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Dag met gouden randje
Bakkum - Een van de mooiste 
dagen van het jaar is weer achter 
de rug. In Bakkum was Konings-
dag er weer een met een gouden 
randje en het was druk, heel druk 
en vooral bijzonder gezellig. Het 
aanbod was compleet met ladin-
gen afgedankt speelgoed, huis-
raad, spelletjes, eten en drinken 
en kleding. Jonge en oudere mu-
zikanten met een wisselend ta-

lent lieten horen was zij konden 
en bij Fase Fier werd het feest met 
de band de Barnbees. Op de foto 
de beroemde clown Alfredo die 
de kinderen met een alternatieve 
sjoelbak vermaakte. 

In deze editie van De Castricum-
mer zijn nog veel meer foto’s te 
vinden. (foto: Henk Hommes)

Niet blij met sluiting DekaMarkt 
Castricum - DekaMarkt op het 
Kooiplein gaat de� nitief de deur 
sluiten op vrijdag 1 juni. Pieter 
Rozendaal, directeur DekaMarkt: 
,,Deze winkel biedt onvoldoende 
mogelijkheden voor een succes-
vol rendement van onze formu-
le. De medewerkers van de win-
kel bieden we een werkplek in 
één van onze andere � lialen aan.” 
Buurtbewoners en vooral onder-
nemer Wim Kruijswijk, die een 
succesvolle � etsenwinkel heeft 
op het Kooiplein, reageerden ge-
schrokken. 
Voor veel senioren die in de buurt 
wonen, biedt de Deka aan uit-
komst en ondernemers zien met 
lede ogen aan hoe het plein lang-
zaam maar zeker leegloopt.  Wim 
Kruijswijk: ,,Er zijn nog maar een 
paar winkels te vinden op het 
Kooiplein. Als de omstandighe-
den verslechteren, rijst bij mij de 

vraag of ik het hier wel kan red-
den.” Wim zocht contact met de 
voorzitter van Ondernemers Ver-
eniging Castricum (OVC), Leo van 
Schoonhoven. Samen namen zij 
contact op met de Deka en de 
wethouder economie en zijn ver-
volgens gaan rondvragen wie de 
betrokkenen zijn bij een eventu-
ele herontwikkeling van het Kooi-
plein. ,,Om de gang erin te krijgen 
hebben we richting wethouders 
aangegeven dat we zelf ook een 
steentje willen bijdragen aan een 
herontwikkelplan”, aldus Leo van 
Schoonhoven. ,,Binnen de OVC 
hebben we winkeliers met know-
how, projectontwikkelaars, archi-
tecten, makelaars en noem maar 
op. Ik heb namens de OVC aan de 
twee verantwoordelijke wethou-
ders Kees Rood en Marcel Stee-
man aangeboden de knowhow 
van de OVC in te brengen in een 

‘Taskforce Kooiplein’ die dan be-
staat uit wethouders, ambtena-
ren, eigenaren, ondernemers en 
inwoners. De reden daarvoor is 
dat er twee problemen zijn. Het 
kortetermijn-probleem: de slui-
ting van de Deka. En een lange-
termijn-probleem: ga je voor een 
vervangende supermarkt of ga 
je voor een herontwikkeling met 
winkels of andere voorzieningen 
daarin? Zo’n totaal probleem kun 
je volgens mij het best breed en 
gedragen aanvliegen.” 
Wim Kruijswijk besluit: ,,Deze slui-
ting heeft naast het zakelijke be-
lang van enkele ondernemers zo-
als ik, ook een sociale kant rich-
ting de omwonenden en de ge-
bruikers van de winkels.” Een in-
gezonden brief van Wim Kruijs-
wijk is te lezen in deze editie van 
De Castricummer. (Foto: Bert 
Westendorp)

Bloemendagen in Limmen van 5 tot en met 10 mei

De nagels worden weer geritst en geprikt
Limmen - Het is deze week druk 
achter veel voordeuren in Lim-
men. De nagels worden weer ge-
ritst en geprikt. Dit gaat niet over 
een of andere cosmetische in-
greep, maar over de Bloemenda-
gen. Deze beginnen op zaterdag 
5 mei en duren tot en met don-
derdag 10 mei.
Deze week zijn vele inwoners be-
zig om duizenden hyacintenbloe-
men van hun steel af te halen ( rit-
sen) om vervolgens de bloeme-
tjes (nagels) per een of twee stuks 
op een speld te prikken. Vervol-
gens wordt de speld plus bloe-
men in het piepschuim geprikt. 
Een geweldig karwei, maar mede 
door de gezelligheid onderling 
vliegt de tijd voorbij.
Op zaterdag 5 mei moeten alle 
kunstwerken om 10.00 uur bui-
ten in de tuin staan, want van-

af die tijd gaat de jury zijn ronde 
langs de deelnemers maken. Ook 
dit jaar zullen de inwoners van 
Limmen zich weer van hun beste 
kant laten zien. 
Vele bezoekers zullen zich weer 
afvragen hoe het mogelijk is dat 
dit alleen maar met behulp van 
hyacintenbloemetjes is gemaakt.

Tijdens de Bloemendagen is er op 
zaterdag en zondag in Limmen 
veel te beleven. Zo zal op zater-
dag de Nederlandse Vereniging 
van Traditioneel Gerij naar het 
park aan de Vuurbaak komen. De 
mooiste paard en wagens rijden 
een groot gedeelte van de rou-
te en maken een stop in het park. 
De vereniging zorgt er voor dat ze 
tip top voor de dag komen in ge-
paste kledij.
Op zondag 6 mei wordt het park 

omgetoverd tot een Oldtimer 
fair waar de gehele dag geno-
ten kan worden van live-muziek, 
er een hapje en drankje genut-
tigd kan worden, oude ambach-
ten te bekijken zijn en andere di-
verse stands. Er is een draaimolen 
voor de kleinste kinderen, oude 
vrachtwagens, oldtimers en nog 
vele andere interessante items.
Kopstukken dit jaar zijn de drie 
tractorpullers, Bouke Imenkamp 
met zijn NK cross auto en als klap 
op de vuurpijl komt Tim Coronel 
naar Limmen toe in zijn Dakar 

buggy. Alle kinderen mogen sa-
men met hem in zijn auto zitten 
om met hem op de foto te gaan.

De mozaïeken zijn nog tot en met 
donderdag 10 mei, Hemelvaart, 
te bewonderen. In het weekend 
krijgt men aan het begin van de 
route een routeboekje uitge-
deeld. De route staat ook met pij-
len aangegeven, is prima te � et-
sen en per auto te doen.
Zie voor meer informatie de web-
site www.bloemendagenlimmen.
nl.

Gaslucht in café
Akersloot - De brandweer is in 
de nacht van vorige week zondag 
op maandag even na twee uur 
opgeroepen voor een melding 
van gaslucht in een café aan de 
Kerklaan. Bij aankomst stonden 
alle ramen en de deur al open. De 
brandweer heeft diverse metin-
gen verricht, maar kon geen gas-
lucht meer ruiken of meten. Ook 
niet toen even later alle ramen 
en deuren weer gesloten waren 
en een tweede test werd gedaan. 
Het is onbekend waar de gaslucht 
vandaan kwam.
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vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
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Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Ringsteken in 
hartje Bakkum
Bakkum - De organisatie van 
Ringsteken Bakkum is weer ge-
start. Dit jaar wordt de dertigste 
editie gehouden op zondag 24 
juni. Voor diegenen die met hun 
paard wel in zijn voor een spelle-
tje of die een oldtimertrekker in 
z’n schuur heeft staan: zet zondag 
24 juni alvast vast in de agenda 
en schrijf in via de website: www.
ringstekenbakkum.com.

GEEN KRANT?
0251-674433

‘Voor sommige Duitsers 
hoefde die oorlog ook niet’
Castricum - Woensdag 25 april 
was er een bijzondere première 
in Corso. De leerlingen van groep 
7 van de Visser ’t Hooftschool ver-
toonden hun zelfgemaakte � lm-
pjes over de Tweede Wereldoor-
log  in de bioscoop. In elke � lm 
stond iemand centraal die zelf de 
oorlog heeft meegemaakt. Niet 
alleen de jonge makers, maar ook 
ruim honderd andere basisscho-
lieren en de ouderen die geïnter-
viewd waren zaten in de zaal en 
de burgemeester was aanwezig.
De tachtigers vertelden hoe het 
hier in Castricum eraan toe ging. 
,,Wij moesten verhuizen, evacu-
eren heet dat met een moeilijk 
woord.” Een geïnterviewde vertel-
de: ,,Er waren ook Duitsers, meest 
oudere, voor wie die hele oorlog 
ook niet hoefde.” De kinderen die 
aan dit � lmproject meededen, 
gaven aan dat ze veel hebben ge-

leerd over Castricum in de oorlog. 
Ze leerden ook heel andere din-
gen van het project:  hoe je met 
i-movie werkt en wanneer je een 
goede cameraman bent en je ei-
gen � lm presenteert voor een 

grote groep. Volgend jaar gaat 
het project ’75 jaar vrij, Castricum 
in de Tweede Wereldoorlog’ ver-
der. Alle basisscholen worden op-
geroepen mee te doen. (foto: Ta-
bea Piske)

Aantal meldingen over vlieghinder 
vanuit deze regio weer gestegen
Regio - Het aantal meldingen 
over vliegverkeer vanuit gemeen-
ten in Noord-Kennemerland is 
wederom gestegen. Deze cijfers 
komen voort uit de eerste kwar-
taalrapportage van het gebruiks-
jaar 2018 van het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS). De 
rapportage heeft betrekking op 
de periode van 1 november 2017 
tot en met 31 januari 2018.
Door meer wind uit zuidelijke tot 
westelijke richtingen is de Pol-
derbaan vaker ingezet voor lan-
dend vliegverkeer. Door een toe-
name van het totale vliegver-

keer (+3,3%) lijnen de toestellen 
steeds noordelijker op. Omdat 
ze aanvliegen op circa 600 meter 
hoogte wordt er veel overlast er-
varen. Met name in Bergen, Cas-
tricum, Heiloo en Uitgeest wordt 
de hinder het stevigst ervaren. 
In Uitgeest is het aantal melders 
bijna verdrievoudigd. De stijging 
volgt op hoge cijfers van het aan-
tal meldingen van vlieghinder bij 
eerdere kwartaalrapportages.
Schiphol maakt een sterke groei 
door, maar zit nu bijna tegen het 
plafond aan van 500.000 vluch-
ten. Die grens geldt tot 2020. Ver-

dere groei daarna is alleen mo-
gelijk als er sprake is van verde-
re hinderbeperking en optimale 
vliegveiligheid. De maatschappe-
lijke discussie daarover zal volgen 
na de publicatie van de milieuef-
fectrapportage voor het nieuwe 
gebruik van start- en landings-
banen. De inzet van de gemeen-
ten in de regio IJmond-Alkmaar 
daarbij is om de hinderbeleving 
een grotere plek in het beleid te 
geven. 
Dat beleid is nu alleen gebaseerd 
op berekeningen van het vlieg-
tuiglawaai. 

Gemeente Castricum lanceert:
Voor Liefhebbers editie 2018 
boordevol nieuwe informatie
Castricum - Met de slogan ‘Voor 
Liefhebbers’ wil het gemeentebe-
stuur van Castricum al het moois 
in de gemeente op de kaart zet-
ten. Toerisme zit in de lift en 
steeds meer bezoekers weten 
de weg naar de Noord-Holland-
se kust te vinden. Daarom heeft 
de gemeente een handige platte-
grond op briefkaartformaat ont-
wikkeld. Editie 2018 is helemaal 
up-to-date en weer verkrijgbaar.
De plattegrond is dit jaar uitge-
breid met B&B’s en supermarkten 
in de gemeente. Tevens zijn en-

kele liefhebberijen buiten de ge-
meentegrens opgenomen. Kort-
om een overzicht van de mooiste 
plekjes aan de kust en het meer. 

De plattegrond is gratis verkrijg-
baar bij de toeristisch-recreatieve 
ondernemers en op het gemeen-
tehuis van Castricum. De platte-
grond is niet alleen voor bezoe-
kers; de gemeente bezit tal van 
pareltjes die ook voor de eigen 
inwoners interessant zijn. De plat-
tegrond is ook online beschik-
baar op www.voorliefhebbers.nl. 

De plattegrond is ook verkrijgbaar bij de cafetaria in Akersloot.

Suggesties, informatie en contacten dichtbij
Straatcontactpersonen 
van start in Castricum
Castricum - In Castricum zijn de 
afgelopen maanden, in samen-
werking met Welzijn Castricum, 
enthousiaste straatcontactperso-
nen in verschillende buurten in 
Castricum van start gegaan. Het 
betreft de buurten: Dag Ham-
marskjöldlaan en omgeving, de 
Boogaertbuurt, de Molenweide 
en de O� enbach� at. 

Straatcontactpersonen nemen in 
het kader van ‘prettig wonen’ sug-
gesties voor de straat of buurt in 
ontvangst. Onder meer over het 
groen, de wegen of over het or-
ganiseren van buurtontmoetin-
gen. Daarnaast geven zij, waar 
nodig, informatie over praktische 
ondersteuningsmogelijkheden. 
Bijvoorbeeld over: vervoer, bood-
schappenhulp, knoppenhulp, 
klusjes in huis of lichte tuinklus-
sen. Ook kunnen de contactper-
sonen een rol spelen in het uit-
breiden van contacten van buurt-
genoten die dit graag willen. Bij-
voorbeeld: samen een kopje kof-
� e drinken, een wandeling ma-
ken of een wijkontmoetingspunt 
bezoeken in de buurt.
De straatcontactpersonen willen 
iets voor hun straat en buurt be-
tekenen en daar waar gewenst 

inwoners helpen om plezierig te 
kunnen (blijven) wonen. Buurtbe-
woners die zelf geen buurtvraag 
hebben, kunnen wellicht beken-
den op de inzet van straatcon-
tactpersonen attenderen. 
De contactpersonen zijn verbon-
den aan Welzijn Castricum en zijn 
op de hoogte van de verschil-
lende voorzieningen in de ge-
meente. De privacy van inwoners 
wordt uiteraard gerespecteerd. 

Bereiken van straatcontactper-
sonen
Straat/buurtcontactpersonen 
maken zich bekend middels � y-
ers met bereikbaarheidsgege-
vens die in de eigen straat en 
buurt zijn verspreid. 
Meer informatie over de straat-
contactmogelijkheden in de ge-
meente? Neem dan contact op 
met Irene Zijlstra-Duim van Wel-
zijn Castricum, telefoon: 0251 65 
65 62 of per mail: info@welzijn-
castricum.nl.

Ook straatcontactpersoon wor-
den?
Wie ook straatcontactpersoon wil 
worden kan contact opnemen 
met Welzijn Castricum, zie boven-
staande adresgegevens. 

Een deel van de groep straatcontactpersonen in Castricum (foto: Irene 
Zijlstra)

Kringloopwinkel bestaat 35 jaar en schenkt 35.000 euro
Muttathara geeft geld aan Castricummers 
voor mooie projecten in het buitenland
Castricum - In mei is het vijfen-
dertig jaar geleden dat kring-
loopwinkel Muttathara voor het 
eerst haar deuren opende. Sinds-
dien is  de populariteit enorm 
toegenomen, de winkel staat nu 
zelfs in de top vijf van kringloop-
winkels in Nederland. Uit dank-
baarheid voor de steun die Mut-
tathara altijd van de inwoners van 
Castricum heeft ondervonden, 
stelt ze vijfendertigduizend euro 
extra beschikbaar voor projecten 
in ontwikkelingslanden die door 
inwoners van de gemeente wor-
den ondersteund. Het geld gaat 
naar meerdere projecten.
Traditioneel zijn de projecten, 
die Muttathara � nancieel onder-
steunt, gericht op ontwikkeling 
en scholing, economische zelf-
standigheid en gezondheidszorg. 
Voorbeelden zijn onderwijs aan 

kinderen en volwassenen, maar 
ook het opzetten van kleinscha-
lige bedrij� es, waardoor in eigen 
onderhoud kan worden voorzien. 
Maar ook andere projecten kun-
nen in aanmerking komen voor 
een extra � nanciële bijdrage van 
Muttathara, zoals gezondheids-
zorg of het slaan van waterputten 
en aanleggen van sanitair. Alle in-
woners van de gemeente Castri-
cum die betrokken zijn bij derge-
lijke projecten  kunnen een aan-
vraag indienen voor een deel van 
dit jubileumbudget.

De Stichting Castricum helpt 
Muttathara is in mei 1983 opge-
richt, nadat de familie Oudejans 
uit Castricum terugkwam van een 
reis naar India. Geschrokken van 
de grote armoede en de slech-
te omstandigheden waarin men-

sen leven, besluiten zij met di-
verse acties middelen in te zame-
len voor projecten in de provincie 
Muttathara. Inmiddels is de jaar-
lijkse injectie voor goede doelen 
uitgegroeid tot bijna driehon-
derdduizend euro dat naar tien-
tallen projecten over de hele we-
reld gaat. 

Aanmelden
Inwoners van de gemeente Cas-
tricum die direct of via familie-
banden betrokken zijn bij een 
ontwikkelingsproject in het bui-
tenland kunnen een aanmel-
dingsformulier aanvragen bij het 
secretariaat van de Stichting Cas-
tricum helpt Muttathara: secreta-
riaat@muttathara.nl. Dit kan tot 1 
juni. Namens het bestuur beoor-
deelt de projectgroep alle aan-
vragen. 

Allereerst wil ik al die mensen bedanken die 
zich hebben ingezet voor de protestactie bij 
Provinciale Staten NH tegen het schrappen 
van de buslijnen in Noord-Holland Noord en 
buslijn 164 in het bijzonder. Tijdens de laatste 
statenvergadering op 23 april is gebleken dat 
de Provincie zich niets aantrekt van het protest 
van duizenden mensen. 
De SP begon vorig jaar met een petitie en 
handtekeningenlijsten waar duizenden men-
sen voor hebben getekend. Veel, met name 
oudere, mensen gaven aan in een sociaal iso-
lement te raken als er geen bus meer rijdt. De 
provincie en Connexxion geven als reden voor 
de ophe�  ng, dat er alleen maar lege bussen 
op deze buslijnen rijden. In Castricum werd de 
motie van de SP om bij de Provincie op het be-
houd van buslijn 164 aan te dringen gesteund 
en onder andere door GroenLinks, de VVD en 
het CDA mede-ingediend. De commissieleden 

van dezelfde landelijke partijen bij de Provin-
cie, met uitzondering van GroenLinks, had-
den hier geen boodschap aan. Het enige voor-
stel dat werd aangenomen was van de PvdA, 
bussen in de spits behouden. Het gaat hier 
om een doekje voor het bloeden, een sigaar 
uit eigen doos, een schijntje in verhouding tot 
het bedrag dat in totaal wordt bezuinigd. Het 
amendement dat de  SP had ingediend om het 
OV-Noord-Holland � nancieel te steunen, met  
GroenLinks, CU/SGP en 50plus als mede-indie-
ners, werd verworpen. De Provincie investeert 
overduidelijk liever in asfalt dan in openbaar 
vervoer. 
De SP neemt hier geen genoegen mee en is 
al bezig met het voorbereiden van de volgen-
de stappen. 

Marjo Husslage, 
fractievoorzitter SP Castricum

LEZERSPOST

SP blijft strijden voor behoud bus 164
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Manon - The Royal Ballet
Corso vertoont opera- & ballet-
voorstellingen live vanuit het 
Royal Opera House te Londen-
Zondag 6 mei kunnen liefheb-
bers om 16.00 uur genieten van 
het prachtige ballet Manon. Cho-
reograaf Kenneth MacMillan ba-
seerde zich voor Manon op de 
18e-eeuwse Franse roman waar-
op zowel Massenet als Puccini 

eerder hun opera’s hadden ge-
ent. De première op 7 maart 1974 
werd gedanst met Antoinette Si-
bley en Anthony Dowell in de 
hoofdrollen. Het ballet bleef re-
pertoire houden bij The Royal 
Ballet en werd al snel exempla-
risch voor een nieuw, volwassen 
en dramatisch dansgenre. (foto: 
Johan Persson)

De Matchmaker
Levensgenieter Chris (Benja Bruij-
ning) reist als fotograaf de he-
le wereld over. Wanneer de bo-
dem van zijn bankrekening in 
zicht komt en werk uitblijft, keert 
hij noodgedwongen terug naar 
zijn moeder Marja (Ariane Schlu-
ter). Gelukkig krijgt hij een nieu-
we opdracht, hij mag een promo 
video maken voor een datingsite. 

