. De mini’s moch-
ten Guard of Honour zijn bij 
een officiële rugbymatch. Een 
rondtoer door het centrum 
van Londen, met zijn allen di-
neren. En een toernooi met 
verschillende Engelse rugby-
clubs op zondag maakte het 
sportweekeinde volmaakt. 
Maar een aantal mini’s von-
den juist de busreis super. 
Het gevoel van met z’n allen 
op reis te zijn.  
En de Londenaren zijn afge-

lopen weekeinde in Castri-
cum geweest. Ze kwamen 
vrijdag met oranje kleding 
aan, niet te missen. Wellicht 
heeft u er een aantal gezien. 
Op zaterdag was er een ge-
weldig Beach Event voor de 
60 kinderen, op het strand bij 
Sports at Sea. Waarbij ken-
nismaking, samenwerking en 
plezier maken voorop stond. 
En dat was te zien bij band-
raften, mega katapult bou-
wen en bij het beachrugby. 
Zaterdag werd afgesloten 
met een grote gezamenlijke 
barbecue, waarbij te zien was 
dat de kinderen echt team-
spelers zijn. 
Zondag was er een rug-
bytoernooi op de velden van 
CasRC. Het weekend werd 
afgesloten met een geza-
menlijke lunch. Contacten 
zijn gelegd en vriendschap-
pen gebouwd, met als en-
thousiaste opmerking van 
een Londense rugbyspeler: 
‘Looking forward tot come tot 
CasRC next year!’ Dus ook 
al een echte liefhebber van 
Castricum. Binnenkort gaan 
ook de cubs naar Londen. 
Hoe mooi kan sport zijn.

Akersloot - Zondag 11 juni 
vanaf 15.30 uur wordt door 
Handbalvereniging Meer-
vogels’60 het evenement 
‘Waar schijt de geit?’ weer 
gehouden bij ’t Boshuis te 
Akersloot. 
Het handbalveld wordt hier-
voor afgezet en in kavels 
verdeeld. Binnen de afzet-
ting wordt een geit losgela-
ten. Het is de bedoeling dat 
de geit op een van de ka-
vels schijt. De kavels zijn ge-
koppeld aan lootjes, die voor 
aanvang van het evenement 
worden verkocht. Het loot-
je dat gekoppeld is aan de 
kavel waarop de geit schijt, 
wint 250 euro. Ook de ka-
vels die direct aan de win-
nende kavel grenzen win-
nen een bedrag. Een ka-
vel kost 3 euro en je mag er 

zo veel bestellen als je wilt. 
De opbrengst van dit evene-
ment komt ten goede aan de 
teams van Handbalvereni-
ging Meervogels’60. 
Blijf die dag lekker eten. 
Team Dames 1 verkoopt 
net als vorig jaar een aantal 
lekkere hapjes. Denk hier-
bij aan pastasalades, soep, 
broodjes en als afsluiter een 
heerlijk toetje. Ook deze op-
brengst komt ten goede aan 
de teams van de vereniging. 
Terwijl iedereen geniet van 
een hapje en een drankje, 
schijt de geit misschien wel 
op jouw kavel.
Wil je ook kans maken op 
een van de prijzen?! De lo-
tenverkoop is gestart. Koop 
je kavel(s) via waarschijtde-
geit@gmail.com of www.fa-
cebook.com/meervogels60.
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Regio - Jaarlijks organiseren 
Castricum en Uitgeest een 
regionale veteranendag. De-
ze dag is bedoeld om vetera-
nen te waarderen voor hun 
inzet, die zij vaak met gevaar 
voor eigen leven leverden.Ve-
teranen zijn (ex) militairen, 
die zich in oorlogssituaties of 
vredesmissies in het buiten-
land hebben ingezet voor vre-
de en veiligheid. Op zaterdag 
17 juni wordt weer een vete-
ranendag georganiseerdmet 
een rondrit van circa 25 mili-
taire oldtimers door Uitgeest, 
Akersloot, Limmen en Castri-
cum. In Uitgeest vindt boven-
dien een optocht plaats met 
muzikale begeleiding van 
de harmonie door de Mid-
delweg die start bij het ge-