En wie is er nu een betere hoofd-
rolspeler dan zijn vlotte single 
moeder? Chris maakt stiekem een 
�lmpje over Marja, maar wanneer 
deze online komt, stromen de re-
acties van mannen binnen. Na 
enige verbazing durft Marja, met 
Chris als matchmaker, het dating-
avontuur aan te gaan. En zo be-
landen ze in allerlei gekke, hilari-
sche en soms ongemakkelijke si-
tuaties. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Manon - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Guernsey Literary Society
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
De Matchmaker 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Finding your Feet

donderdag 16.15 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

Bankier van het Verzet
donderdag 14.30 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 14.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 
Blue (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Sherlock Gnomes (NL)
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.00 uur

zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 

Buurman en Buurman 
hebben een nieuw huis

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 13.00 uur

Pieter Konijn 

Programma 3 mei  t/m 9 mei

CBC al kwart eeuw veelzijdig in bouw

Geslaagde eerste editie 
streekmarkt in Bakkum
Bakkum - Vorige week woens-
dag vond de eerste wekelijkse 
streekmarkt plaats in Bakkum. De 
streekmarkt is een van de resulta-
ten van het programma ‘Verster-
king winkel en verblijfsgebieden 

Castricum’ en is bedacht door de 
werkgroep Bakkum onder bege-
leiding van Henk Ruijter. Iedere 
woensdag van 11.00 tot 16.00 uur 
zijn er leuke kramen te vinden op 
het pleintje.

Kunst en Muziek ‘tussen de bollen’
Limmen - Tijdens de Bloemenda-
gen, op zondag 6 mei van 11.00 
tot 18.00 uur, organiseert het ge-
mengd koor De Vredeburgers, in 
samenwerking met de Stichting 
Hortus Bulborum, voor de vijfde 
keer een kunst- en muziekevene-
ment. 
In de tuin achter ‘Ons Huis’, op het 
terrein van de Hortus, wordt een 
kunstmarkt gehouden waar o.a. 
beelden in brons en hout, kera-
miek, schilderijen, sieraden, zij-
den sjaals en leren tassen te be-
wonderen zijn. In de  prachtige 
muziekkoepel, Het Pieter Bosch-
man Paviljoen, is vanaf 12.30 uur 
muziek te beluisteren en zal ook 
het organiserend koor een kort 
optreden verzorgen. 12.30 -13.00 
uur: Het gemengd koor De Vrede-
burgers; 13.15 - 14.15 uur: De Ier-
se Band “Folks,”; 14.30 - 15.30 uur: 
The Sonic Shu�ers met Rhythm 
en Blues muziek; 16.00 - 18.00 
uur: The Stars of Limmen met een 
Fantasy of Music.

Op het terras en in ‘Ons Huis’ is 
ko�e en thee met huisgemaak-
te taart verkrijgbaar. Er wordt een 

drankje geschonken en een har-
tig hapje geserveerd. Ook zijn 
er diverse belegde broodjes ver-
krijgbaar. Tevens is er een lote-
rij met diverse originele prijzen 
en voor de kinderen een gratis 
grabbelton met leuke verrassin-

gen. De opbrengst van al deze 
activiteiten komt ten goede aan 
het gemengd koor De Vredebur-
gers om in de toekomst mooie 
concerten te kunnen blijven pre-
senteren. Voor meer informatie:  
www.devredeburgers.nl

Mooie opbrengst voor 
kinderen in Ethiopië
Castricum - Voor de werkgroep 
Castricum-Ethiopië was het weer 
op Koningsdag precies waar ze 
op gehoopt hadden: droog en ta-
melijk koud. De soep waar de jon-
geren voor gezorgd hadden vond 
bij deze temperatuur gretig af-
trek. Ko�e en cake gingen er bij 
menigeen ook prima in. Er waren 
allerlei mooie dingen te koop, zo-
als bekers, snijplanken en badjas-
sen.
De kavels voor de actie ‘Kak in 
het vak’ zijn allemaal verkocht. De 

gelukkige winnaar werd blij ge-
maakt met een dinerbon voor Fa-
se Fier. Een mooie meevaller voor 
de werkgroep was dat Fase Fier 
deze bon ruimhartig heeft ge-
subsidieerd.

Dit alles bij elkaar zorgde voor 
een opbrengst van 1.848 euro. 
Met deze bijdrage kunnen het 
ontbijt en de lunch voor ‘hun’ 
kinderen in Ethiopië binnenkort 
worden klaargemaakt in een net-
te keuken! 

Hulp nodig bij digitale 
belastingaangifte? 
Castricum - Vrijwilligers van Wel-
zijn Castricum bieden hulp bij di-
gitale belastingaangifte. Zij zijn 
op donderdag 3 mei  van 14.00 
tot 15.00 uur aanwezig in de bibli-
otheek van Castricum. Men kan 
zo langskomen. Als het te druk is 
om meteen hulp te bieden, wordt 
een afspraak gemaakt. Boven 
de inkomensgrens van € 25.000 
wordt men geleerd hoe het digi-

taal aanvragen in zijn werk gaat, 
beneden deze inkomensgrens 
wordt ook inhoudelijke onder-
steuning geboden. 
Mensen voor wie het niet moge-
lijk is naar de bibliotheek te ko-
men kunnen contact opnemen 
met Welzijn Castricum voor een 
thuisafspraak. Telefoon 0251-
656562, e-mail info@welzijncas-
tricum.nl.

Expressie speelt drie eenakters over 
liefde en verlangen in Koningsduyn
Castricum - Met drie korte voor-
stellingen van gerenommeerde 
schrijvers biedt de Castricumse 
toneelgroep Expressie op 2 en 3 
juni een gevarieerd avondje uit in 
theater Koningsduyn, Geesterha-
ge. Wat de personages in ‘Victoria 
Station’, ‘Babylotion’ en ‘Nu even 
wel’ met elkaar gemeen hebben, 
is een diep verlangen naar con-
tact. 

De avond wordt geopend met 
‘Victoria Station’ van Harold Pin-
ter. Een medewerker van een taxi-
centrale (Remco Beijer) roept een 
chau�eur (Roel van de Waal) op 
voor een rit. Dit leidt tot een ab-
surdistische dialoog met een ver-
rassend einde.
In het korte stuk ‘Babylotion’ van 
Don Duyns draait het om de wor-
steling tussen man (Martijn Kooi-
stra) en vrouw (Jessica Hüssla-
ge) om contact te maken. Het on-
doorgrondelijke taalgebruik leidt 
tot diepe eenzaamheid van twee 
mensen in een relatie die op z’n 
eind lijkt. Lukt het ze om elkaar 
alsnog te verstaan? 

Tot slot spelen vier actrices ‘Nu 

even wel’ van de succesvolle to-
neelschrijfster Maria Goos. Hier-
in ontdekt een weduwe (José On-
derdenwijngaard) dat haar man 
een minnares (Tamara Beijer) 
had. Samen met haar zus (Dorrie 
Honingh) en haar beste vriendin 
(Christien Kessens) wacht de we-
duwe haar op in een restaurant. 
De confrontatie loopt echter niet 

helemaal zoals gepland. 
Zaterdag 2 juni om 20.00 uur en 
zondag 3 juni om 14.00 uur in 
Theater Koningsduyn, Geester-
duinweg 3. Kaartjes à twaalf euro.  
(inclusief drankje) zijn verkrijg-
baar bij boekhandel Laan in Cas-
tricum en te reserveren via www.
ToneelgroepExpressie.nl of tel. 
0251-252751.

‘Nu even wel’ door Toneelgroep Expressie

Castricum - De Castricumse 
Bouw Combinatie, kortweg CBC, 
viert dit jaar het 25-jarige jubi-
leum. In die tijd heeft dit bedrijf, 
dat zich gespecialiseerd heeft 
in bouw-, verbouw- en onder-
houdswerkzaamheden, een uit-
stekende reputatie opgebouwd 
in de gehele regio. Vakmanschap 
is hier vanzelfsprekend, de klant-
vriendelijke benadering een ex-
tra plus en door een ruime erva-
ring in de gehele bouwsector kan 
een e�ciënt en overzichtelijk to-
taalpakket geleverd worden; van 
ontwerp tot het realiseren van al-
le bouwplannen. 
Sjaak Gaarthuis is als leerling-

metselaar gestart in 1970 in Cas-
tricum aan de Cieweg en hij heeft 
zich in bijna zeventien jaar opge-
werkt tot multifunctioneel en all-
round metselaar in nieuwbouw, 
renovatie en restauratie. Daarna 
is hij als hulpuitvoerder bij een 
groot aannemersbedrijf gestart 
en heeft diverse renovatieprojec-
ten in het land gerealiseerd. Door 
de brede interesse in zijn vakge-
bied heeft hij daarna besloten om 
zelfstandig ondernemer te wor-
den. ,,In 1989 ben ik samen met 
de gebroeders Weber, twee klas-
genoten van de voormalige am-
bachtsschool, een aannemersbe-
drijf gestart in IJmuiden, Aanne-

mingsbedrijf WeboBouw en wij 
hebben daar samen geduren-
de die periode vele opdrachten 
met succes uitgevoerd. In 1993 
ging ik als vennoot van Webo 
Bouw in Castricum van start met 
de Castricumse Bouw Combina-
tie om de werkregio te vergro-
ten. Ik ben in de Torenstraat, Zaal-
bergstraat en Pernéstraat begon-
nen en via mond-tot-mondrecla-
me zijn wij veelvuldig en jaren ac-
tief geweest in deze dorpse om-
geving. Dat komt omdat wij het 
renoveren en onderhouden van 
deze vooroorlogse woningen het 
liefst doen, ook vanwege onze 
traditionele aanpak waarmee wij 
graag werken en onze vakkennis. 
Ook voeren wij nu diverse klus-
sen uit bij de volgende generatie 
van eerdere en oudere voorma-
lige opdrachtgevers.” Ondertus-
sen werkt zoon Je� als allround-
timmerman ruim twaalf jaar vol-
op mee in het bedrijf. Sjaak: ,,De 
vele positieve referenties getui-
gen dat onze werkwijze overal 
wordt gewaardeerd, en die waar-
dering is wederzijds. We zijn heel 
blij en dankbaar dat zoveel klan-
ten steeds weer bij ons terugke-
ren en ons het vertrouwen ge-
ven en daar willen wij hen na 25 
jaar enorm voor bedanken.” Kijk 
op www.aannemersbedrijf-cbc.nl 
voor meer informatie.
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Een hoosbui aan lintjes in gemeente Castricum
Castricum - In de gemeente 
Castricum zijn tijdens de lint-
jesregen tien lintjes uitgereikt. 
Burgemeester Mans mocht ne-
gen Leden en een Ridder in Or-
de van Oranje Nassau verwel-
komen. Daaronder een echt-
paar en een broer en zus. De 
uitreiking vond plaats in Cultu-
reel Centrum Geesterhage. De 
onderscheidingen gaan naar:

Ton Kenter (Castricum, 78): drij-
vende kracht achter de nieuw-
bouw van Geesterhage. Al sinds 
de jaren zestig actief als vrijwilli-
ger. Voorzitter van Gymnastiek-
vereniging DOS (1968-1974), 
voorzitter oudervereniging Visser 
’t Hooftschool (1975-1980), voor-
zitter Volleybalvereniging DYNA-
MO (1982-1987), vrijwilliger RK 
Parochie Bethlehem, onder an-
dere voorzitter beheercommis-
sie Geesterhage (1982-1995), 
voorzitter Volleybalvereniging 
Crooneburg (1998-2004). Van 
1995 tot nu is de geboren Am-
sterdammer voorzitter van stich-
ting Nieuw Geesterhage. Vanaf 
midden jaren ’90 ontplooit Ken-
ter activiteiten met een regionale 
en landelijke uitstraling. De Cas-
tricummer was oprichter en se-
cretaris bij de Stichting Incident 
Management Nederland, een or-
ganisatie met als doel de afhan-
deling van pechgevallen en on-
gelukken beter te organiseren 
(1999-2005). Van 1996 tot 2014 
was Kenter voorzitter bij de Stich-
ting ter bevordering van Weten-
schappelijk Onderwijs in het Toe-
risme, met als resultaat onder an-
dere een leerstoel op Nyenrode 
en Erasmus. Voorts was de deco-
randus voorzitter bij de SKAL club 
Amsterdam, voorzitter bij het Se-
nioren Vakantieplan, actief bij 
Stichting Milieuzorg Reisorgani-
satoren, voorzitter ‘Senioren on-
dersteunen Senioren’ en lid van 
de raad van Toezicht Garantie-
fonds Reisgelden. De heer Kenter 
is benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

Dik Denekamp (80, Limmen): 
Koster van de Protestante kerk 
te Limmen. Was vrijwilliger bij de 
Carnavalsvereniging de Uijlen-
spieghels (1983-2016), waaron-
der een periode als Prins Carna-
val, genaamd Prins Tyl VII. Tussen 

Van links naar rechts Nel van den Bos, Albert Bras, Marianne Vollers, burgemeester Mans, Margreet Denekamp, Dirk Denekamp, Piet Baltus, Tiny 
Veldt-Baltus, Diety de Kloet-Buringa, Gury Lute-Henneman, Ton Kenter. (Foto: Ernest Selleger)

1989 en 2012 bestuurslid Lim-
men 1250. Vanaf 2007 tot heden 
vrijwilliger in de Protestante Kerk 
te Limmen. Vrijwilliger bij Tim-
merdorp (2010-heden) en mede-
organisator van buurtfeest Zuid-
kerkenlaan (2012-heden). Echt-
genoot van Margreet Denekamp. 
Benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Margreet Denekamp (75, Lim-
men): jarenlang diaken en voor-
zitter van het college van diaken 
van de kerk te Limmen (1995-he-
den). Organiseert diverse activi-
teiten voor de kerk, waaronder 
een kerstdiner voor eenzamen, 
bezoeken aan huis en het Nood-
fonds. Ze is vrijwilliger bij het Tim-
merdorp (2010-heden), actief als 
bestuurslid voor stichting Lim-
men 1250 en ruim 35 jaar actief 
voor de Vrouwen Van Nu, voor-
heen Plattelandsvrouwen (1980-
2015). Echtgenote van Dik Dene-
kamp. Benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau.

Albert Bras (62, Castricum): Zeer 
actief binnen het amateurvoet-
bal. Eerst als jeugdleider bij CSV 

(1975-1990). Organiseerde diver-
se jeugdtoernooien en begeleid-
de er de teams. Droeg zorg voor 
het clubblad en was gastheer 
op wedstrijddagen. Van 1992 tot 
1998 was hij tevens jeugdsecreta-
ris. Ook na de fusie van CSV en Sc 
Castricum tot FC Castricum nog 
zeer actief. Lid van de Toernooi-
commissie (2007-2014) en vanaf 
2008 tot nu jeugdwedstrijdsecre-
taris. Benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.

Nel van den Bos (71, Castricum): 
vrijwilliger en voorzitter van de 
Zonnebloem Castricum-Bakkum 
(2003-heden), sinds 2004 betrok-
ken bij de Wereldwinkel en vrij-
williger voor de Protestante Kerk 
Castricum. Ze bezoekt ouderen 
en begeleidt ze bij ziekenhuisbe-
zoek. Vrijwilliger bij GGZ Dijk en 
Duin sinds 2006. Actief voor om-
roep MAX, waar ze onder ande-
re reizen organiseert. Daarnaast 
sinds 2012 actief lid van Vrouwen 
Contact en vrijwilliger bij Stich-
ting 4hetLeven. Benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

Piet Baltus (86, Limmen): gedu-

rende lange periode actief voor 
Diocesaan Heiligdom Onze Lie-
ve Vrouw ter Nood in Heiloo, ook 
wel bekend als ’t putje. Was er 
naast vrijwilliger ook bestuurs-
lid en verricht er veel bouw- en 
tuinwerkzaamheden. Zijn ken-
nis en netwerk als (voormalig) 
eigenaar van Loonbedrijf Baltus 
kwam daarbij goed van pas. Was 
drijvende kracht achter de ver-
nieuwing van de dakkapellen, 
het hek, de bouw van de ontmoe-
tingsruimte en de aanbouw van 
de sacristie aan de bedevaartka-
pel. Broer van Tiny Veldt-Baltus. 
Benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Tiny Veldt-Baltus (82, Limmen): 
al ruim 17 jaar weekendkoster 
van de Corneliusparochie. Zet 
zich als vrijwilliger van de Zonne-
bloem bijna dagelijks in voor ou-
deren. Bezoekt samen met Pastor 
Olling eens in de twee weken de 
mensen uit Limmen die in het zie-
kenhuis liggen, zorgt dat mantel-
zorgers met Valentijn een attentie 
krijgen en bezoekt met de feest-
dagen eenzame ouderen in Lim-
men. Initiatiefneemster van de lo-

tenactie op de jaarmarkt. Met de 
opbrengsten kunnen er weer leu-
ke middagen en uitstapjes wor-
den georganiseerd. Zus van Piet 
Baltus. Benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau.

Gury Lute-Henneman (73, Cas-
tricum): ontplooide diverse ac-
tiviteiten voor de Zonnebloem 
in Castricum. Is reeds sinds 1992 
bezoekvrijwilliger en begeleider 
van dagactiviteiten. Van 2000 tot 
2010 was zij ook bestuurslid be-
zoekwerk. Daarnaast was de ge-
boren Bergense verzorgende tij-
dens de regionale vakantieweek 
en lid van de activiteitencommis-
sie. Bovendien is Lute-Henneman 
gastvrouw in de Tuin van Kapitein 
Rommel en vrijwilliger bij 4hetLe-
ven. Daar rijdt de decoranda ou-
deren naar en van het theater. 
Benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Marianne Vollers-Borst (65, Cas-
tricum): grote staat van dienst 
voor de ondernemers in Castri-
cum en Heiloo. Is beheerder van 
secretariaat van Verenigde Bedrij-
ven Castricummer Werf (1986-he-

den), medeoprichter en vrijwil-
liger bij Winkeliers Vereniging 
Castricum Centrum (1986-he-
den), sinds 1994 medewerker se-
cretariaat van winkelcentrum ’t 
Loo. Onder andere de beden-
ker van het Candle Light Shop-
pen en de ‘slaapkamer van Sin-
terklaas’. Daarnaast lid van de 
Van KeekenCommissie en toer-
nooidirecteur van de Dutch Ju-
nior Open bij Tennisclub Bakkum 
(1990-2004), voorzitter Ouder-
commissie Cuneraschool (1998-
2001) en beheerder van secreta-
riaat van Stichting Health Cluster 
(2016-heden). Benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

Diety De Kloet-Buringa (78, Cas-
tricum): sinds 1988 diaken bij de 
Protestante Gemeente Castricum. 
Zeer actief voor kerk en gemeen-
schap. Van 1987-2004 lid van de 
evenementencommissie, mede-
organisator van ‘Samen Lunchen’ 
(1996-2006), bestuurslid van de 
Cantorij (2004-heden) en be-
zoekdame sinds 2010. Daarnaast 
neemt zij deel aan de organisa-
tie van ‘Maal en Verhaal’. Boven-
dien is zij naast dit werk voor de 
protestante gemeente Castricum 
actief voor de ouderenbond, on-
der andere als bestuurslid en als 
organisator van de vakantieweek. 
Benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Burgemeester Mans met de heer 
Ton Kenter, Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau (foto: Ernest Selle-
ger)

Twee lezingen
Oorlog herleeft bij boekhandel Laan
Castricum - Zondagmiddag 6 
mei om 14.00 uur vertelt John 
Heideman over zijn twee oorlogs-
boeken die gaan over Castricum 
en Bakkum. Dat doet hij bij  boek-
handel Laan. Een week later, op 
zondag 13 mei om 14.00 uur, ver-
telt Henk van Stigt over zijn leven 
in Amsterdam tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en over de Enigma 
in het bijzonder. De toegang tot 
de lezingen bij Boekhandel Laan 
is gratis. Beide vertellers wonen 
nu in Castricum. 
John Heideman (bovenste foto) is 
in 1965 geboren in Bakkum. Al in 
zijn jeugd ontstond zijn interesse 
voor de Tweede Wereldoorlog.. In 
de duingebieden rond Castricum 
heeft John een grote hoeveelheid 
aan voorwerpen gevonden uit de 
oorlog en de afgelopen jaren is hij 
bezig geweest om zo veel moge-

lijk informatie te vinden over de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog 
rond Castricum en zijn geboorte-
dorp Bakkum. Hij heeft er al twee 
lijvige boeken over geschreven 
waar hij onderhoudend over kan 
praten. Daarnaast leidt John re-
gelmatig excursies en geeft lezin-
gen over Castricum en Bakkum 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De jeugd van Henk van Stigt (foto 
links) speelde zich af in de voor-
dagen van en tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in Paperdorp, 
onderdeel van de Pijp, te Am-
sterdam. Henk heeft nog veel le-
vendige herinneringen aan zijn 
jeugdtijd. Mede door de amateur 
radio club wilde Henk alles weten 
over de Enigma. De Enigma is een 
soortnaam van elektromechani-
sche codeermachines van het ty-
pe rotormachine. Hiermee kun-
nen berichten gecodeerd wor-
den in andere lettercombinaties 

dan het origineel, die vervolgens 
weer terugvertaald kunnen wor-
den door een identieke machine. 
Enigma is Grieks voor raadsel. 
Het Enigma-toestel werd vooral 
bekend als codeermachine van 
de Wehrmacht vóór en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in nazi-
Duitsland. Nadat eerst de Poolse 
en nadien, tijdens de Tweede We-
reldoorlog, de Britse inlichtingen-
dienst erin slaagde de Enigma-
codes te breken, bleek het toe-
stel een goudmijn van informatie 
over de Duitse oorlogsmachine. 
Deze informatie, verkregen door 
ontcijfering van de geheime Duit-
se berichten, kreeg de codenaam 
‘Ultra’ en speelde een uiterst be-
langrijke rol in het verloop van 
de Tweede Wereldoorlog, vooral 
in de U-bootoorlog in de Atlan-
tische Oceaan, de veldslagen in 
Afrika en de landing in Norman-
dië. (Foto’s: aangeleverd)

Leerlingen OBS De Klimop rennen 
koninklijk hard voor schoolplein
Castricum - De leerlingen van 
OBS De Klimop renden tijdens 
hun Koningsloop op woensdag 
25 april de benen uit hun lijf om 
geld bijeen te brengen voor hun 
nieuwe schoolplein. Voor de loop 
werden sponsoren geworven, die 
per gerend rondje geld doneren. 
Na een stevige warming up klonk 
het startschot en werd er door de 
kinderen van De Klimop fanatiek 
ingezet op zoveel mogelijk rond-
jes om de school rennen. En met 
succes, want het aantal rondjes 
liep in een rap tempo op. De op-
brengst van de Koningsloop blijft 
nog even geheim: de meivakan-

tie wordt benut om alles bij el-
kaar op te tellen. 

De Koningsloop werd gehou-
den als onderdeel van meerde-
re acties van de oudervereniging 
van De Klimop om geld in te za-
melen voor het nieuwe school-
plein. Eerder werd al de zeer suc-
cesvolle actie ‘Draag een steentje 
bij’ gehouden. Met de opbrengst 
van deze actie wordt zaterdag 19 
mei door Klimop-ouders alvast 
begonnen met het opknappen 
van het plein. Enkele bestaan-
de speeltoestellen worden dan 
opgeknapt en ook worden een 

nieuwe stepmolen en superstoe-
re klimmuur geplaatst. Dit is ech-
ter nog maar het begin, want er 
volgen dit schooljaar nog meer 
acties om geld in te zamelen voor 
onder andere een voetbalveldje 
en een echt renparcours.

Het nieuwe plein hoort bij de 
nieuwe methode van De Klimop: 
gepersonaliseerd leren en IPC. 
Kinderen krijgen hierin de ruim-
te om zich cognitief en op per-
soonlijk en sociaal gebied te ont-
plooien. Meer informatie: www.
obsdeklimopcastricum.nl. (Foto: 
Bob Spil)
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Afzwemmers 
in april
Castricum - Elke woensdagmid-
dag, buiten de schoolvakanties 
om, wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum. Deze maand 
kunnen 61 kandidaten gefelici-
teerd worden met hun behaalde 
zwemdiploma.
Woensdagmiddag 4 april hebben 
20 kandidaten afgezwommen 
voor diploma A: Esmée Been-
tjes, Rijck Beentjes, Niels Bijman, 
Vincent Bolleman, Jade Brou-
wenstijn, Jolie Buijs, Louie Caref-
ord, Sophie Compter, El�da Ipek, 
Max Jonker, Limar Kreidi, Jens 
Liefting, Joe Meijne, Mikay Mil-
tenburg, Flore Opdam, Annouk 
van Steenoven, Jort Suurmond, 
Fabiënne Vels, Arie van Wegen en 
Mirte Zonneveld. Zij mogen nu 
in elk zwembad in het hele bad 
zwemmen.
Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het ei-
gen kind helpt bij het leren van 
de eerste vaardigheden in het 
water en later, na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor 
de ouders en peuters, die het wil-
len, wordt er een aantal keren per 
jaar afgezwommen voor de Jip-
diploma’s tijdens de eigen les. Bij 
deze diploma’s worden de basis-
vaardigheden getoetst, die één-, 
twee- en driejarigen met en soms 
zonder hulp van een ouder of 
grootouder kunnen uitvoeren.
Op dinsdagochtend 10 april heb-
ben Lexie Homburg, Madeliano 
Meijne en Kai Tuijn voor het eer-
ste Jip-diploma afgezwommen. 
Tegelijkertijd heeft Jon van Duin 
Jip 2 gehaald en Dex Castricum, 
Jente Klijn en Lef Zijlstra konden 
alle onderdelen van Jip 3, terwijl 
Saar Termes al vaardig genoeg is 
voor Jip 4.
En op woensdagochtend 11 april 
is er afgezwommen in de andere 
baby-peuter-kleutergroep. Deze 
dag hebben Niels Schoon Jip 3 en 
Ties de Boer, Fenna Twisk en Ro-
my Zoon hun hoogste Jip (4)di-
ploma gehaald.
Woensdagmiddag 11 april heb-
ben 25 kandidaten het B-diplo-
ma gehaald: Lou Adrichem, Sil 
Beentjes, Elina Bodar, Krisztián 
Farago, Liselotte Gijzen, Myrthe 
van der Heide, Sam Hillebrink, Lo-
la Huisman, Nesta Jose�na, Juli-
an Jurrjens, Lilou de Keijzer, Nora 
Langeveld, Sara Lute, Roef Neve, 
Jesse Out, Yara Out, Tessa Peus-
ken, Miina Plasmeijer, Willem 
van der Schaaf, Julia Smit, Loui-
se Thijs, Ivan van der Toorn, Mats 
Vollers, Tomas Zoet en Dex Zon-
neveld hebben de afgelopen 
maanden hun zwemvaardigheid 
uitgebreid en vergroot en dat aan 
al hun fans laten zien.
Woensdag 18 april is er ook door 
een groep van 14 kandidaten 
voor het C-diploma afgezwom-
men. Solène Bakker, Noor Broos, 
Dennis Dingerdis, Fine Dongen, 
Huub Groenendaal, Tess Hartens-
veld, Chiel Huisman, Faas Lame-
ijer, Fenne Lammers, Sven Reeze, 
Pepijn Rörik,  Julian Vels, Mika Wit 
en Faya Zoon gingen met kleding 
aan met een koprol te water, kon-
den zichzelf drijvende houden in 
de ‘help’-houding en zwommen 
vele meters meer dan voor hun B-
diploma. Zij hebben hun Zwem-
ABC compleet.
Na het Zwem-ABC kan men ver-
der gaan, nog meer leren en zich 
specialiseren in zwemvaardig-
heid of snorkelen. Voor die ho-
gere diploma’s is op 25 april afge-
zwommen. 
Alle basisvaardigheden voor 
Zwemvaardigheid 1 zijn goed 
afgelegd door Merijn van Graas 
en Quinten Heijne. 
En voor Zwemvaardigheid 2, 
wat moeilijker of een grotere af-
stand dan voor Zwemvaardig-
heid 1, zijn Dima Almoustafa en 
Tijn Bangma geslaagd. 

CALorie-avond druk bezocht
Castricum - Onder het motto ‘BE-
TER: mijn huis NUL op de METER” 
organiseerde CALorie woensdag 
25 april weer een grote informa-
tieavond. Opnieuw was er gro-
te belangstelling, tegen de hon-
derd huiseigenaren kwamen naar 
Geesterhage voor advies. Bezoe-
kers konden in gesprek met aan-
nemers, architect, energiedes-
kundige en �nancieel adviseurs. 
Zeker zo waardevol was de on-
derlinge uitwisseling van idee-
en en ervaringen die bewoners 
zelf hebben. Bij de opening van 
de avond werden de  aanwezi-
gen direct al geïnspireerd door 
het bevlogen verhaal van de 91 
jarige Ton Settels over de urgen-
tie van energiebesparing. Mooi 
hoe de heer Settels verhaalde 
over hoe het was en waar we naar 
toe moeten: toen was er stads-
gas en stookten wij kolen, en wat 
een comfort bracht het aardgas, 

maar met al dat verstoken heb-
ben we nu het broeikasprobleem 
en moeten we ons gaan beheer-
sen en hoog nodig terug met on-
ze energieconsumptie. 

Besproken onderwerpen waren 
o.a. dak- en spouwmuurisolatie, 
vochttransport door isolatiepa-
rels en minerale wol, nut van op-
nieuw voegen en impregneren 
en dampdicht verven van muren. 
Subsidies, extra hypotheekleni-
gingen en (nieuw) huisgebonden 
leningen in geval van verduur-
zamen. Veel vragen gingen over 
vervanging van de gasgestookte 
cv-ketel en over de warmtepomp 
als alternatief. Over speci�ek de 
ervaringen met de warmtepomp 
organiseert CALorie dinsdag-
avond 15 mei een aparte avond 
waarin huiseigenaren over hun 
ervaringen vertellen. Let op: de-
ze avond is niet in het gemeen-

tehuis (zaal is nodig voor de raad) 
maar in de Vredeburg in Limmen.
Voor het verduurzamen van je 
woning is CALorie nu in samen-
werking met een coalitie van aan-
nemers en adviseurs een project 
gestart “Verbouwplannen? Maak 
er meteen een Nul op de me-
ter woning van”! Het begint met 
een keukentafelgesprek en een 
Woon Quick Scan over woon-
wensen en mogelijke energiebe-
sparende maatregelen. De vol-
gende stap is het laten opstellen 
van een NOM-Onderzoek door 
de energiedeskundige op basis 
waarvan een NOM-aanbod voor 
de verbouwing wordt opgesteld. 
Op basis van dit rapport kan de 
deelnemende aannemer aan de 
slag en is er een prestatiegaran-
tie voorzien. 
Meer informatie op de websi-
te van CALorie www.calorieener-
gie.nl.

Groenbeurs in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 5 mei 
van 10.00 tot 15.00 uur wordt in 
de Tuin van Kapitein Rommel de 
Groenbeurs gehouden, in samen-
werking met Groei&Bloei.

Op de unieke locatie tussen dui-
zenden bloemen en planten ge-
ven vele liefhebbers van Groei en 
Bloei hun mooiste collecties prijs 
en krijgt men advies op maat. 
Ook is het ruilen van planten mo-
gelijk. En dit jaar zijn er ook krui-
den te koop.
Sinds enige jaren probeert de 
Tuin van Kapitein Rommel bij de 

Groenbeurs in een deel van het 
assortiment enkele niet alledaag-
se planten te presenteren. Plan-
ten die je in het tuincentrum bij-
na nooit tegenkomt. Planten die 
iets extra’s hebben zoals langdu-
rige bloei, lekker geurend, groen-
blijvend en natuurlijk niet overal 
verkrijgbaar. Dit deel van het as-
sortiment eenjarigen betrekken 
ze bij kwekerij Morning Glorie uit 
Aalsmeer. Bij veel bezoekers van 
de Groenbeurs is dit bekend: ze 
komen al vroeg de beurs  bezoe-
ken om niet mis te grijpen. (foto: 
aangeleverd)

Herdenking slachtoffers 
Tweede Wereldoorlog
Castricum - Ieder jaar staat men 
stil bij degenen die het leven ver-
loren tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De Raad van Kerken Cas-
tricum doet dit traditiegetrouw 
met een oecumenische viering in 
de Dorpskerk op zaterdag 4 mei 
om 18.15 uur. De viering duurt 
ongeveer een half uur. Voorgan-
ger is ds. Suzan ten Heuw.
Het verzet in de oorlogsjaren is 
nog altijd een bron van inspira-
tie en staat dit jaar centraal in 
herdenkingen en vieringen. Het 
platform Herinnering WO2 heeft 
2018 uitgeroepen tot het jaar van 
Verzet.
Tijdens de bijeenkomst worden 

de namen genoemd van de oor-
logsslachto�ers uit Castricum. 
Ook worden de namen gele-
zen van een groep Joodse men-
sen die in de jaren ’40 - ’45 eni-
ge tijd in Duin en Bosch verble-
ven en vervolgens op transport 
werden gesteld naar de vernieti-
gingskampen. Voor allen wordt 
een licht ontstoken.

Na de dienst leggen de bezoekers 
bloemen bij de oorlogsgraven 
naast de Dorpskerk; bij het Jood-
se monument leggen ze, in lijn 
met de Joodse traditie, een steen. 
Daarna begint de stille tocht naar 
het oorlogsmonument.

Cunera wint school-
voetbal groepen 5 en 6
Castricum - Woensdag 25 april 
was de laatste dag van het Ra-
bobank schoolvoetbaltoernooi 
2018. Deze dag was het de beurt 
aan de jongens en meisjes van de 
groepen 5 en 6. De jongens en 
meisjes speelden eerst in poule-
wedstrijden tegen elkaar, waarna 
de poulewinnaars naar de halve 
�nales gingen. 
Bij de jongens won de Cunera 2 
in de �nale overtuigend met 3-0 
van de Paulus 1. De Juliana van 
Stolberg 1 won in de strijd om 
de derde en vierde plaats van de 
Helmgras 2. Bij de meisjes werd 
de �nale beslist door het nemen 
van penalty’s. De meiden van Cu-

nera 1 trokken aan het langste 
eind en wonnen van de Helmgras 
1. De Helmgras 2 won in de strijd 
om de derde plaats nipt van de 
Juliana van Stolberg 1. 
Bij de jongens ging de sporti-
viteitprijs naar de Sokkerwei 2. 
En bij de meisjes ging deze prijs 
naar de Juliana van Stolberg 2. De 
spandoekenwedstrijd werd ge-
wonnen door de meiden van de 
Cunera 2. 

Grote dank gaat namens de orga-
nisatie uit naar sponsor de Rabo-
bank, scheidsrechters, EHBO’ers, 
kantine-medewerkers en alle an-
dere vrijwilligers. 

Schoolvoetbaltoernooi
Meiden Juliana van 
Stolberg regiokampioen
Castricum - Vorige week woens-
dag werden de regio�nales ge-
speeld van het Rabobank school-
voetbaltoernooi. De strijd ging 
tussen de kampioenen van de 
groepen 7 en 8 uit Castricum en 
Heemskerk. De meiden van de 
Juliana van Stolberg namen het 
op tegen die van de Lunetten uit 
Heemskerk. Een spannende wed-
strijd die op en neer ging en uit-
eindelijk gewonnen werd door de 
meiden van de Juliana van Stol-

berg met 3-1. Daardoor gaan zij 
een ronde verder.

Na de �nale van de meiden wa-
ren de jongens aan de beurt. De 
jongens van de Visser ’t Hooft uit 
Castricum moesten ook tegen de 
Lunetten uit Heemskerk. In het 
begin van de wedstrijd ging het 
gelijk op maar toen de Lunetten 
scoorde was de ban gebroken en 
wonnen zij met duidelijke cijfers 
van de Visser ’t Hooft. 

Blazen in de Beurs met Emergo
Castricum/Amsterdam - Op zon-
dagmiddag 13 mei laat fanfareor-
kest Emergo Castricum samen 
met het Symfonisch Harmonieor-
kest Amsterdam vele facetten van 
de blaasmuziek horen in de Beurs 
van Berlage in Amsterdam.
Emergo speelt onder leiding van 
dirigent Erik van de Kolk een ge-
mêleerd programma. Zo wordt 
onder andere Variations – Pa-
ris 1846 van Philip Sparke opge-
voerd. In dit stuk laat Sparke al-
le instrumentengroepen van een 
fanfareorkest horen als homma-
ge aan de uitvinder van de saxo-
foon Adolphe Sax. Daarnaast zal 
de jonge solist Jakob Huizing op 
trompet laten horen wat hij in 
huis heeft met het stuk Gabriel’s 
Hobo van Enrico Morricone. De 
trompetsectie zal daarnaast ook 
nog schitteren in het inspireren-
de werk Song for Hope van com-
ponist Peter Meechan.

Daarnaast zal Emergo een zeer 
bijzonder werk ten gehore bren-
gen, namelijk I Shall Love But 
Thee van Jan van der Roost. Met 
behulp van teksten van William 
Shakespeare en muziek die doet 
denken aan Henry Purcell en Ge-
org Friederich Händel brengt de 
componist, speciaal voor de brui-

loft van zijn jongste zoon, een 
ode aan de liefde. Emergo zal dit 
werk opvoeren samen met de bij-
zonder getalenteerde sopraan 
Fenna Ograjensek. Fenna heeft 
tijdens het Zomertijdconcert in 
maart al laten horen dat zij de 
zaal kan raken met haar prachtige 
stem. Ook harpiste Wendy Rijken 
is weer te gast voor de uitvoering 
van dit bijzondere werk.  

Het andere deel van de middag 
wordt ingevuld door het Symfo-
nisch Harmonieorkest Amster-
dam onder leiding van Lex Bak. 
Het concert begint om 14.15 uur 
en vindt plaats in de Beurs van 
Berlage, Damrak 243 te Amster-
dam.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.harmonieorkest.com en 
zijn €17,50 per stuk.

De jonge trompettist Jacob Huizing (foto: Nico Lute)

Yanne Dorenbos laat zien in vorm te zijn
Castricum - De Castricumse wiel-
renner Yanne Dorenbos heeft dit 
weekeinde een etappekoers in 
Normandië gereden. Zaterdag 
begon de Tour de L’Eure met een 
koers over 107 kilometer door 
een licht glooiend landschap. 
Yanne �nishte in het peloton op 
een 31e plek. Zondagochtend 
vroeg werd de ploegentijdrit van 
16,2 kilometer gereden. Na 7 ki-
lometer kwamen de twee achter-
ste renners van de ploeg van Yan-
ne ten val, waarna de overige drie 
het af moesten maken wat tot 
een zevende tijd leidde. De derde 
etappe op zondagmiddag werd 
in de regen verreden en samen 
met de heuvels had dat nogal wat 
valpartijen tot gevolg. Slechts 57 
van de 123 gestarte renners re-
den de koers uit. Yanne reed sa-
men met zijn maten Jelte en Sam 
continu voorin het peloton. Toen 
hij even bij de ploegleidersauto 

ging overleggen reed er juist een 
kopgroep weg van 14 man. De 
etappe sloot Yanne als 15e af, hij 
werd 24e in eindklassement. 
In het lang natte en koude voor-

seizoen lukte het vaak net niet, 
maar nu de klimkoersen en meer-
daagse wedstrijden er aan ko-
men, laat Yanne zien goed in 
vorm te komen.

GEEN KRANT?
0251-674433
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2 MEI
14.00 tot 15.30 uur.

Weidevogelexcursie in de vo-
gelrijke Hempolder bij Akersloot, 
19.00-20.30 uur. Reserveren ver-
plicht: www.gaatumee.nl. (foto: 
Henk van Bruggen)

The Full Monty in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Margot de 
Heide)

3 MEI
Meivakantie in Huis van Hilde: 
Poppentheater ‘Kleine Hilde’ en 
‘Hugo en Hilde’, 13.30 en 15.00 
uur.

Hulp bij digitale belastingaan-
gifte door vrijwilligers van Wel-
zijn Castricum in bibliotheek Cas-
tricum, 14.00-15.00 uur. 

Docu-drama ‘Dansen met de 
Vijand’ in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Aangrijpende voorstel-
ling over verborgen familiege-
schiedenis. (foto: Roosje Glaser)

Droog Design avond met ont-
werper Richard Hutten in Mu-
seum Kranenburgh in Bergen, 
20.00 uur. Foto: Richard Hutten 
met zijn ontwerp ‘domoor’, foto 
aangeleverd.

Muziekspektakel The Best of 
Britain, van The Beatles tot Cold-
play in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Harrie Muis)

Club Pussycat in Podium Victo-
rie in Alkmaar: nieuwe bands pre-
senteren zich in de kleine zaal, 
20.30 uur.