meentehuis om 8.45 uur. Ook 
in Castricum zal een optocht 
plaatsvinden met muziek van 
Emergo om 10.15 uur van-
af Het Oude Raadhuis. Van-
af 12.00 uur worden vetera-
nen in het gemeentehuis van 
Castricum ontvangen door 
burgemeester Toon Mans en 
burgemeester Wendy Verkle-
ij van Uitgeest. Ton de Groot 
verzorgt een lezing over het 
verhaal achter het monument 
van de Tweede Wereldoorlog 
in Castricum.
Voor het publiek is er ook ac-
tie; vanaf 12.00 uur is er de 
mogelijkheid om een rond-
rit te maken met een militaire 
oldtimer. Start vanaf de C.F. 
Smeetslaan bij het gemeen-
tehuis Castricum.

Rob Stet beste biljarter
Castricum - Afgelopen 
woensdagavond heeft het 
jaarlijkse biljartkampioen-
schap van het dorp plaats-
gevonden in Biljartcentrum 
Castricum. 
Dit kampioenschap, waar-
aan in de voorrondes door 
48 biljarters werd deelgeno-
men, werd dit jaar georgani-
seerd door Biljartertvereni-
ging ¹t Steegie. Acht spelers 

gingen voor de finaleplaats. 
Na de spannende eindronde 
kon Rob Stet zich kampioen 
van Castricum noemen door 
met een klein verschil te win-
nen van Jan Sprenkeling, de 
derde plaats ging naar Mar-
tin Klaver. Op de foto v.l.n.r.: 
Martin Klaver, Rob Stet, Jan 
Sprenkeling en spelleider 
Hans Oudejans. Foto: Giel de 
Reus.

Castricum - Foto’s delen op 
Instagram, waarom is het zo 
populair? Tijdens deze work-
shop maken de deelnemers 
een account en leren zij de 
basis van Instagram. Uiter-
aard komen ook de priva-
cy-instellingen aan bod. De-
ze workshop is op dinsdag 
30 mei en duurt van 14.00 tot 
16.00 uur in de bibliotheek in 
Castricum. Aanmelden via de 
agenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice van de bibli-
otheek.

Workshop 
Instagram

Castricum - Op donderdag 
11 mei is de plantenmarkt 
van 9.30 tot 15.00 uur op 
het Clusius College Castri-
cum. De leerlingen verkopen 
dan hun zelfgekweekte plan-
ten die de door hen georga-
niseerde dag. Wel zelf tas of 
doosje meenemen. Er is een 
mooie selectie van plantjes te 
koop. De organisatie en ver-
koop is in handen van klas 
1K1.

Plantenmarkt

Castricum - Zin in lekker 
dansen op zondagmiddag? 
Ga op 7 mei naar ‘Bio Dans 
& Appeltaart’. Om 15.00 uur 
staat er thee, koffie en een 
biologische appeltaart klaar. 
Daarna start de Biodan-
za workshop, deze keer ge-
geven door Petra Boverhoff. 
Nog niet bekend met bio-
danza? Dan is het mogelijk 
de eerste twee keer met een 
flinke korting meedansen. 
Van 15.00 tot 17.30 uur, Juli-
ana van Stolbergschool, Cas-
tricum. Aanmelding: Jürgen 
Rodemeier, 06-47951370.

Biodanza

Lentefeest Vrije School
Castricum - Op zondag 7 
mei van 12.00 tot 16.00 uur 
organiseren de ouders van 
het ouderinitiatief Vrijeschool 
Castricum een lentefeest. Ou-
ders kunnen met hun kinde-
ren aan allerlei activiteiten 
meedoen; goudklompjes gra-
ven, grabbelen bij de grab-
belfee, popcorn maken, een 
eigen broodje bakken, blik-
gooien en meer. Poppenthea-
ter Belletje Sterk speelt twee 
keer haar voorstelling ‘Ca-
deautjesalarm’ en Fiora Beu-
ger komt de dag muzikaal 

omlijsten met een accordeon. 
Ook zijn er een aantal stand-
houders aanwezig met mooie, 
veelal zelfgemaakte produc-
ten, verantwoorde kinderkle-
ding en biologisch lekkers. 
Toegang is gratis. 
Kinderen kunnen deelnemen 
aan de activiteiten met een 
strippenkaart. De opbrengst 
gaat naar de vergroening 
van het schoolplein van Vrije-
school Castricum die aanko-
mende september van start 
gaat. Locatie: De Springplank, 
Dorpsstraat 109, Castricum.