4 MEI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar door organist Victor Bae-
na, 12.00 en 13.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Meivakantie in Huis van Hilde: 
archeohotspot, 13.00-16.00 uur; 
ArcheoLab Belevenis 11.00-12.00 
en 12.00-12.30 uur.

Regionaal Archief in het teken 
van de Tweede Wereldoorlog, 
15.00-17.00 uur. Adres: Berger-
weg 1 in Alkmaar. (foto: collectie 
Regionaal Archief Alkmaar)

Theater na de Dam: Artiance 
brengt in Synagoge in Alkmaar 
op de avond van de nationale do-
denherdenking een theatervoor-
stelling, gebaseerd op gesprek-
ken met ouderen over de oorlog. 
Ook 6 mei. Info: www.artiance.nl. 
(foto: aangeleverd)

Singer-songwriter Michael 
Prins in Podium Victorie in Alk-
maar, 20.30 uur.

5 MEI

Vroege vogelwandeling in de 
Schoorlse duinen start 06.30 uur 
vanaf Buitencentrum Schoorlse 
Duinen. (foto: Otte Zijlstra)

Groenbeurs in de Tuin van Kapi-
tein Rommel, 10.00-15.00 uur.

Meivakantie in Huis van Hilde: 
koekjesbakken, 14.00-15.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

De Bloemendagen Limmen, 66e 
editie tot en met 10 mei.

Bevrijdingsfestival van 12.30 
uur tot 20.15 uur in stadspark de 
Alkmaarder Hout. Met onder an-
dere Lange Frans en de Horizon 
All Stars, 20 studenten van Hori-
zon College (zie foto). Info: www.
bevrijdingsfestivalalkmaar.nl.

Bevrijdingspop in Haarlem met 
onder andere My Baby, ambassa-
deurs van de Vrijheid 2018 (foto: 
Ben Houdijk). Programma: www.
bevrijdingspop.nl. 

Erik van Muiswinkel met De 
Oplossing in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (foto: Govert de Roos & 
Gijs Kuijper)

6 MEI

Voorjaarsmarkt in Castricum, 
thema: ‘Oldtimermarkt’, met de 

Torenstraat vol met oude ver-
voermiddelen uit de 30er, 40er, 
50er, 60er en 70er jaren en na-
tuurlijk in de rest van het centrum 
allerlei vermaak en kramen met 
de mooiste aanbiedingen.

Torteltuin bij de Springplank op 
de Dorpsstraat 109 in Castricum 
tot en met 9 mei. (foto: aangele-
verd)

‘Kunst en muziek tussen de bol-
len’, evenement tijdens de Bloe-
mendagen op het terrein van de 
Hortus en in de muziekkoepel, 
11.00-18.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Historische lezing en wande-
ling in Schoorlse duinen over 
ontstaan boomsoorten in de dui-
nen, 11.00 uur Buitencentrum 
Schoorlse Duinen. (foto: Ingrid Al-
tena)

Meivakantie in Huis van Hil-
de: Romeins koken 13.00-16.00 
uur. Romeins wildplukken 13.00-
16.00 uur. Poppentheater ‘Klei-
ne Hilde’ en ‘Hugo en Hilde’, 15.00 
uur.

Vaarexcursie in het Wormer- en 
Jisperveld start 13.30 uur vanaf 
bezoekerscentrum De Poelboer-
derij, Veerdijk 106 in Wormer. (fo-
to: Larry Kef )

John Heideman vertelt over zijn 
twee oorlogsboeken die gaan 
over Castricum en Bakkum bij 
Boekhandel laan in Castricum, 
14.00 uur. 

Vierde editie van ‘Kijken, Kij-
ken, Kopen’ in de Alkmaarse bin-
nenstad: dé culturele koopzon-
dag met bijna 40 professione-
le optredens, van 13.00 tot 17.00 
uur. Informatie: www.kijkenko-
penalkmaar.nl. (foto: aangele-
verd)

Rondleiding in beeldenpark 
Een Zee van Staal in Wijk aan Zee 
start 14.00 uur bij de ingang van 
het park aan de Reyndersweg, 
deelname is gratis. (foto: aange-
leverd)

Lezing over de luchtoorlog bo-
ven Noord-Kennemerland in 
Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis aan de Genieweg 1 in 
Heemskerk, 14.00 uur.

Open Podium Bakkum in Hotel 
Fase Fier, 15.30 uur. De band No 
Excuse sluit de middag af. (foto: 
aangeleverd)

De Ierse bluesrocker Eamonn 
McCormack in Podium Victorie in 
Alkmaar, 19.45 uur.

8 MEI
Europese dag van de beroer-
te: Patiëntenvereniging Harte-
raad (voorheen Hart&Vaatgroep), 
regio Noord-Holland Noord, 
staat met een informatiestand in 
Noordwest Ziekenhuisgroep, lo-
catie Alkmaar, 09.00-17.00 uur.

Meditatief concert Eva Boon in 
monumentale pand aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bak-
kum, 19.30-21.00 uur. (foto: Mari-
na Pronk)

Theater Utrecht met Platonov 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
(foto: Jenneke Boeijink)

Daniël Lohues met nieuwe, ei-
gengemaakte songs en waarge-
beurde verhalen in De Beun in 
Heiloo, 20.15 uur.

Daniël Lohues met nieuwe, ei-
gengemaakte songs en waar-
gebeurde verhalen in De Beun 
in Heiloo, 20.15 uur. (foto: Reyer 
Boxem)

9 MEI

Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. (foto: 
Staatsbosbeheer)

Weidevogelexcursie in de vo-
gelrijke Hempolder bij Akersloot, 
19.00-20.30 uur. reserveren ver-
plicht: www.gaatumee.nl. (foto: 
Henk van Bruggen)

JW Roy – A Room Full of Stran-
gers in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Americana muziekvoorstel-
ling over vreemde situaties en pa-
radijsvogels. (foto: Femke Hoog-
land)

Discoteca - Incredible 80s! De 
allerlekkerste 80s hits in Podium 
Victorie in Alkmaar, 22.00 uur.

▲

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL
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Samen met dochter en kleinkinderen
87-jarige Nanou Stet springt uit vliegtuig
Castricum - Wanneer je op leef-
tijd bent is een extreme sport 
meestal niet het eerste waar je 
aan denkt tijdens een familie-
weekend. Nanou Stet uit Cas-
tricum dacht daar echter an-
ders over, en besloot eerder deze 
maand samen met één van haar 
dochters en drie kleinkinderen de 
sprong boven Texel te wagen.
De wens om ooit nog parachu-
te te springen was er al lang, 
maar het was er eigenlijk nooit 
echt van gekomen. Op weg naar 
Texel stelde één van haar klein-
dochters voor om samen te sprin-
gen, waarna Nanou enthousiast 
en zonder twijfel reageerde. Ge-

schrokken kwam haar kleindoch-
ter tot de conclusie dat het echt 
ging gebeuren, en de rest van de 
familie werd, eenmaal aangeko-
men in het vakantiehuis, op de 
hoogte gebracht.
Van het plan werd niet meer afge-
weken, de tandemsprongen wer-
den geboekt en zelfs haar doch-
ter en nog twee andere kleinkin-
deren haakten aan. Voor ze het 
wisten liep de groep van vijf vast-
beraden op het kleine vliegtuig 
af, met in de achtergrond een 
stuk of vijftien juichende familie-
leden.
Nagelbijtend maar extreem trots 
keken de toeschouwers minuten-

lang de lucht in, totdat de witte 
parachutes één voor één aan de 
strakblauwe hemel verschenen. 
Kort daarna landde Nanou weer 
op het Waddeneiland, om vervol-
gens vrij nuchter te vertellen dat 
een parachutesprong echt niet zo 
eng is.

En een volgende activiteit op 
haar to-do lijst? Daar kon ze nog 
geen antwoord op geven, maar 
het zal haar familie niets verba-
zen als ze binnenkort een bow-
lingtoernooi of motorcrosswed-
strijd wint. Nanou Stet is een lo-
kale held en voor velen een supe-
roma.

NIEUWS 
VAN DE

NIEUWS 
VAN DE

NIEUWS 
VAN DE

Studio 23 op de Van Uytrechtlaan
Al vijftien jaar lang is Studio 23 
een populaire stop op de Kunst-
�etsroute. Ook dit jaar zijn er 
weer talrijke schilderijen, beeld-
houwwerken en abstracte objec-
ten te zien in het atelier en in de 
prachtige tuin. 
Bezoekers komen binnen via het 

atelier, waar de kleurrijke, ab-
stracte acrlylschilderijen hangen 
van gastvrouw Margriet Schadee. 
Ze wordt in haar werk vaak gein-
spireerd door de natuur, maar 
ook door gebeurtenissen en ont-
moetingen in haar eigen leven. 
Behalve met schilderijen expo-

seert Schadee ook met kunststof 
objecten, die tot leven komen als 
er licht doorheen valt. Ook in het 
atelier zijn werken van ‘gevonden 
materiaal’ te zien van Saskia Wur-
pel: bijzondere, lichtvoetige, sub-
tiele vormen, waarin vaak dun 
ijzerdraad, stukjes hout en veer-
tjes zijn verwerkt. Haar werk was 
afgelopen zomer geselecteerd 
voor de ZomerExpo ‘Water’ in de 
Zwolse Fundatie. 
Vanuit het atelier van Studio 23 
lopen bezoekers in de tuin in, 
waar de werken van de beeld-
houwgroep van kunstenaarsver-
eniging Perspectief prachtig uit-
komen in het gras en tussen de 
weelderige planten. De deelne-
mers werken met onder meer 
hardsteen, albast, hout, en ser-
pentijn.
Op zondagmiddag verzorgt mu-
zikaal talent Tom Slootman een 
sfeervol optreden waarbij hij (ou-
de volksliederen?) zingt en zich-
zelf begeleidt op de harp.

Mooie quilts bij  Modemakendoejezelf
Dat er bij Modemakendoejezelf 
meer gebeurt dan haar werk als 
juf om te leren kleding te naai-
en, bewijst de expositie van quilts 
van Anne-Marie Smulders en 
Quilt-Bee cursisten. 
Dit jaar hebben Anne-Marie en 
Joke Bogers speciaal voor de 
KFR Castricum samen een kunst 
project gemaakt, met als thema 
‘Naald en Draad =  B(l)oeiend’, te 
zien in Geesterhage. Op de Loet 
186 laten ze zien dat keramiek en 
quilten ook heel erg goed samen 
gaan.
Het plezier van werken met klei 
was de basis voor het leren be-

heersen van de draaitechniek en 
de ontwikkeling van het persoon-
lijke handschrift in de keramiek 
van Joke. 
Dat uit zich in mooi steengoed 
dat iedere tafel siert. Bruikbare 
vormen en heldere kleuren ge-
ven het dagelijkse warmte en 
persoonlijkheid.

In het atelier van Modemaken-
doejezelf aan De Loet 186 ach-
terom, en bij mooi weer ook in 
de tuin, exposeert Anne-Marie 
met haar quilts en Joke haar ke-
ramiek. Er hangt  ook  quiltwerk 
van de dames van de Modema-

kendoejezelf Quilt-Bee. Dat le-
vert een kleurrijke en gevarieerde 
schouwspel op.

Collectief ‘Kunst in Uitvoering’ 
bij Echt Bakkums Groen
Vier kunstenaars vormen  sinds 
vorig jaar het Collectief ‘Kunst in 
Uitvoering’ . De groep bestaat uit 
Jan Kerssens, beeldhouwer, Vera 
Verzijlenberg, schilder en beeld-
houwer, beiden uit Limmen, Tru-

dy Keyzer, schilder en beeldhou-
wer, Hetty van de Meent, schilder, 
beiden uit Heiloo.
Tijdens de KunstFietsRoute Cas-
tricum presenteren zij zich ge-
zamenlijk met het thema “Licht 

en Schaduw”. Alle elementen ko-
men aan bod, van mens tot ma-
terie, van uitdagend tot ingeto-
gen, van spanning tot rust, in �-
guratieve vorm tot abstractie. 
Hun visie hiervan hebben zij in 
steen, brons, keramiek, hout, stof 
en schilderijen in diverse technie-
ken weten neer te zetten..

Het is fascinerend hoe Kerssens, 
Verzijlenberg, Keyzer en van de 
Meent dit gegeven in hun kunst-
uitingen weten te combineren tot 
een evenwichtig geheel, waarbij 
hun eigen stijl niet verloren gaat.
Zij nodigen u hierbij uit om een 
kijkje te komen nemen en u mee 
te laten voeren in hun belevings-
wereld van het spel tussen het 
licht en de schaduw. Tevens kunt 
u genieten van  live muziek van 
troubadour Hubert Kuijper.

Bij Echt Bakkums Groen, Water-
torenpad 10 in Bakkum, 11.00-
17.00 uur. Zie ook www.collectief-
kunstinuitvoering.nl.

VV Croonenburg neemt na 25 jaar 
afscheid van Marja Boeters
Castricum - Nu het zaalseizoen 
2017/2018 van volleybalver-
eniging Croonenburg ten einde 
is, nemen zij ook afscheid van 
trainster Marja Boeters. 

Marja is al vijftig jaar actief in de 
volleybal, ze is zelf altijd een goe-
de spelverdeelster geweest en 
heeft Eerste Divisie gespeeld in 
Alkmaar. De afgelopen 25 jaar is 
ze een zeer betrokken en enthou-
siast verenigingslid van volley-
balvereniging Croonenburg ge-
weest. 
Marja heeft heel lang de jeugd 
getraind en heeft hierbij aardig 
wat successen geboekt.  Drie keer 
achter elkaar wist onder haar lei-
ding een jeugdteam te promove-
ren van de vierde klasse naar de 
eerste klasse. 

Ook trainer Rob Liefting stapt er, 
na 44 jaar, een jaartje tussenuit. 
Gelukkig zijn er ook weer nieuwe 
trainers in opleiding. Volleybal-

vereniging Croonenburg heeft 
Marja en Rob bedankt voor hun 
jarenlange enthousiasme en in-
zet  voor de vereniging.

Open Podium Bakkum in Hotel Fase Fier
Bakkum - Op zondagmiddag 
6 mei is er weer Open Podium 
in Hotel Fase Fier. Traditioneel 
wordt de middag om 15.30 uur 
geopend met het lij�ied ‘Bakkum 
aan zee’. De volgende gasten zijn 
uitgenodigd:
Het duo Mizu uit Bakkum. Mizu 
speelt chansons en jazzy liedjes 
met gitaar, accordeon, mandoli-
ne en zang. Een vleugje Edith Pi-

af, een snu�e Jacques Brel en een 
sprankje Ella Fitzgerald. Hier en 
daar met een eigen Nederland-
se tekst. Johan Visschers, dich-
ter/muzikant met Rotterdamse 
roots, speelt al sinds de zin van 
het bestaan met woorden. Re-
né de Vries, singer-songwriter 
uit Amsterdam. Zijn muziek is 
een akoestische Nederlandstali-
ge mengeling van smartlap, rock 

en blues. Jelke Smit, zangeres en 
pianiste. Als improviserend the-
atermusicus ondersteunt ze ve-
le theatermakers bij hun voor-
stellingen. Zondagmiddag zingt 
zij solo en begeleidt ze verteller 
Fons Boer bij één van zijn verha-
len. Hanneke van Garderen uit 
Bakkum draagt een gedicht voor. 
No Excuse sluit de middag af. Drie 
muzikanten uit Castricum maken 
al bijna meer dan 100 jaar mu-
ziek met elkaar; met gitaar, per-
cussie en prachtige driestemmi-
ge zang brengen zij wereldhits 
in een nieuw jasje, maar ook lied-
jes die je niet vaak hoort maar die 
toch heel bekend in de oren klin-
ken. Van ballad tot voetjes van 
de vloer! De overgangen tussen 
de optredens vult presentator en 
verteller Fons Boer met een kort 
verhaal of een lied. 

Een gevarieerd programma voor 
een luisterend oor. In de gezellige 
zaal van Hotel Fase Fier wordt een 
klein podium gecreëerd in een 
huiselijke  sfeer. Jos Zonneveld 
bewaakt de kwaliteit van het ge-
luid. De toegang is gratis. De zaal 
gaat open om 15.15 uur.

No Excuse sluit de middag af (foto: aangeleverd)

Royale winst op Zeevogels (5-0) 
toch onvoldoende voor Vitesse
Castricum - Ondanks de groot-
ste thuiszege dit seizoen was de 
stemming op de Puikman gela-
ten. Want de winst van Meervo-
gels bij Kleine Sluis betekent dat 
de kansen van Vitesse op nacom-
petitie nog kleiner zijn gewor-
den dan ze al waren. De Akerslo-
ters pro�teerden ook nog van de 
1-3 uitzege van Limmen bij ZAP. 
Met twee punten achterstand op 
Limmen, de nieuwe koploper in 
die eerste periode, maar met nog 

twee inhaalduels voor de boeg 
thuis tegen VIOS en Hollandia T, 
kan Meervogels de eerste perio-
de nauwelijks meer ontgaan!

Alhoewel Zeevogels de eerste mi-
nuten de bal aardig liet rondgaan 
werd al snel duidelijk dat de ploeg 
uit Egmond niet voor niets onder-
aan bungelt in de derde klasse. 
Al in de vierde minuut had Vites-
se op voorsprong moeten komen 
toen Mats Laan alleen voor de 

keeper verscheen. Zijn boogbal 
ging evenwel ruimschoots over 
het doel heen. En alhoewel Vites-
se bepaald niet echt goed speel-
de bleven de kansen komen. Het 
wachten op de openingstre�er 
duurde echter ruim een half uur. 
In de 34e minuut werd Robin Bak-
ker de diepte ingestuurd. Die pas-
seerde heel eenvoudig de uit-
gelopen keeper en scoorde be-
heerst. Niet veel later kreeg Zee-
vogels een grote kans op de ge-
lijkmaker maar keeper Tom Laan 
wist dat te voorkomen. 

Meteen na rust werd het onge-
lijke duel eigenlijk al beslist. Een 
simpele 1-2 met Rutger Balm 
bracht Robin Bakker opnieuw in 
kansrijke positie en wederom liet 
hij de keeper kansloos: 2-0.  Zee-
vogels probeerde nog wel de ba-
kens te verzetten maar slaagde er 
maar niet in om het de defensie 
van Vitesse echt lastig te maken. 
Uiteindelijk was het eerst invaller 
Luuk ten Broek, die de 3-0 liet op-
tekenen, waarna Jort Kaandorp 
(4-0) en opnieuw Luuk ten Broek 
voor de 5-0 einduitslag zorgde. 





14 2 mei 2018

Winnaar Supercup volleybal
Castricum - Donderdag werd in 
sporthal Waardergolf in Heerhu-
gowaard gestreden om de Su-
percup volleybal. Het damesteam 
‘Vriendinnen’ uit Castricum is 
kampioen geworden en zij heb-
ben de wisselbeker gewonnen. 
Van september tot en met april 
wordt er op de dinsdagavond een 
recreantencompetitie volleybal 

gespeeld in sporthal Het Venne-
water in Heiloo. Deze competitie 
wordt afgesloten met het spelen 
om de Supercup. De recreanten-
afdelingen van de regio Alkmaar, 
Schagen en Heerhugowaard voor 
heren en dames spelen dan te-
gen elkaar. Het team wordt ge-
sponsord door Marx O’Larry’s. De 
yell is ‘ijsjes’. (Foto: aangeleverd)

Masterclass Ontluikend Ondernemen
Visser ’t Hooft strijdt om 
plaats in Grande Finale 
Castricum - Een ondernemen-
de houding kan niet vroeg ge-
noeg aangeleerd worden. Veel 
ondernemers zullen dit onder-
kennen. Vanuit die gedachte is 
vijf jaar geleden vanuit Stichting 
Ontluikend Ondernemen het ini-
tiatief genomen om leerlingen 
van groep acht op de basisschool 
een onderwijspakket aan te bie-
den waarin zij kennis maken met 
de vele facetten van het onderne-
merschap: De Masterclass Ontlui-
kend Ondernemen. 
Op basisschool Visser ’t Hooft 
hebben de leerlingen uit groep 
acht in drie maanden tijd keihard 
gewerkt aan het maken van een 
ondernemingsplan. De teams 
werden begeleid door de masters 
André de Boer en Esther Hollen-
berg. De kinderen zijn zeven be-
drijven in de klas gestart en na di-
verse rondes zijn er twee bedrij-
ven overgebleven. De onderne-
mingsplannen en de � lmpjes van 
deze beide bedrijven, GV Taarten 
én Go Go De leukste activiteiten 
voor ouderen, zijn te vinden op 
de speciaal ontwikkelde crowd-
fundingsite voor de leerlingen: 

www.kicko� talent.nl  
Via deze site kan iedereen tot en 
met 13 mei een � ctieve dona-
tie geven aan de favoriet. Wie de 
Castricumse ‘bedrijven’ wil hel-
pen met een plek in de � nale, kan 
inloggen en een stem geven aan 
GV taarten en Go Go! Door een 
deskundige jury wordt op basis 
van de presentatie en het aantal 
donaties via Kick O�  Talent be-
paald welk team er uiteindelijk 
door gaat naar de Grande Fina-
le gaat. 

Op woensdag 30 mei zullen de 
ontluikende ondernemers uit het 
gehele land in de Stoomhal in 
Wormer met elkaar de strijd aan 
gaan om de titel ‘Ontluikend On-
dernemer 2018’ te bemachtigen.
Op vrijdag 25 mei zullen alle ze-
ven bedrijven van groep acht te-
gen elkaar strijden in de school� -
nale. Alle kinderen zullen dan een 
pitch doen van hun bedrijf en de-
ze zal beoordeeld worden door 
een deskundige, ondernemen-
de jury. Spannende tijden breken 
dus aan voor de jonge onderne-
mers van de Visser ’t Hooft school.

Schilderen op dinsdag 
bij Galerie Streetscape
Castricum - Belangstelling om 
te leren schilderen? Maar op ei-
gen tempo en niveau? Naast de 
woensdag en zaterdag is er van-
af 8 mei ook ruimte om op dins-
dagochtend  van 9.30 tot 12.00 
uur onder begeleiding van Mie-
ke Rozing aan het werk te gaan in 
Galerie Streetscape. ,,De woens-
dag is druk aan het worden, dus 
ik vind het � jn om mensen ook 
op een andere dag de gelegen-
heid te geven. Het inloopate-
lier op zaterdag is vooralsnog al-
leen om de week’’, aldus Mieke. 
,,Ik hoop dat ik de drempel laag 
maak voor mensen die denken 
dat schilderen heel moeilijk is. Als 
je eenmaal ervaart wat je kunt, 
geeft dat echt een kick. Ook voor 
gevorderden is het inloopatelier 
een heerlijke plek om met deel-
genoten van dezelfde passie lek-
ker aan het werk te gaan.’’
Kennis vergroten middels een 
cursus? Op 26 mei en 23 juni 
geeft Mieke Rozing gespeciali-
seerde workshops ‘Werken met 
olieverf’. De eerstgenoemde be-

treft het combineren van olieverf 
met andere media. In de tweede 
workshop behandeld Mieke ab-
stract werken met olieverf. Voor 
meer info: info@miekerozing.nl, 
0610566887 of zie www.street-
scape.nl .

Een schilderij van Mieke Rozing

Bakkum Bruist team startklaar voor 
derde editie van gezellig buurtfeest
Bakkum - Zeven enthousias-
te Bakkummers staan weer klaar 
om de derde editie van Bakkum 
Bruist te organiseren. De vrijwil-
ligers achter het buurtfeest belo-
ven ook dit jaar een sfeervol eve-
nement te coordineren dat zal 
plaatsvinden op zaterdag 8 sep-
tember.

Mireille Pieters, initiatiefneemster 
van Bakkum Bruist, is overtuigd 
dat Bakkum Bruist blijft bijdragen 
aan het saamhorigheidsgevoel in 
het dorp. ,,Moeite doen om elkaar 
eens per jaar extra speciaal in de 
straat en buurt te ontmoeten, 
bengt  kinderen en volwassenen 
enorm veel plezier. We weten in-
middels dat onze buurtgenoten 
er absoluut ‘in’ voor zijn om Bak-
kum op te lichten met kaarsen, 
lampionnen en fakkels en om tal-
rijke activiteiten met buurtgeno-
ten te organiseren.”

Oud & Nieuw Bakkum
Bakkum is de laatste jaren dank-
zij de nieuwbouw in Koningsduin 
snel  gegroeid. Het saamhorig-
heidsgevoel dat een buurtfeest 
brengt, is ook daarom bijzonder 
waardevol. Op basis van de suc-
cesformule van afgelopen jaren, 
zal een plenaire opening en af-
sluiting weer onderdeel zijn van 

de dag. Daarnaast zullen talrij-
ke Bakkum Bruist ambassadeurs  
buurtgenoten weer motiveren 
om in hun straat activiteiten te 
organiseren.

Volg Bakkum Bruist op de voet
De komende maanden zal het 
Bakkum Bruist team samen met 
sponsoren van het evenement 
de details van het 2018 Bakkum 
Bruist onthullen. Wie zit in de jury 

van de meest ‘Bruisende Straat’? 
Wat is de openingsactiviteit? Hoe 
zit het met muziek? Welke bijzon-
derheden organiseren de stra-
ten? Om ieders nieuwsgierigheid 
te bevredigen, is er naast de Bak-
kum Bruist  facebook  communi-
ty ook een nieuwe website: bak-
kumbruist.nl. Bakkum Bruist  ont-
vangt graag vragen en sugges-
ties en is bereikbaar via info@bak-
kumbruist.nl.

Het Bakkum Bruist team startklaar voor de derde editie van het buurt-
feest. Van links naar rechts: Olga Hesselink, Addy van Dijke, Remy Vels, Jo-
rick Scheerens, Ruth Stocker, Mireille Pieters en Maarten Neve (foto: aan-
geleverd)

Duiven als 
parachutist
Castricum - Deze weken wordt 
opnieuw aandacht gegeven aan 
allerlei aspecten van de Tweede 
Wereldoorlog. Postduiven speel-
den daarin meermalen een bij-
zondere rol. Zo werden bijvoor-
beeld berichten van het Neder-
landse verzet uit bezet Nederland 
naar Engeland overgebracht. De-
ze duiven kwamen in Nederland 
doordat geallieerde vliegtuigen 
ze samen met verzetsmensen, 
apparatuur en wapens dropten 
op vooraf afgesproken plaatsen. 
De duiven waren vastgemaakt in 
een tuigje en kwamen naar be-
neden met hun eigen mini-para-
chute. Op de foto een in Friesland 
bewaard gebleven duivenpara-
chute, één van de voorwerpen uit 
de bijzondere verzameling van 
duivenliefhebber Van der Bei uit 
Twijzel. 
Anno 2018 kunnen de duiven ge-
lukkig weer normaal hun wed-
strijden vliegen. Dit weekend  
was dat voor de tweede keer van-
uit het Belgische Asse Zellik. De 
eerste drie plekken bij de Gou-
den Wieken waren voor Cees de 
Wildt, Jaap Kaandorp en Sander 
de Graaf.

Castricum - Maria Heideveld, ge-
boren in België, woont en werkt 
alweer bijna twintig jaar in Cas-
tricum. Naast haar vrije werk is 
Maria ook docent bij Perspectief. 
Haar expositie is in mei te zien 
bij Galerie Streetscape. Vanwege 
de uitbreiding van het inloopate-
lier van Mieke Rozing is de galerie 
weer een dagdeel extra geopend. 
De feestelijke opening van nieu-
we exposities is op zondag 6 mei 
van 16.00-18.00 uur met live mu-
ziek van singer-songwriter Ja-
na Doorten. Iedereen is welkom. 
Galerie Streetscape op de Dorps-
straat 7 is vanwege de meimarkt 
deze zondag geopend vanaf 
11.00 uur. Maria Heideveld toont 
drie disciplines: schilderijen, gra-
� ek en keramiek. Andere nieuwe 
mei exposities die openen zijn: 
Nora van Klingeren met wandkle-
den van vervilte wol en handge-
schilderde en gezeefdrukte zijde, 
fotogra� e van Carla Ellens. Op de 
foto: ‘Liggend aan het strand’ van 
Maria Heideveld.
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Vol verwondering vernam ik in de Castricum-
se pers dat we een nieuw station krijgen. Het 
convenant zou worden of is gesloten door een 
wethouder van de gemeente Castricum en 
de civiele tak van de spoorwegen. Het wordt 
bijzonder, met dezelfde architect als het Huis 
van Hilde. Ik word hier een beetje droevig van. 
Grootse plannen uitdragen zonder dat er naar 
de toekomst wordt gekeken. Of het gebouw 
wel of niet mooi zal zijn laat ik in het midden, 
het Huis van Hilde hebben ze al verstopt en 
ook daar is niet nagedacht, evenmin als bij de 
woningen die er zijn gebouwd. We hebben nu 
al een probleem dat de spoorgang overbelast 
is, dus moeten er in de toekomst wel sporen 
bijkomen. Ik hoop dat er rekening is gehou-
den met uitbreiding. Misschien moeten we 

het Huis van Hilde en de nieuwbouw daarach-
ter slopen, ergens moet je toch ruimte maken. 
Ach, en dan het station weer op zijn kop en je 
hoeft geen helderziende te zijn om te weten 
dat er iets moet gebeuren. Nu al is het in de 
drukste uren met het verkeer een opstopping 
en blijven automobilisten met ronkende auto 
staan wachten aan beide zijde van de spoor-
overgang. En dan maar op tv Noord-Holland 
ons als een milieuvriendelijk dorp voordoen. 
Ik zou zeggen voor wie hier verantwoordelijk 
is, trek je terug en zeg sorry, maar we moeten 
het toch nog een keer goed bekijken, dan ben 
je een echte politicus. Hou met een ding reke-
ning, nu goed doen is goedkoop voor de toe-
komst.
Wim Behrens.

LEZERSPOST

Om met Louis van Gaal te spreken: 
ben ik nu zo slim of zijn zij nu zo dom?

Tweede plaats voor Jade Wuurman
Castricum - Zaterdag stond 
het landelijke jeugdcompeti-
tie mountainbike circus in Havel-
terberg opgesteld. Het is de plek 
waar Jade Wuurman uit Castri-
cum vier jaar geleden haar eni-
ge Nederlandse titel haalde. Een 
plek waar zij warme herinnerin-
gen aan heeft. Het parcours heeft 
een hoog “rondje Schoorl” gehal-
te met veel zand, hei en bos. Ja-
de nestelde zich bij de eerste vijf 
maar kon toch niet voorkomen 
dat ze op 8 seconden achter de 
winnares de � nish over kwam. 
Wederom een prachtige tweede 
plek. Conclusie; goede wedstrijd, 
goede vorm, die overwinning zal 
nog wel komen dit jaar.

Zomerse Roots Market op Camping 
Bakkum en op Dijk en Duin terrein
Castricum/Bakkum - Tijdens het 
Hemelvaartweekend kun je in 
Bakkum heerlijk struinen tussen 
de kraampjes met unieke produc-
ten en het authentieke marktge-
voel herbeleven. Handgemaak-
te spulletjes, helemaal nieuw en 
duurzaam geproduceerd of juist 
lekker vintage. Ga naar huis met 
die oude elpee, een lief zelfge-
maakt jurkje of een stoere houten 
snijplank. Zaterdag 12 mei tus-
sen 12.00 en 19.00 uur op Cam-

ping Bakkum en zondag 13 mei 
tussen 11.00 en 17.00 uur rond-
om Restaurant de Oude Keuken 
op het Dijk en Duin terrein. Kin-
deren kunnen op beide locaties 
heerlijk spelen en er zijn diverse 
activiteiten te doen voor jong en 
oud. Goed én lekker eten maken 
de markten compleet. Een be-
zoek aan de Roots Market biedt 
voor een ieder wat wils: een dag-
je uit voor het hele gezin, of juist 
lekker in je eentje struinen over 

de markt. Iedereen is welkom 
om de markt te bezoeken, alleen 
honden zijn niet toegestaan op 
de camping. 

Op zaterdag 19 mei vindt de 
Roots Market nogmaals plaats op 
Camping Bakkum. Bij succes zul-
len de markten rondom de Ou-
de Keuken iedere tweede zondag 
van de maand plaatsvinden. Voor 
meer informatie: www.rootsmar-
ket.nl  

Expositie Maria
Heideveld



Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag 
Castricum - - Voor de echte vroe-
ge vogels organiseert IVN Mid-
den Kennemerland op donder-
dag 10 mei in samenwerking met 
Camping Geversduin een traditi-
onele dauwtrapochtend. Vroeg 
uit de veren, want dan is de na-
tuur op z’n mooist. Dauwtrappen 
wordt ‘o�  cieel’ gedaan door in de 
vroege ochtend met blote voe-
ten door bedauwd gras te lopen, 
maar met goede wandelschoe-
nen aan nemen de gidsen ieder-
een graag mee voor een mooie 
wandeling rondom Camping Ge-
versduin. Het is een � inke wande-
ling, want als tussenstop wordt 
‘het boetje van Kees’ aangedaan.   
De excursie is geschikt voor kin-
deren en hun ouders, maar de 
kinderen moeten wel gewend 
zijn om een stuk in stilte mee te 
lopen. Geschikte (warme, stille 
en onopvallende) kleding is ge-

wenst. Neem een ontbijtje mee, 
dat wordt bij de hut in de natuur 
opgegeten. Verwacht wordt dat 
de deelnemers rond 10.00 uur 
weer terug zijn bij de receptie van 
de camping. 

Aanmelden voor deze excursie 
kan bij de receptie van camping 
Geversduin, Beverwijkerstraat-
weg 205 te Castricum of via info@
campinggeversduin.nl onder ver-
melding van de excursie. Het ver-
trek is al om 05.00 uur vanaf de 
receptie. Kosten zijn 4 euro voor 
volwassenen, 2 euro voor kinde-
ren. Graag gepast geld meene-
men. De kosten zijn exclusief een 
toegangskaart tot de duinen, de-
ze is te koop bij de automaat aan 
de ingang van het duingebied. 
Een dagkaart kost 1,80 en is al-
leen met chip of pin te betalen. 
Kinderen tot en met 17 jaar gratis.

26 mei in Castricum
Dichters en rappers samen 
op North Sea Poetry
Castricum - Het is nog niet eer-
der gedaan: dichters en rappers 
die samen een performance ge-
ven. Bij North Sea Poetry gebeurt 
het. Op zaterdag 26 mei in Castri-
cum. De organisatoren noemen 
hun zevende editie een ‘wilde 
mix van woordkunst’. Herkenbaar 
North Sea Poetry, het poëzie-eve-
nement dat het experiment aan-
durft, niet in hokjes denkt en al-
tijd voor verrassingen zorgt. Ook 
de eventlocatie is weer onge-
woon: een voormalig ketelhuis 
van ggz-instelling Dijk en Duin.
Op 26 mei staat er bij North Sea 
Poetry een mix van zeer uiteenlo-
pende woordkunstenaars uit Ne-
derland en België op het podium. 
Zijn elders dichtkunst, spoken 
word en rap nog gescheiden we-
relden, zo niet bij North Sea Poe-
try. De avontuurlijke poëzieclub 
brengt ze bij elkaar vanuit de ge-
dachte dat dichters, rappers en 
spokenwordartiesten tot een en 
dezelfde woordkunstfamilie be-
horen. Dat je ze allemaal tot de li-
teraire voordrachtskunst kunt re-
kenen. 
Om dit extra te beklemtonen, 

vroeg North Sea Poetry een aan-
tal woordkunstenaars om ook sa-
men een performance te doen 
en er speciaal een tekst voor te 
schrijven. Op 26 mei treden dich-
ter Thomas Möhlmann en rapper 
Elten Kien gezamenlijk aan. Dat 
doen ook spokenwordfenomeen 
Babs Gons en slamdichter Daan 
Doesborgh. De Vlaamse dichte-
res Carmien Michels komt voor 
het voetlicht met de rappers En-
gel & Just.
Er valt op North Sea Poetry ook 
genoeg te lachen. Dat wordt ge-
regeld door de altijd geestige 
Utrechtse dichter Ingmar Heytze 
en het hilarische Vlaamse podi-
umbeest Andy Fierens.
North Sea Poetry start van-
af 16.00 uur met een gratis mid-
dagprogramma op het terras 
van restaurant De Oude Keuken 
en omgeving. Er zijn poëzieacts 
en muziekoptredens. Om 17.00 
uur is er Vlaamse set. De avond-
show in het Ketelhuis begint om 
20.00 uur (inloop 19.30 uur). Voor 
de show geldt reserveren. Voor 
meer informatie en tickets: www.
northseapoetry.nl.

De Rotterdamse rapper Elten Kiene (links) met de Castricumse dichter 
Thomas Möhlmann in het Ketelhuis. (Foto: Martin Waalboer)

Geld provincie voor Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Zeventien projecten 
van groene vrijwilligersgroepen 
worden dit jaar blij gemaakt met 
een bijdrage uit het ‘Betrekken bij 
Groen Fonds’. In totaal verdeelt de 
provincie Noord-Holland 45.000 
euro. Er waren 34 aanvragen. Een 
project van de Tuin van Kapitein 
Rommel krijgt ook een bijdrage. 
De Provincie Noord-Holland sti-
muleert het vrijwilligerswerk in 
de natuur. Daarom stelt de pro-
vincie jaarlijks ruim 600.000 eu-
ro beschikbaar voor het program-
ma ‘Betrekken bij Groen’ van de 

samenwerkende Terreinbeheren-
de Organisaties, waarvan 45.000 
euro is bestemd voor het ‘Betrek-
ken bij Groen Fonds’. Met dit geld 
worden allerlei partijen uitge-
daagd om gezamenlijk projecten 
in de natuur te realiseren.

Een van de gehonoreerde project 
is de Tuin van Kapitein Rommel. 
Zij ontvangen een bijdrage voor 
een evenement ‘Hoera voor de 
Hollandse appel’ met aandacht 
voor oude Noord-Hollandse fruit-
rassen.

Idee voor Moederdag:
Fairtrade sieraden bij 
de Wereldwinkel
Castricum - Voor Moeder-
dag heeft Wereldwinkel Castri-
cum weer een fantastische nieu-
we collectie sieraden van Kazu-
ri. Dit zijn handgemaakte siera-
den van keramiek met een hele 
eigen uitstraling door de karak-
teristieke patronen en kleuren-
combinaties. Ze worden volgens 
het Fair Trade principe geprodu-
ceerd in Kenia, Oost Afrika. Ka-
zuri betekent ‘klein en prachtig’ 
in het Swahili, de taal van Kenia. 
Elk steentje wordt met de hand 
gevormd door een van de inmid-
dels 350 vrouwen die bij Kazuri in 
dienst zijn. De voorjaar/zomercol-
lectie kenmerkt zich door kleuren 
die we dit seizoen veel gaan zien, 
van fuchsia tot felgeel. In combi-
natie met de glanzende keramiek 
geeft dit een zonnige uitstraling. 
Er zijn halskettingen, armbanden, 
oorbellen en ringen die bij elkaar 
een leuke set vormen. Maar ook 

een enkel sieraad is een blikvan-
ger. Daarom hebben de verkoop-
sters ze een mooie nieuwe plek 
gegeven in de winkel. En ter ge-
legenheid van Moederdag geeft 
Wereldwinkel Castricum van 3 tot 
en met 12 mei 20 procent korting 
op álle sieraden. 
Wereldwinkel Castricum is te vin-
den aan de Smeetslaan 4.

Hing Ting Lai naar Limmen
Limmen - Bij Schaakvereniging 
Vredeburg is het een traditie ge-
worden om het schaakseizoen af 
te sluiten met een simultaanses-
sie, waarbij een nationale top-
speler het opneemt tegen al-
le leden van de Limmer vereni-
ging. Dit jaar is het de zeer ster-
ke, jonge topspeler Hing Ting Lai 
die gecontracteerd is voor het si-
multaan.
Op vrijdagavond 1 juni neemt 
Hing Ting Lai, die op 3 mei 21 
jaar wordt en beschikt over een 
rating van maar liefst 2444 elo-
punten, het op tegen alle leden 
van SV Vredeburg. Secretaris Ha-
rold Ebels die Lai wist vast te leg-
gen voor de simultaanséance ver-
telt: ,,Lai is zo’n beetje de sterkste 
snelschaker van Nederland. Hij 
ontwikkelt zich razendsnel en be-
hoort ook in lange partijen al tot 
de top van het land. Hij is in 2017 

doorgedrongen tot de rang van 
‘internationaal meester’. Ik ben 
blij dat we deze kampioen van de 
toekomst nu al in Limmen aan de 
bak kunnen zien. Een anonieme 
sponsor met een warm hart voor 
de vereniging blaast in de bus, 
zodat wij dit evenement kunnen 
organiseren zonder onze begro-
ting te overschrijden. Heel � jn.” 
Op 15 april baarde Hing Ting Lai 
nog opzien door in een twee-
kamp over 50 (!) partijen met een 
bedenktijd van drie minuten per 
persoon tegen regerend Neder-
lands schaakkampioen Loek van 
Wely op een score van 25-25 te � -
nishen. 
Voorafgaand aan het simultaan 
bij SV Vredeburg worden nog 
een rapid-toernooi (11 mei) en 
de twee slotronden van de inter-
ne competitie (18 en 25 mei) ge-
speeld.