Kennemer Wonen hanteert 
gematigde huurverhoging
Regio - Gemiddeld worden de 
huren per 1 juli verhoogd met 
0,6%. De huren van ruim 2.300 
huishoudens worden zelfs he-
lemaal niet verhoogd. De hu-
ren van ruim 6.800 woningen 
worden verhoogd met 1%. Met 
deze huurverhoging geeft Ken-
nemer Wonen verder invulling 
aan haar streven om de huren 
betaalbaar te houden. Het ge-
middelde percentage van 0,6% 
valt ruimschoots onder het 
wettelijke maximum van 1,3%.
Een uitzondering wordt ge-
maakt voor huishoudens die 
een gezamenlijk huishoudin-
komen hebben van meer dan 
40.349 euro. De huren van de-
ze huishoudens worden met 
2,9% verhoogd. Daarmee blijft 
de huurverhoging ook voor de-
ze groep huishoudens ruim 
onder het maximaal wettelijk 
toegestane percentage van 
4,3% wat voor deze huishou-
dens van toepassing is.  
Dick Tromp, directeur-bestuur-

der van Kennemer Wonen: ,,De 
gemiddelde stijging van de 
huren zal per 1 juli ongeveer 
0,6% zijn en daarmee blijven 
we binnen het wettelijk gestel-
de maximum. Op het vermin-
deren van de woonlasten zet-
ten wij nadrukkelijk in. Dit zit 
niet alleen in een gematigde 
huurverhoging. Betaalbaarheid 
zit vooral ook in de verduurza-
ming van de woningen. Dit jaar 
plaatsen wij op ruim 1.000 wo-
ningen zonnepanelen wat jaar-
lijks een geschatte netto be-
sparing op de energiekosten 
oplevert van 360 euro per wo-
ning. Deze besparing komt ge-
heel ten goede aan de huur-
ders omdat zij geen huurver-
hoging betalen voor deze zon-
nepanelen. Ook kunnen huur-
ders op verzoek hun woning 
laten isoleren. Ook voor deze 
ingreep vragen wij geen huur-
verhoging zodat de energie-
besparing volledig ten goede 
komt aan de huurders.”

Celeste spreekt met nieuwe 
Kamerleden over armoede

Castricum - Celeste Ver-
voort uit Castricum heeft vo-
rige week actief in de Twee-
de Kamer gesproken met de 
recent verkozen Kamerle-
den. Als Jeugdambassadeur 
voor de campagneorganisa-
tie ONE, die zich inzet voor 
het beëindigen van extre-
me armoede en voorkombare 
ziekten, heeft zij gesproken 
met de SP, GroenLinks en de 
VVD. Celeste: ,,Samen be-
spraken wij hoe extreme ar-
moede wereldwijd het best 
kan worden aangepakt. Het 
waren heel inspirerende ge-
sprekken. Er is nu een nieu-
we Tweede Kamer, dus nu is 
het moment om een definitief 
einde te maken aan extreme 
armoede.”
De Tweede Kamer heeft on-
langs vijftien miljoen euro ex-

tra vrij gemaakt voor nood-
hulp. In totaal zijn veertig jon-
geren vanuit heel Nederland 
geselecteerd die mee doen 
met het Jeugdambassadeur-
sprogramma dat loopt tot het 
einde van het jaar. Zij gaan 
als vrijwilliger publieke eve-
nementen organiseren, lob-
byen bij politici en hun suc-
cessen delen via social me-
dia. Samen met driehonderd
andere Europese ONE 
jeugdambassadeurs, waar-
onder uit België, Frankrijk en 
Ierland, zetten zij zich in voor 
het beëindigen van extreme 
armoede. Vanaf januari zijn 
de Jeugdambassadeurs al 
druk in de weer met de ver-
kiezingen. 
Lees meer over hun activitei-
ten tot nu toe op one.org/on-
evotenl.

Celeste (links) met enkele andere jeugdambassadeurs.
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