Castricummer komt met briljant idee
Sneaker met zolen van 
uitgespuwde kauwgom
Castricum - Een sneaker met zo-
len gemaakt van uitgespuwde 
kauwgom; Castricummer Mischa 
Schreuder van Publics One heeft 
deze primeur gelanceerd die mo-
menteel de hele wereld overgaat. 
Het gaat om kauwgom die in Am-
sterdam op straat terecht is geko-
men; zo’n anderhalf miljoen kilo 
per jaar. In opdracht van de ge-
meente Amsterdam ging het be-
drijf op zoek naar een oplossing 
voor het probleem. Creative di-
rector Mischa Schreuder: „Gum-
tec in Engeland heeft een tech-
niek ontwikkeld waarbij kauw-
gom omgezet wordt in rubber. 

Explicit Wear ontwierp vervol-
gens het hip design; een boven-
kant van leer in roze of zwart met 
rood. Op de zool staat de platte-
grond van Amsterdam. Het idee 
is om de werkwijze uit te breiden 
naar andere Nederlandse steden 
om daarna de wereld te verove-
ren. We willen ook verzamelbak-
ken neerhangen, op stations bij-
voorbeeld, waarin kauwgom kan 
worden gedeponeerd die vervol-
gens gebruikt wordt voor de zo-
len. De Gumshoe is vanaf juni te 
koop bij Hudson’s Bay in Amster-
dam en is dan ook online verkrijg-
baar.”

Examentrainingen op 
Jac. P. Thijsse College
Castricum - Het gaat er nu echt 
om spannen. De examenkandida-
ten weten inmiddels hun school-
examencijfer en zijn in voorbe-
reiding voor de andere helft van 
hun eindcijfer: het Centraal Exa-
men. De leerlingen weten wat er 
nodig is om dit jaar succesvol af 
te sluiten en hebben daar de af-
gelopen weken hard aan gewerkt 
door het volgen van examentrai-
ningen. Nu is het ruim twee we-
ken vakantie, hetgeen voor de 
examenkandidaten vooral bete-
kent: studeren.

Juist omdat de periode zo lang 
is, heeft het JPT in de meivakan-
tie examentrainingen georga-
niseerd. Op dinsdag 8, woens-
dag 9 en vrijdag 11 mei worden 
voor verschillende vakken speci-
ale examentrainingen georgani-
seerd. De trainingen worden ge-
geven door docenten van het JPT 
en duren de gehele dag. Leerlin-
gen die geen examentraining wil-
len volgen, maar wel in alle rust 
willen studeren, kunnen dat tij-
dens deze dagen ook doen op 
het JPT. 

Veel vrolijkheid in pop-up 
store Camping Bakkum
Bakkum - Zaterdag 5 mei staat 
Bisou du Benin in de pop-up store 
op Camping Bakkum. Van 10.00 
tot 18.00 uur is er veel � eurige 
vrolijkheid uit Afrika te koop. Sa-
men met een aantal kleermakers 
uit Porto Novo/Benin worden tas-
sen, schorten, ovenwanten en 
vlaggetjes gemaakt door Joke 
Junger. Allemaal unieke exempla-
ren en allemaal even vrolijk. Deze 
dag neemt Joke ook diverse Afri-
kaanse sto� en mee waarmee ie-
dereen zelf aan de slag kan gaan.

Vrolijke sto� en domineren het 
straatbeeld in Benin. Sto� en in 
allerlei kleuren en motieven, het 
liefst zo bont mogelijk. Mannen, 
vrouwen en kinderen, iedereen 
draagt het. Joke: ,,Regelmatig zijn 
hele  families gekleed in dezelf-
de print, bijvoorbeeld gele gar-
nalen op een roze achtergrond! 
Een  fantastisch gezicht. In janu-
ari 2014 arriveerde ik in Benin. Ik 
werd al snel verliefd op de mark-
ten waar honderden en honder-
den soorten sto� en werden ver-
kocht. Al snel kreeg ik zin om  
iets met deze kleurige sto� en 
te doen. Ik ontmoette een paar 
kleermakers, Christian, AnneMa-
rie en Emile bij mij in de buurt in 

Porto Novo.  Ons eerste project 
was het naaien van tassen in ver-
schillende uitvoeringen. Inmid-
dels maken we ook andere pro-
ducten zoals vlaggen, ovenwan-
ten, schorten et cetera. Ik kan de 
kleermakers daardoor een goede 
prijs geven;  zij zijn met een eigen 
atelier gestart en proberen zo in 
hun levensonderhoud te voor-
zien. En AnneMarie, die nooit 
naar school is gegaan, is begon-
nen met een reken- en taalcur-
sus. Alle sto� en zijn kleurrecht en 
kunnen op 30 graden gewassen 
worden.” 
Voor meer informatie: junger-
joke@gmail.com.

Een buurtsuper, een kleine supermarkt, een handig winkel-
tje waar je nog snel de laatste boodschappen kan halen; de 
DekaMarkt in Castricum is zo’n kleine supermarkt, maar is 
juist door zijn geringe grootte en ligging een groot en be-
langrijk onderdeel van de buurt. Het is een winkel waar de 
meeste medewerkers de meeste klanten kennen, waar de 
kassamedewerker de buurtkinderen bij naam kent. Het is, 
in een steeds meer vergrijzend dorp, voor veel ouderen de 
enige winkel die ze kunnen bereiken, waardoor zij kunnen 
vasthouden aan een laatste beetje onafhankelijkheid. Maar 
toen kwam het nieuws dat het hoofdkantoor van DekaMarkt 
heeft besloten dit kleine kloppende hart van onze wijk over 
een maand te sluiten. 
Per 1 juni staat het pand aan het Kooiplein leeg, tot grote 
teleurstelling van de buurtbewoners en de andere onderne-
mers op het plein. De sluiting komt voor zowel de werkne-
mers als de omwonenden als een onverwachte slag bij hel-
dere hemel. Voor de eerder genoemde senioren is hun wan-
delingetje naar de winkel vaak hun enige uitje en onderne-
ming van de dag. De grotere supermarkten in het dorp lig-
gen voor hen veel te ver. Ook is er een deel van de Castricum-
se bewoners voor wie boodschappen doen in een grotere 
supermarkt geen optie is omdat deze te groot zijn en te vol 
met mensen. Ouders uit de buurt kunnen hun kinderen mak-
kelijk naar de DekaMarkt laten gaan voor een kleine bood-
schap omdat ze weten dat hun kinderen er herkend worden 
en veilig zijn. Leegstand loopt uit op verpaupering en dat is 
zowel voor de andere ondernemers als voor de directe bu-
ren van de winkel een zeer onwenselijke situatie. Vanwege al 
deze redenen komen de andere ondernemers en de buurt-
bewoners nu in actie in de hoop om hun geliefde buurtsu-
per open te houden.

Wim Kruijswijk
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‘Gezond Natuur Wandelen’ 
zoekt nieuwe vrijwilligers
Regio - Gezond Natuur Wande-
len slaat aan. Het concept is een-
voudig: elke week een uur samen 
wandelen door mooie gebieden. 
In Alkmaar, Heerhugowaard en 
Langedijk wordt nu wekelijks op 
twee locaties gewandeld, in Ber-
gen op drie, in Castricum en Hei-
loo op één. Het is enkele jaren ge-
leden in Noord-Holland ontstaan 
en er lopen nu duizenden men-
sen mee in vier provincies. Van-
wege het succes zijn er nieuwe 
vrijwilligers nodig.
Het doel van Gezond Natuur 
Wandelen is om met mensen, die 
om wat voor reden dan ook wat 
minder bewegen, een keer per 
week een wandeling te maken 
van maximaal een uur, vanaf een 
vaste locatie, op een vast tijdstip 

en in een rustig tempo. Behal-
ve het positieve e�ect op de ge-
zondheid is het natuurlijk vooral 
ook heel erg gezellig. Na a�oop 
is er gelegenheid voor het ge-
zamenlijk drinken van een kop-
je ko�e. Gezond Natuur Wande-
len is op zoek naar begeleiders 
om de vrijwilligersploeg te ver-
sterken.

Opgeven kan bij Johan Stuart, 
j.stuart@landschapnoordholland.
nl of 088-0064476. Per wandeling 
zijn er twee begeleiders. Nieu-
we vrijwilligers krijgen een gra-
tis dagcursus van de wandelbond 
(KWBN) en een EHBO-cursus aan-
geboden. Meer informatie is op 
www.gezondnatuurwandelen.nl 
te vinden. (Foto: Ronald van Zon)

Vogelexcursies in de 
Nationale Vogelweek
Regio - Van 12 tot en met 20 mei 
organiseren Vogelbescherming 
Nederland en Sovon Vogelonder-
zoek Nederland de Nationale Vo-
gelweek. Dit doen zij samen met 
de Vogelwerkgroepen in Neder-
land.  Iedereen kan tijdens deze 
Vogelweek de meest verbazing-
wekkende vogels in het wild ont-
dekken. De excursies zijn laag-
drempelig van opzet. Voor deze 
regio organiseert de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
op verschillende plekken excur-
sies. Alle excursies duren zo’n an-
derhalf uur en zijn op één na al-
lemaal te voet. Aanmelden is niet 
nodig en de excursies zijn gratis. 
Hieronder een overzicht.
Excursie rond het duingebied van 
het bezoekerscentrum De Hoep 
op 12 mei om 9.00 uur. Verzame-
len voor de ingang van De Hoep. 
Het is een wandelexcursie én spe-
ciaal voor kinderen vanaf 10 jaar 

met hun ouders of grootouders.
Excursie Landgoed Marquette in 
Heemskerk op 12 mei om 19.00 
uur. Verzamelen op de parkeer-
plaats van het landgoed. Dit is 
een wandelexcursie.
Excursie Castricummer polder op 
15 mei om 19.00 uur. Verzamelen 
op de parkeerplaats bij Sporthal 
‘de Bloemen’. Deze excursie is met 
de �ets.
Excursie Egmond Binnen op 16 
mei om 19.00 uur . Verzamelen 
op de parkeerplaats PWN /rechts-
voor Gasterij Nieuw Westert. Dit is 
een wandelexcursie.
Excursie Duinen/Bakkum op 17 
mei om 9.00 uur en om 19.00 uur. 
Verzamelen parkeerplaats Noor-
derstraat. Dit is een wandelexcur-
sie.

Voor verdere informatie: Cees 
Baart, tel. 06-43677458. (Foto: 
Cees Baart)

‘Duifje’ op zondag 13 mei
Limmen - Stichting De Witte Duif 
houdt op zondag 13 mei weer 
een ‘Dui�e’ in Limmen: ontmoe-
ting, viering en maaltijd. Het the-
ma is ‘Een list tegen het kwaad’. 
Een bijzondere list tegen het 
kwaad komt men tegen in het zo-
genaamde evangelie van Nico-
demus, een kleurrijke vertelling. 
Tot na de Middeleeuwen was dat 
evangelie een bron van inspira-
tie voor liederen, schilderijen en 
toneel. Tot op vandaag heeft het 
evangelie nog zeer veel invloed 

in tal van Christelijke tradities in 
de wereld. De viering begint om 
16.00 uur in de Protestantse Kerk 
Limmen. 

Na de viering is er om 17.30 uur 
een ontmoetingsmaaltijd om al 
napratend elkaar beter te leren 
kennen. Wie blijft eten wordt ver-
zocht iets lekkers mee te nemen, 
zodat de maaltijd (in ‘Ons Huis’ 
naast de kerk, Zuiderkerkenlaan 
25) met elkaar gedeeld kan wor-
den.

Henk Verdonk junior is
nog altijd alleenheerser
Akersloot - Henk Verdonk junior 
uit Egmond aan de Hoef heeft zo-
als gewoonlijk bij zijn aanwezig-
heid de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup gewon-
nen. 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
blijft het decor waar veelvraat 
Henk Verdonk junior zijn kun-
sten kan blijven vertonen, wan-
neer er maar geen onverwach-
te dingen, zoals pech, gebeuren. 
Maar als een kortstondige versto-
ring van zijn optreden roet in het 
eten gooit, dan is Verdonk juni-
or alsnog in staat de boel recht te 
trekken en de volle winst te pak-
ken. Ditmaal was het Ferry Kars-
sen uit Alkmaar die zich even als 
leider mocht manifesteren en dat 
gevoel proeven. Al in ronde twee 
was het geduld bij latere winnaar 
Verdonk junior op en zag Ferry 
Karssen al zijn aspiraties in rook 
opgaan, hoewel hij toch in staat 

was een stevige tweede plaats te 
pakken. 
Voor de rest streden de overi-
ge deelnemers een eenzame 
strijd tegen zichzelf. Alleen de 
Akerslootse Femke Mossinko�, 
Wout Bakker uit Heiloo en Eg-
monder Henk Jan Verdonk seni-
or bleven lang als trio bij elkaar. 
Ruim halfkoers werd het een af-
valkoers, moest Femke Mossin-
ko� eerst lossen en vervolgens 
was Wout Bakker aan de beurt en 
moest erkennen, dat Verdonk se-
nior zich dit keer niet in de maling 
ging laten nemen door zo’n jon-
kie. Henk Louwe was in de laatste 
ronde nog bij machte de geloste 
Femke Mossinko� in te halen. 
Uitslag: 1. Henk Verdonk juni-
or, Egmond aan de Hoef; 2. Fer-
ry Karssen, Alkmaar; 3. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan de 
Hoef; 4. Wout Bakker, Heiloo; 5. 
Henk Louwe, Alkmaar. Uitslag 
vrouwen: 1. Femke Mossinko�, 
Akersloot (6e overall)

Schoorsteenbrandje 
werd snel bedwongen
Akersloot - Op Koningsdag werd 
de brandweer om 19.55 uur op-
geroepen om samen met de 
hoogwerker van Alkmaar naar 
een schoorsteenbrand aan het 
Kerkemeer te gaan. Door snel op-
treden is erger voorkomen. 

De bewoners hebben een stook-

verbod gekregen totdat de 
schoorsteen is nagekeken door 
een erkend schoorsteenbedrijf. 
De hoogwerker hoefde niet meer 
ter plaatse te komen, omdat het 
een woning was met een plat 
dak, zodat de brandweerlieden 
veilig hun werk konden uitvoe-
ren. (Foto: Evelien Olivier) 

Regionale Veteranendag
Castricum/Uitgeest - Op zater-
dag 23 juni organiseert het Ve-
teranen Comité gemeenten Cas-
tricum en Uitgeest voor de veer-
tiende keer dit evenement. Men 
verzamelt om 08.30 uur bij Bobs 
Party Saloon. Er komen 23 oude 
legervoertuigen, die in colonne 
zullen gaan rijden door Akersloot, 
Limmen en Castricum. Op de Daf 
328 (Dikke Daf ) zullen leden van 
Emergo plaats gaan nemen, die 
diverse liederen zullen spelen 
in de colonne. Rond 10.00 uur 
is er een static show bij het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat in 
Castricum. Daarna vervolgt de 

colonne de route en komt dan 
aan bij de ceremoniéle ingang 
van het gemeentehuis in Castri-
cum, waar de burgemeesters van 
Castricum en Uitgeest de vetera-
nen zullen verwelkomen. De heer 
Choenni zal een lezing houden 
over “missie Apache”. Het evene-
ment wordt afgesloten met een 
Indische rijsttafel en een drankje.
Dit jaar heeft men een primeur. 
De uitreiking van de herinne-
ringsmedaille “Orde en Vrede”, die 
postuum wordt uitgereikt aan de 
weduwe (uit Castricum) van een 
overleden militair, die in Neder-
lands Indië  heeft gediend.

Groene Ezel presenteert 
Jolanda van Huykelom
Heemskerk - In het kader van de 
Groene Kwast presenteert kring-
loopwinkel De Groene Ezel de he-
le maand mei schilderijen van Jo-
landa van Huykelom.
Jolanda over haar kunstzinni-
ge carrière: ,,Als kind vond ik het 
altijd heerlijk te tekenen en al 
snel werden dat portretten. Op 
mijn vijftiende kreeg ik helaas 
een oogaandoening waardoor 
ik slechtziend werd. Het schilde-
ren ging niet echt meer waardoor 
ik op verkenning ging om te kij-
ken wat ik nog wel allemaal kon 
en dat bleek meer dan ik dacht. Ik 
heb verschillende dingen gedaan 
waaronder sieraden ontwerpen 
en maken, alsmede kleding ont-
werpen en maken. Na jaren kruipt 
het bloed toch waar het niet gaan 
kan en ben ik op mijn manier 
weer gaan schilderen, zowel por-
tretvorm als abstract. Ik probeer 
gevoel vast te leggen en hoop 
dat ik daarin slaag. De beoorde-
ling daarvan laat ik graag aan an-
deren over.’’
Tijdens de openingstijden van de 
winkel zijn de schilderijen te be-
wonderen: dinsdag tot en met 

vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur 
in de Lijnbaan 12-14 in Heems-
kerk.

‘3 Musketiers’ The Cast 
wordt kleurrijk spektakel
Castricum/Beverwijk - Nog vier 
repetities en een laatste repeti-
tieweekend te gaan en dan staat 
Musicalgroep The Cast uit Cas-
tricum in het Kennemer Theater 
met ‘3 Musketiers’. Het belooft 
een prachtig en kleurrijk spekta-
kel te worden. De decor- en kle-
dingcommissie van The Cast 
draaien op volle toeren om alles 
op tijd af te krijgen. De voorstel-
ling ‘3 Musketiers’ is te zien in het 
Kennemer Theater op 31 mei, 1 
en 2 juni 2018.
In het laatste repetitieweek-
end van mei worden de puntjes 
op de i gezet, waarna het aftel-
len kan beginnen tot de premiè-
re op donderdag 31 mei in het 
Kennemer Theater. Net als tijdens 

de productie Zorro, die The Cast 
in 2014 op de planken bracht, 
wordt met een professionele 
schermcoach aan spectaculaire 
vechtscènes gewerkt. De chore-
ogra�eën van de nieuwe chore-
ograaf lopen lekker en de zang 
klinkt prachtig. De kledingcom-
missie heeft zo goed als alle kle-
ding klaar; het belooft weer een 
prachtig plaatje te worden. 
Kaarten voor de voorstellingen 
op donderdag 31 mei, vrijdag 1 
en zaterdag 2 juni zijn te koop via 
de theaterkassa van het Kenne-
mer Theater Beverwijk, tel: 0251 
221453 of via www.kennemer-
theater.nl. Toegang: 23,50 euro 
(inclusief garderobe en pauze-
consumptie). 

The Cast in kleding van ‘3 Musketiers’ april 2018 (foto: aangeleverd)

BiebStart: de bibliotheek 
voor de allerkleinsten
Castricum - De woensdagoch-
tend staat bij Bibliotheek Kenne-
merwaard in het teken van (klei-
ne) kinderen. Er worden verschil-
lende activiteiten georganiseerd 
die bijdragen aan de ontwikke-
ling van de kleintjes. Ook is het 
een mooie gelegenheid voor jon-
ge ouders om andere jonge ou-
ders te ontmoeten. Er worden re-
gelmatig onderdelen van de col-
lectie uitgelicht. Ook wordt er re-
gelmatig een gastspreker uitge-
nodigd of wordt er een speci�ek 
thema behandeld. Verder is het 
aandragen van eigen onderwer-
pen mogelijk. Hier speelt de bibli-
otheek graag op in.
 
De activiteiten
Voor de maand mei staan weer 
een aantal creatieve en gezellige 

activiteiten gepland. Zo worden 
interessante thema’s behandeld, 
boekjes voorgelezen en worden 
er liedjes gezongen.
- Tjoeke tjoeke, tuut tuut, daar 
komt de trein! Woensdag 2 mei 
om 10.00 uur.
- Peuter voorlezen. Woensdag 9 
mei 10.00 tot 11.00 uur.
- Dreumes voorlezen. Woensdag 
16 mei om 10.00 uur.
- Het is lente en daar worden we 
blij van! Woensdag 23 mei om 
10.00 uur.
- Waar is Dikkie Dik? woensdag 30 
mei om 10.00 uur

Aanmelden
De activiteiten vinden plaats in 
Bibliotheek Kennemerwaard lo-
catie Castricum. Deelname is gra-
tis. 



Plus-Wijzer
mei 2018www.50pluswijzer.nl

,Ik dacht dat ik na Billy Elliot niet meer op tour-
nee zou gaan, maar toen ik gevraagd werd voor 
deze voorstelling kon ik geen nee zeggen. Mijn 
man zei ook direct: ‘Doe maar, is goed voor je’. 
En zo werkt het inderdaad voor mij. Als je thuis 
blijft zitten krijg je pijntjes en ga je veel te veel 
over je zelf nadenken.” Carry Tefsen is 78 en 
reist vrolijk door het land met de gloednieuwe 
komedie Gouwe Ouwe, samen met Ingeborg El-
zevier en Trudy Labij. Philip Walkate schreef het 
toneelstuk speciaal voor deze drie ‘ouwe rotten’.

Carry Tefsen: 

,,Ik ben een heel 
braaf meisje”

Waar gaat Gouwe Ouwe over? ,,Over drie oudere da-
mes die gaan werken in een wegrestaurant. Ik speel een 
vrouw die altijd weer werd verlaten door haar vrijers en 
eigenlijk alleen gelukkig wordt van hard werken. Inge-
borgs personage is weduwe en Trudy speelt de rol van 
een vrouw met een ziekelijke man die graag van huis 
weg is. Het verhaal gaat vooral over hoe je omgaat met 
ouder worden. Blijf je thuis en wil je vooral verzorgen 
of wil je juist uitbreken? We hebben allemaal een ande-
re achtergrond. Ik speel de dochter van een kroegbaas, 
maar Ingeborgs personage is juist heel deftig. Althans 
dat wil ze ons doen geloven. Ze heeft het graag over 
al haar personeel, maar gaandeweg blijkt dat haar ver-
leden toch wel anders in elkaar steekt. En dan hebben 
we nog Jelle Mensink, stagiair van de toneelschool. Hij 
speelt de manager van het restaurant. Hij moet ons een 
beetje in het gareel houden. Voor ons is het erg leuk om 
zo’n jonge gast er bij te hebben.”

Hoe waren jullie betrokken bij de totstandkoming van 
het toneelstuk? ,,We zijn tijdens het schrijfproces twee 
keer bij elkaar gekomen. We hebben wat opmerkingen 

gemaakt die Philip mee terug heeft genomen naar zijn 
schrijftafel. Tijdens de repetities moest het verhaal zich 
bewijzen en dat lukt prima. Soms laten we wel eens een 
zinnetje weg omdat dat dan beter uitkomt, maar er zijn 
gelukkig geen grote aanpassingen in de tekst. Het ver-
haal loopt als een trein.”
Zijn drie door de wol geverfde actrices niet erg lastig 
voor hun regisseur? ,,Ik doe nooit moeilijk. Ik ben een 
heel braaf meisje die goed luistert naar aanwijzingen. 
Ignace Cornelissen zegt duidelijk hoe hij het hebben 
wil, maar doet dat op een heel kalme manier. Er zijn 
niet zoveel goede regisseurs. Ik heb vaak meegemaakt 
dat ze je veel te veel je eigen gang laten gaan en dan 
zeggen dat ze het goed vinden. Daar wordt een voor-
stelling niet beter van.  

’s Middags de auto in en ’s nachts pas om twee uur thuis 
is toch wel pittig als je 78 bent. ,,Klopt, maar ik ben het 
gewend. Mijn conditie is prima. Ik doe geen slaapje in 
de kleedkamer. Daar word ik alleen maar suf van.” 

Foto’s: Ben van Duin en Piek Drukwerk

,, at zou u kiezen? Medicijnen met vaak dodelijke afl oop o  ern-
stige bijwerkingen? Of geneeskrachtige voeding zonder bijwer-
kingen zoals de natuur dat voor ons heeft bedacht?” Die vraag 
wordt gesteld door Frank Jonkers, oprichter van BodySwitch, 
praktijk voor integrale geneeskunde in Heemskerk. ,,De huidi-
ge zorgkosten zijn bijna 100 miljard euro per jaar en zijn nog 
nooit zo hoog geweest en reizen de pan uit. Het medicatiege-
bruik blijft stijgen evenals het aantal chronisch zieke mensen. 
De bijwerkingen van medicijnen worden vaak onderschat en er 
vallen steeds meer slachto  ers door medicijnen o  mensen krijgen 
extra klachten door de bijwerkingen. Alleen in de VS vallen jaar-
lijks minimaal 100.000 doden door medicatie die goed is voorge-
schreven en nog eens 100.000 door onjuiste voorschrijving. In Ne-
derland zijn dat er ongeveer 20.000 per jaar. De vraagt die u zich-
zelf hierbij kunt stellen is of een medicijn of geneesmiddel, dat zou 
moeten genezen, een atale afl oop op zijn geweten mag hebben?  
Waarom schrijft de dokter geen goede voeding en leefstijl voor? 
,,Gezond eten en leven als medicijn bij chronische ziekte is geen 

utopie, zeggen deskundigen van Wageningen University & Re-
search samen met collega’s van andere universiteiten en het RIVM. 
Vooral bij de behandeling van hart- en vaatziekten, diabetes, nier-
ziekten, chronische ziekten en diverse darmaandoeningen is met 
een blijvende verandering van voeding en leefstijl veel gezondheid 
te winnen voor patiënten. We zien dan ook dat leefstijlgeneeskun-
de op basis van o.a. Orthomoleculaire geneeskunde de toekomst 
heeft. Ons lichaam heeft immers geen tekort aan medicijnen, maar 
wel aan goede voeding.”

In acute gevallen kan het handig zijn om medicatie in te zetten en 
te trachtten het acute probleem weg te nemen, stelt Frank Jonkers. 
,,Maar daarna om herhaling te voorkomen, ter preventie en voor-
al ook bij langdurige ziekten moeten we het geheel van de mens 
bekijken. Dit is ook de basis van de huidige Orthomoleculaire en 
evolutionaire geneeskunde waarbij ook de epi-genetica, de rol van 
de leefomgeving op het ontwikkelen van ziekte of het gezond blij-
ven, een grote rol speelt.” Daar komt nog eens bij dat onderzoek 
toont aan dat het een zorgwekkende situatie is dat er steeds meer 
medicatieresten in het drinkwater voorkomen door uitscheiding 
via het riool en ook lozing van water zonder e tra fi ltering van 
ziekenhuizen. 

Ook minder medicijnen gebruiken? 
Kijk dan eens voor uzelf wat er optimaal mogelijk is voor het her-
stel van uw gezondheid door uw lichaam goed te voeden, te be-
wegen, en ziekmakende factoren zoals roken, alcohol en ziekma-
kende voeding achterwege te laten. Vindt u dit lastig, schakel dan 
de juiste hulp in. Niet omdat het moet, niet omdat het een hype is, 
maar omdat u maar één lichaam heeft gekregen. Wees daar zuinig 
op als u wil genieten van de leuke dingen in het leven.”
Voor meer informatie: www.bodyswitch.nl, heemskerk@bodys-
witch.nl. 

Medicijnen of geneeskrachtige voeding?

Met trots presenteert Museum TV het 
100e museum: het Zeeuws Museum. 
En na een succesvol jaar waarin Muse-
umTV enorm is gegroeid dankzij part-
nerships met K  en MA hebben zij 
nog een mooie mijlpaal bereikt: zij verte-
genwoordigen op dit moment alle twaal  
de Nederlandse provincies. En dat is iets 
waarmee MuseumTV zich onderscheidt. 
Als inclusie video-on-demand plat orm 
hebben zij zich als nonprofi t namelijk het 
doel gesteld om kunst en cultuur voor ie-
dereen gratis  bereikbaar te maken, on-
geacht achtergrond of locatie in Neder-
land. Dat betekent dat niet enkel de gro-
te musea in de Randstad in 
beeld gebracht worden, maar 
dat kleine en grote musea in 
heel Nederland een podi-
um krijgen. p de website en 
in de app kan iedereen mi-
ni-documentaires kijken van 

 vij  minuten over uiteen-
lopende tentoonstellingen en 
vaste collecties. MuseumTV 
vormt daarmee een perfect 
medium om op een toegan-
kelijke manier kennis te ma-
ken met kunst en cultuur. De 
catalogus functioneert op de-
ze manier ook als een levend 
archief van voorgaande ten-
toonstellingen. 

Nu honderd musea 
in twaalf provincies 
op Museum TV



Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Tijd direct na het overlijden
Een overlijden is een ingrij-
pend gebeuren. Het confron-
teert ons met de mysterie van 
de dood, de grenzen van onze 
maakbare samenleving en 
met gevoelens van onmacht. 
Vaak hoor ik naasten zeggen 
dat het zo snel is gegaan. Ter-
wijl ze rationeel wisten dat het 
komen zou, overvalt hen toch 
het moment van overlijden. 
Het overlijden van een dier-
bare kan verschillende ge-
voelens bij de naasten oproe-
pen. Het is van tevoren niet te 
zeggen hoe je je als naaste 
na het sterven zal voelen. De 
een is intens verdrietig en 
totaal verlamd, bij een ander 
kan opluchting worden ge-
voeld omdat het lijden voorbij 
is. Deze gevoelens kunnen 
ook tegelijkertijd voorkomen, 
hetgeen heel verwarrend kan 
zijn.

Men denkt dat het noodzake-
lijk is om direct na overlijden 
de arts en de uitvaartonder-
nemer te bellen. Dat is ech-
ter niet nodig. Als iemand is 
overleden is er geen reden 
voor haast. Alleen in extreme 
omstandigheden is direct 
handelen gewenst. Als het 
goed voelt kun je de tijd ne-
men om met elkaar in alle 
rust aanwezig te zijn bij de 
dierbare. Misschien wil je de 
dierbare nog aanraken, een 
kus geven, gevoelens uitspre-
ken, een kaarsje aansteken of 
muziek luisteren.

Op een zelf gekozen moment 

kan als eerste de arts wor-
den gebeld. De arts moet het 
overlijden officieel vastleggen 
en stelt een verklaring van 
overlijden op. Zolang er geen 
arts is geweest, mag er wette-
lijk niets gebeuren, d.w.z. niet 
worden verzorgd of worden 
overgebracht naar een an-
dere plaats. Het kan wel ver-
standig zijn om het familielid 
dat al in de regelmodus zit, te 
vragen te bellen en in overleg 
een tijdstip af te spreken. Af-
hankelijk van de situatie is het 
goed niet al te lang te wach-
ten met de laatste verzorging. 

De eerste momenten na over-
lijden ervaart men vaak als 
kostbaar en intiem. Wanneer 
snel iemand van buiten erbij 
komt, kan dit als inbreuk wor-
den ervaren. Maar dan is het 
toch tijd voor verdere acties. 
Dichter Willem Hussem for-
muleerde het zo:” We gaan. 
We gaan verder. Het afscheid 
tussen ons in.”

Bent u “STEENRIJK?”
Maar straatarm op de bankrekening?

Nieuw hypotheekproduct 
speciaal voor 60-plussers!  
Overwaarde op uw huis? Maar wat 
als u nu wilt  beschikken over dit sla-
pende vermogen en u wilt (nog) niet 
verhuizen? Bijvoorbeeld om het huis 
te verbouwen of om meer fi nanciële 
ruimte te hebben. Of om uw kinde-
ren fi nancieel te ondersteunen. Er 
wordt niet gekeken naar uw (pensi-
oen)inkomen.

Wat is een Verzilver Hypotheek?
De Verzilver Hypotheek is een zoge-
naamde “omgedraaide hypotheek”, 
waarbij de verschuldigde rente 

maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de loopti jd van de hy-
potheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop van het  huis. 

Voordelen Verzilver Hypotheek 
  U kunt maandelijks en/of bedragen ineens opnemen;
  U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale  loopti jd van uw lening;
  U behoudt het eigendom van uw woning;
  Vaste rente

Maar de Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde 
overblijft  voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere 
hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

Zekerheden 
Deze h potheekvorm hee   een unieke garanti e waardoor een restschuld wordt 
voorkomen  Deze garanti e geldt ook voor erfgenamen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten van 
het  eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn. 

(Bedrijfsprofi el):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het fi nancieren van de leukste, maar 
ook duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit! 
Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten 
van onze dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante 
nieuwtjes. Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

Bij het inleveren van deze column, 
ontvangt u € 250,00 korting op ons hypotheekadvies. 

Schuren - beitsen - lakken of gespoten 
in een duurzame coating in elke 

gewenste kleur!!!!

MEUBELATELIER DE SCHOUW
Lamoraalweg 69,

Egmond a/d Hoef, 072-5064133

UW MEUBELS EN 
KEUKENDEURTJES
WEER ALS NIEUW !!

Verfpoint levert diverse soorten betaalbare kwaliteitsverf voor 
iedere schildersklus. Topmerken verf zoals Sikkens, Relius, 
Herfst & Helder, Trimetal en Sigma zijn allemaal te vinden in 
het assortiment van Verfpoint. 

Oorspronkelijk is Verfpoint gestart als webwinkel, in 2015 is 
daar een groothandel bijgekomen gevestigd aan de Lijnbaan 
70 in Heemskerk. Zowel voor de zakelijke als de particuliere 
markt is Verfpoint.nl het juiste adres. 
Bij Verfpoint vind je niet alleen maar verf, maar ook een uitge-
breide collectie werkkleding van het merk Workman voor di-
verse branches. Daarnaast is recent de werkschoenen-collectie 
van Redbrick en Grisport uitgebreid. 

Uiteraard zijn bij Verfpoint 
ook alle materialen voor 
schilderwerk verkrijgbaar. 
Schuurmachines, kwasten, 
steigers, ladders en trappen, 
en diverse gereedschappen. 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 06.30 tot 
17.00, zaterdag van 09.00 tot 
13.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.verfpoint.
nl.

Negeer de symptomen niet:

Laat uw rug tijdig nakijken bij pijnklachten!

Kwaliteitsverf tegen 
bodemprijzen bij Verfpoint.nl

Onzichtbaar beter horen en 
verstaan: de vernieuwde 
spraakversterker van Hoor-
Care Audiciens is nóg minder 
zichtbaar dan een conventio-
neel hoortoestel.

In allerlei situaties, zoals in 
gezelschap, bij het televisie-
kijken of tijdens gesprekken, 
hebben veel mensen moeite 
om alles te verstaan. Meest-
al weten ze niet precies of het 
aan hun eigen gehoor of aan 
de omgeving ligt. Voor men-
sen met gehoorverlies is het 
vaak niet gemakkelijk om te 
accepteren dat ze een hoor-
toestel nodig hebben.

Wetenschappers uit de Ver-
enigde Staten zijn er nu in ge-
slaagd om een miniatuur-ge-
hoorchip te ontwikkelen dat 
in zijn geheel zo klein is, dat 
hij volledig onzichtbaar in het 
oor kan worden gedragen. Dit 
eerste maatwerk hoorsysteem 
verdwijnt volledig in het oor 
en is daardoor onzichtbaar.

Onzichtbare 
spraakversterker
Vooral in gezelschap is het 
voor mensen met gehoorver-
lies vaak moeilijk om een ge-
sprek te volgen. Het nieu-
we product zorgt ervoor dat 

de stemmen versterkt wor-
den. Omgevingsgeluiden wor-
den door de slimme gehoor-
chip automatisch wegge-
drukt. Daarom heet het ook 
“spraakversterker”, omdat het 
meer kan dan een hoortoestel. 
Dankzij de discrete technolo-
gie zijn gesprekken beter te 
volgen – en niemand die het 
ziet.

In een vrijblijvend adviesge-
sprek met een specialist van 
HoorCare Audiciens wordt 
duidelijk of deze hooroplos-
sing geschikt is voor het oor 
en voor de mate van gehoor-
verlies. Zo ja, dan wordt er 
een afdruk gemaakt van het 
oor, deze wordt met behulp 
van een 3D-scanner gedigita-
liseerd, waarna de spraakver-
sterker in de Verenigde Sta-
ten in één van de modernste 
fabrieken ter wereld op maat 
wordt gemaakt.

Belangstelling?
Ook weten of u in aanmerking 
komt om te testen? Belang-
stellenden met een gehoorver-
lies kunnen zich vanaf nu aan-
melden bij HoorCare Audi-
ciens om de nieuwe hoortech-
nologie vrijblijvend te testen. 
Bel 0251 – 234 167 (dinsdag 
tot en met zaterdag)

Rugklachten kunnen je dagelijks functioneren enorm be-
invloeden. Wie geconfronteerd wordt met helse pijnen, 
kan vaak nauwelijks een stap zetten en wendt zich in alle 
wanhoop tot een specialist. Vaak is dat veel te laat, om-
dat men de symptomen lange tijd genegeerd heeft. Guy 
Klooster is chiropractor en behandelt patiënten met rug-
klachten in zijn praktijk aan de Zijlweg 314a in Haarlem. 
Hij adviseert om sneller aan de bel te trekken wanneer er 
sprake is van pijn in de rug.

Veel mensen zullen de situatie uit eigen ervaring herkennen. 
Je maakt een verkeerde beweging en plotseling schiet de pijn 
in je rug. ,,Ik heb last van spit’’, hoor je dan vaak. Men wendt 
zich tot de huisarts en keert huiswaarts met medicatie om de 
pijn te verlichten. Een paar dagen rustig aan doen, dan komt 
het wel weer goed, zo denkt men dan. Guy Klooster: ,,Maar 
daarmee is het probleem zelf niet opgelost. Dit zijn klachten 
van de tussenwervels en die zijn eigenlijk een voorteken dat 
je tegen een hernia aan zit. In mijn praktijk kom ik vaak men-

sen tegen die het eindstadium van hernia al hebben bereikt. Ze 
kampen met ernstige rugklachten en vragen dan of er nog iets 
aan te doen is. Je zou het kunnen vergelijken met een lekke 
band. Wanneer je die meteen repareert, kun je daarna gewoon 
weer verder. Blijf je met een lekke band doorrijden, dan rijd je 
de velg kapot en dan wordt het herstellen een stuk lastiger.’’ 
Guy Klooster is gespecialiseerd in het behandelen van com-
plexe rugklachten en legt uit: ,,Tijdens een behandeling wordt 
de hele wervelkolom nagekeken. De pijnklachten worden 
doorgaans veroorzaakt doordat ergens te veel spanning staat, 
waardoor een tussenwervel aan het afslijten is. Daar kunnen 
verschillende oorzaken voor zijn, zoals verkeerd bewegen, een 
kniegewricht wat niet goed werkt, een heup die vast zit, en-
zovoort. Het zijn kleine disfuncties in het lichaam, maar wan-
neer het emmertje eenmaal overloopt, ontstaan er grote pro-
blemen. We laten elk half jaar ons gebit nakijken, eigenlijk 
zouden we dat met onze rug ook moeten doen. Dat voorkomt 
veel problemen.’’ Meer weten? Kijk op www.avantgardechi-
ropractie.nl voor uitgebreide informatie en contactgegevens.

Avant-Garde Chiropractie
Bij Avant-Garde Chiropractie kunt u op 12 mei terecht voor 
een GRATIS ANALYSE CONSULT. U kunt dan geheel vrijblij-
vend een afspraak maken om te zien of chiropractie iets voor 
uw klachten kan betekenen. U heeft een individueel gesprek 
waarbij uw klachten worden besproken en er volgt een gra-
tis onderzoek, ofwel analyse, om uw klachten goed in kaart te 
brengen. U kunt hiervoor een afspraak maken: info@avant-
gardechiropractie.nl of telefonisch  023-2052188 

Micro spraakversterker in 
plaats van een hoortoestel?



SIKKENS RUBBOL 
XD HIGH GLOSS
Extreem duurzame hoogglanslak, voor buiten.
1L wit  75,70  45,20
1L kleur  80,45  48,05

TENCO DOUGLAS BEITS
Voor Douglas en Lariks hout. Transparant: 
Blank, Lariks. Dekkend: Antraciet, Zwart.  
1L  16,95   13,45

SIKKENS RUBBOL SB
De topper van Sikkens! Hoogglanslak,
voor buiten.
1L wit  67,95  41,15
1L kleur  72,15  43,75

TENCO STEIGERHOUTBEITS
White Wash, Grey Wash, Antraciet Wash
1L  13,95  12,55
2,5L  32,50  29,25

SIKKENS RUBBOL AZ
Hoogglanslak, voor buiten.
1L wit  56,30  34,45
1L kleur  59,80  36,65

SIKKENS RUBBOL 
EPS PLUS
Halfglanzende een-pot-systeem, voor buiten.
1L wit  50,45  30,30
1L kleur  53,60  32,25

Lijnbaan 70   l   1969 NG Heemskerk   l   T. 0251 25 1376   l    E. info@verfpoint.nl   l   www.verfpoint.nl

41,15
67,95

Incl. BTW

12,55
13,95

Incl. BTW

34,45
56,30

Incl. BTW

30,30
50,45

Incl. BTW

VOORJAARSKNALLERS!

Openingstijden showroom Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Extreem duurzame hoogglanslak, voor buiten.

48,05

45,20
75,70

Incl. BTW

13,45
16,95

Incl. BTW

Actie product: 
Verfbakje, verfbeugel, 
3x viltrol 11cm
Van 12,50 voor 7,50

 

VERFSET 
XELLENT

30,
Incl. BTW

 Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

VERFSET 
XELLENT

7,50
12,50

incl. BTW

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur 
donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

UITGEEST

   S
TOFFEERDERIJ

  

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL Organisatie 

van Nederlandse 
Tandprothetici

Al bijna 40 jaar verkopen wij nieuwe en 
gebruikte campers, steeds ± 40 stuks op voorraad. 

Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

Leidsevaart 13, 2161 AR Lisse
0252-341907

www.lijfengezondheid.nl



Woningverkopers lopen 
(te) laat tegen problemen 
aan

Eric Ros, notaris te Velsen

Niet alleen is het voorjaar van 2018 aangebroken maar ook de 
periode dat traditioneel veel woningen worden verkocht. Wanneer 
ik naar de recent gepubliceerde cijfers van de NVM kijk dan vallen 
er twee dingen op. De prijzen van de woningen zijn in het eerste 
kwartaal van 2018 met 9,7% gestegen ten opzichte van dezelfde 
periode in 2017. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal van 2018 
13% minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2017. 
Bij de open huizen route van 7 april waren er in heel Nederland 
13.000 woningen die meededen. In september vorig jaar waren 
dat nog 18.000 woningen.

Verkopers zijn blij als hun huis is verkocht, zo ook *Sander Willemse. Maar 
veel te laat kwam hij erachter dat hij de handtekening van zijn ex nodig had. 
Gevolg: een boete omdat zijn woning niet op tijd kon worden verkocht. 

Jaren geleden kocht Sander Willemse zijn eerste huis. Niet lang daarna ont-
moette hij zijn eerste vrouw. Ze trok bij hem in en na enkele jaren trouwden 
zij in gemeenschap van goederen. Helaas duurde het huwelijk niet erg lang en 
besloot het echtpaar te scheiden. ,,Ik bleef achter in het huis, want ik had het 
huis tenslotte zelf gekocht’’, aldus Willemse. 

Huis na scheiding
Een paar maanden geleden wilde hij het huis verkopen. Samen met zijn nieu-
we liefde heeft hij een nieuwbouwwoning gekocht. Willemse: ,,Alles was al 
rond en er hoefde alleen nog maar getekend te worden. Helaas bleek toch niet 
alles goed te zijn geregeld’’.  Na de scheiding was nooit een akte ingeschre-
ven waarin stond dat de woning van Willemse bleef. ‘’Een koude douche! In 
het echtscheidingsconvenant stond dat het huis van mij zou blijven. Ik ging er 
vanuit dat dit voldoende was. Maar nu blijkt dat ik die a spraak o   cieel bij de 
notaris had moeten vastleggen’’, zegt Willemse. Zijn ex-vrouw moest nu ook 
tekenen. ,,Tot overmaat van ramp kwam ik hier veel te laat achter, waardoor 
ik mijn woning niet op tijd kon leveren. En dit betekende een boete. Als ik eer-
der naar de notaris was gegaan, had ik dit kunnen voorkomen.’’ 

Boeteclausule
In de koopakte staat meestal een boeteclausule. Als de woning niet op tijd 
wordt overgedragen, moet de verkoper vaak 10 procent van de koopsom als 
boete betalen. Veel mensen weten dit niet. Of lopen aan het eind van het ver-
koopproces tegen problemen aan die zij eerder hadden kunnen oplossen als de 
notaris bijtijds in beeld was gekomen. 

Notaris eerder in beeld
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie pleit er dan ook voor om de no-
taris eerder in het koopproces te betrekken. Wanneer het werk van de nota-
ris naar voren schui t, wordt het hele proces e   ci nter. De akte van levering 
is niet langer een ‘reparatieakte’ voor problemen die in de koopfase niet zijn 
opgelost. 

Hypotheek al afgelost, toch?
Ook *Hetty en Michiel Bouwman liepen op het laatste moment tegen proble-
men aan. Het stel woonde al dertig jaar in hun prachtig verbouwde woning. 
Toen de kinderen het huis uitgingen, wilden ze graag kleiner gaan wonen.  
Vlak voor de overdracht van hun oude woning, kregen zij een telefoontje van 
de notaris. Michiel Bouwman: ,,Er zou nog steeds een hypotheek op het huis 
zitten. Daar snapte ik niets van. We hebben de lening al tien jaar geleden af-
gelost.’’ Hetty vult aan: ,,We wisten niet dat de hypotheekakte van onze oude 
woning nog stond ingeschreven in het hypothekenregister van het Kadaster. 
Deze inschrijving moesten we door de notaris laten doorhalen. In het koopcon-
tract staat dat wij het huis ‘vrij van hypotheek’ moeten leveren aan de koper.’’

Notaris voorkomt boete
De notaris vertelt het echtpaar dat de hypotheek niet automatisch verdwijnt 
als de lening wordt afgelost. Tot overmaat van ramp bestaat de oude hypo-
theekbank niet meer. En die moet wel toestemming geven om de hypotheek 
van het huis af te halen. ,,De notaris wist gelukkig een oplossing, maar die 
kostte wel tijd. Wij waren ontzettend bang dat we een boete zouden krijgen 
omdat wij het huis niet op tijd konden opleveren. Maar het ging net goed. 
Dankzij de notaris!’’, aldus Bouwman. 

De in dit artikel genoemde namen zijn fi ctie . Voor zover u iemand kent met 
dezelfde naam berust dit op puur toeval.

Meer informatie of een persoonlijk advies?
Heeft u vragen over het vorenstaande of heeft u andere vragen op notarieel ge-
bied, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een per-
soonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255-
547500 of kijk op onze website: www.notarishuisijmond.nl. 
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donder-
dag van de maand op ons kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur.

Eric Ros, notaris te Velsen.

In het Cromhouthuis is tot en met zondag 26 augus-
tus de tentoonstelling Wild! Tekeningen naar het le-
ven te zien. In de tentoonstelling worden 19 teke-
ningen van wilde dieren gepresenteerd die zijn ver-
vaardigd door bekende kunstenaars als Paulus Pot-
ter, Albert Cuyp, Samuel van Hoogstraten, Hendrick 
Goltzius en Cornelis Saftleven. De tekenaars bestu-
deerden de dieren tot in de kleinste details. Het re-
sultaat: prachtig gedetailleerde tekeningen uit de 
zestiende tot en met de negentiende eeuw.
Haig Balian, voormalig directeur van Artis, vertelt 
in de gratis audiotour verhalen over de dieren die 
zijn vereeuwigd op de tekeningen. Stylistencollec-
tief The Wunderkammer tekent voor de prachti-
ge inrichting rondom de tentoonstelling en maakt 
daarbij gebruik van een uitbundige hoeveelheid op-
gezette dieren. 
Het Cromhouthuis is het huis van verzamelaars. 
In het grachtenpand aan de erengracht, die ooit 
behoorde aan de welgestelde verzamelaarsfamilie 
Cromhout, zijn in wisselende exposities bijzondere 
Amsterdamse verzamelingen te zien. Dit keer dus 
tekeningen van wilde dieren. Amsterdamse verza-
melaars zoals Carel Joseph Fodor (1801-1860) en 
Abraham Willet (1825-1888) kochten onder ande-
re tekeningen. Na hun overlijden schonken zij hun 
kunstcollectie aan de stad Amsterdam. Het Amster-
dam Museum prijst zich gelukkig dat het deze zo-
mer uit het kunstbezit van deze genereuze erfl aters 
een kleine maar fi jne tekeningententoonstelling kan 
samenstellen in het Cromhouthuis.

Wild! Tekeningen naar het leven is te zien vanaf za-
terdag 21 april tot en met 26 augustus 2018 in het 
Cromhouthuis in het centrum van Amsterdam. Bij 
de tentoonstelling wordt een activiteitenprogram-
ma georganiseerd met onder andere tekenlessen op 

vrijdagmiddagen, lezingen over tekeningen én over 
dieren en afternoon tea’s waarin een boeiende rond-
leiding wordt gecombineerd met een zoete en harti-
ge afsluiting van het bezoek. 
Cromhouthuis, Herengracht 366 – 368 te Amster-
dam www.cromhouthuis.nl

Wild! 
Tekeningen naar het leven
Tot en met 26 augustus 2018 in het Cromhouthuis

Een staande jonge stier ca. 1650 Aelbert Cuyp

Een zittende aap aan een kettting, 1592-1602 Hendrick 
Goltzius collectie Rijksmuseum

Het festival brengt je door de hele regio naar 
boerderijen, cultuurhistorische locaties, de pol-
der, het bos, de binnenstad en bijzondere bedrij-
ven waar je locatietheater beleeft van nationaal 
gerenommeerde én jonge theatermakers. High-
lights zijn de premières van de grootse oer-opera 
Aardappelvreters van Silbersee, Gouden Haas en 
Slagwerk Den Haag, het muziektheaterproject 
Deep Blue van Project Wildeman en het nieuw-
ste werk van Anne Roos Rosa de Carvalho. Het 
confronterende werk Ceci n’est pas van Dries 
Verhoeven is te zien, naast het boerendrama Ko-
ning van het Grasland van Toneelgroep Jan Vos 
en Onder het Melkwoud van Afslag Eindhoven. 
Vanuit het festivalhart op het Doelenveld start 
de Nieuwe Makersroute met werk van jonge the-
atermakers en ook een nieuwe theatrale fi ets-
tocht; één van de succesrecepten van vorig jaar. 
Op de zondagen is er familietheater tijdens de 

Karavaan 
viert haar 25e 
verjaardag

Begin juni is het er weer: Karavaan Fes-
tival in regio Groot Alkmaar. Tien dagen 
verrassend locatietheater op bijzondere 
plekken en een bruisend festivalhart op 
het Doelenveld Alkmaar met korte voor-
stellingen, straattheater, livemuziek, 
theatrale installaties en pop-up restau-
rant Tineke Kookt. Een editie met een 
gouden randje, want Karavaan bestaat 
25 jaar.

Karavaan Festival 1 t/m 10 juni 
2018 in regio Groot Alkmaar

Kinderkaravaan. Het festival wordt afgesloten met een feestelijk en groots baccha-
naal vol lekkers, theater en muziek in de eveneens jarige Grote Kerk Alkmaar. Het 
festivalhart zelf is elke dag goed voor een shot inspiratie met een wel heel gevari-
eerd en gratis te bezoeken programma.

Open Mind
Karavaan ontwikkelt een programma in het thema Open Mind: over blikvernau-
wing en blikverruiming. Met een open mind kun je de wereld optimaal ontdekken. 
Enerzijds zien we onszelf als ruimdenkend, op andere momenten denken we juist 
in een ‘ik’ en de ‘ander’ en laten we de hokjesgeest de boventoon vieren. We veroor-
delen en we hebben vooroordelen of we laten taboes onbespreekbaar, dat gaat van-
zelf. Boeren en stedelingen, vluchtelingen en kaaskoppen, grijze muizen en afwij-
kenden, natuurliefhebbers en kapitalisten, het kan maar duidelijk zijn. We worden 
daarbij beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. Bij dreiging en onzeker-
heid sluiten zich de gelederen, bij nieuwe kansen worden grenzen verlegd en ont-
staan er nieuwe en grotere verbanden. Karavaan brengt alvast verbeeldingskracht.
 Dit alles is slechts een klein tipje van de festivalsluier, kijk op karavaan.nl voor in-
formatie en voorstellingen. (Foto’s: Rick Akkerman)



Stoffeerderij VDH
Voor het stofferen 
van al uw meubels 
en kussens

Kennemerlaan 161 I 1972 EM IJmuiden
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau
Tel. 0255-519 007 of 06-549 63 442
info@stoffeerderijvdh.nl, www.stoffeerderijvdh.nl

Vraag vrijblijvende
prijsopgave bij u thuis

Micro spraakversterker in plaats hoortoestel?
ADVERTORIAL

Micro spraakversterker in plaats hoortoestel?
Onzichtbaar beter horen en 
verstaan: de nieuwe Micro 
spraakversterker van HoorCare 
Audiciens is nóg minder 
zichtbaar dan een conventioneel 
hoortoestel.

InIn allerlei situaties, zoals in gezelschap, 
bij het televisiekijken of tijdens 
gesprekken, hebben veel mensen 
moeite om alles te verstaan. Meestal 
weten ze niet precies of het aan hun 
eigen gehoor of aan de omgeving ligt. 
Voor mensen met gehoorverlies is het 
vaakvaak niet gemakkelijk om te accepteren 
dat ze een hoortoestel nodig hebben.

Onzichtbare spraakversterker
Wetenschappers uit de Verenigde

Staten zijn er nu in geslaagd om een 
miniatuur-gehoorchip te ontwikkellen 
dat in zijn geheel zo klein is, dat hij 
volledig onzichtbaar in het oor kan 
worden gedragen. Dit eerste hoorsys-
teem gemaakt op basis van uw 3D-scan 

verdwijnt volledig in het oor en is 
daardoor onzichtbaar. 

Hoort u goed, maar verstaat 
slecht?
Hoort u goed, maar u verstaat 
slecht? Vooral in gezelschap is 
het voor mensen met gehoor-
verlies vaak moeilijk om een verlies vaak moeilijk om een 
gesprek te volgen. De nieuwe 
Micro zorgt ervoor dat de stem-
men versterkt worden. Omge-
vingsgeluiden worden door de 
slimme gehoorchip automatisch slimme gehoorchip automatisch 
weggedrukt. Daarom heet het ook 
“spraakversterker”, omdat het meer 
kan dan een hoortoestel. Dankzij de 
discrete microtechnologie zijn 
ge-sprekken beter te volgen – en 
niemand 

Arthur van Els coördineert bij 
HoorCare de productie van de 
maatwerk micro-spraakversterkers.

die het ziet. In een vrijblijvend advies-
gesprek met een specialist van

HoorCare Audiciens  wordt dui-
delijk of deze hooroplossing 

geschikt is voor het oor 
en voor de mate van 

gehoorverlies. 

Zo ja, dan wordt er een 
afdruk gemaakt van het 
oor, deze wordt met be-

hulp van een 3D-scan-
ner gedigitaliseerd, waar-
na de spraakversterker in 

 

V
eel mensen zullen de situatie uit 
eigen ervaring herkennen. Je 
maakt een verkeerde beweging 
en plotseling schiet de pijn in je 
rug. ,,Ik heb last van spit’’, hoor je 

dan vaak. Men wendt zich tot de huisarts en 
keert huiswaarts met medicatie om de pijn te 
verlichten. Een paar dagen rustig aan doen, 
dan komt het wel weer goed, zo denkt men 
dan. Guy Klooster: ,,Maar daarmee is het 
probleem zelf niet opgelost. Dit zijn klachten 
van de tussenwervels en die zijn eigenlijk een 
voorteken dat je tegen een hernia aan zit. 
In mijn praktijk kom ik vaak mensen tegen 
die het eindstadium van hernia al hebben 
bereikt. Ze kampen met ernstige rugklachten 
en vragen dan of er nog iets aan te doen is. 
Je zou het kunnen vergelijken met een lekke 
band. Wanneer je die meteen repareert, kun 
je daarna gewoon weer verder. Blijf je met 
een lekke band doorrijden, dan rijd je de velg 
kapot en dan wordt het herstellen een stuk 
lastiger.’’ Guy Klooster is gespecialiseerd in 
het behandelen van complexe rugklach-
ten en legt uit: ,,Tijdens een behandeling 
wordt de hele wervelkolom nagekeken. De 

pijnklachten worden doorgaans veroor-
zaakt doordat ergens te veel spanning staat, 
waardoor een tussenwervel aan het afslij-
ten is. Daar kunnen verschillende oorzaken 
voor zijn, zoals verkeerd bewegen, een knie-
gewricht wat niet goed werkt, een heup die 
vast zit, enzovoort. Het zijn kleine disfuncties 
in het lichaam, maar wanneer het emmer-
tje eenmaal overloopt, ontstaan er grote 
problemen. We laten elk half jaar ons gebit 
nakijken, eigenlijk zouden we dat met onze 
rug ook moeten doen. Dat voorkomt veel 
problemen.’’

12 mei gratis analyse consult
Meer weten? Telefoon 023-2052188.
Voor uitgebreide informatie en 
contactgegevens, kijk op:
www.avantgardechiropractie.nl

Rugklachten kunnen je dagelijks functioneren 
enorm beïnvloeden. Wie geconfronteerd wordt 
met helse pijnen, kan vaak nauwelijks een stap 
zetten en wendt zich in alle wanhoop tot een 
specialist. Vaak is dat veel te laat, omdat men 
de symptomen lange tijd genegeerd hee�. 
Guy Klooster is chiropractor en behandelt 
patiënten met rugklachten in zijn praktijk 
aan de Zijlweg 314a in Haarlem. Hij adviseert 
om sneller aan de bel te trekken wanneer er 
sprake is van pijn in de rug.

Negeer de symptomen niet:

Laat je rug tijdig nakijken  
bij pijnklachten!

MEDISCH | ZORG

De Castricummer is met ingang van 1 juni 2018 op zoek naar een

Freelance redacteur 
die het leuk vindt de lokale politiek op de voet te volgen en 
daar objectief verslag van doet. Onze nieuwe collega bezoekt 
eens in de twee weken het korte persgesprek met de gemeente 
Castricum en volgt de raadsvergaderingen. Daarnaast behoort 
het (telefonisch) interviewen van ondernemers tot de werkzaam-
heden waarna het gesprek verwerkt wordt tot een wervende tekst. 
Ook 50-Plussers worden uitgenodigd te reageren.
 
Gevraagd wordt:
•  Uitstekende kennis van de Nederlandse taal
•  Kort en bondig kunnen schrijven
•  Kennis van de lokale politiek
 
Solliciteer door het sturen van een korte motivatiebrief en cv naar 
info@castricummer.nl met als onderwerp sollicitatie. 
Bel voor informatie Frits Raadsheer, tel.: 06-53951836.

‘Zwart Wit Grijs: 
de Nederlandse 

politie in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Momenteel is de tentoonstel-
ling wart it rijs: de e-
derlandse politie in de Twee-
de ereldoorlog  te zien 
in IT Veiligheidsmuseum in 
Almere. De tentoonstelling 
loopt tot en met 4 november 

.
Met de bezetting van eder-
land door azi-Duitsland 
vana  mei 4  kwam de e-
derlandse politie in een las-
tige situatie. nerzijds moest 
zij de azi-Duitse verordenin-
gen uitvoeren en anderzijds 
moest zij de ederlandse be-
volking beschermen. Tussen 
collaboratie met azi-Duits-
land zwart  en verzet te-
gen azi-Duitsland wit  zat 
een groot grijs gebied. oe 
ging de ederlandse politie 
om met de toenemende on-
derdrukking?
Aan de hand van objec-
ten, documenten, oto s, vi-
deo s en persoonlijke verha-
lengee t de tentoonstelling een 
genuanceerd beeld van de e-
derlandse politie in de Twee-
de ereldoorlog. In video-in-
terviews geven politiemen-
sen van nu reactie op politie-
mensen van toen en geven zij 
voorbeelden van eigen dilem-
ma s waar zij mee gecon ron-
teerd worden. De objecten 
van de tentoonstelling komen 
uit de ationale Collectie o-
litie en de Collectie Kal .
De tentoonstelling is tot en 
met 4 november te 
zien bij IT Veiligheidsmu-
seum. Kijk voor meer in or-
matie op: www.pitveiligheid.
nl/zwartwitgrijs  oto: ati-
onale Collectie olitie, 4 -

4

Tentoonstelling 



Ultiem bourgondisch genoegen
Lille is een unieke stad in Noord-Frankrijk, omdat zij het 
beste van twee werelden combineert. De stad staat name-
lijk op de pilaren van het goede Belgische en Franse le-
ven. Deze culturen zijn door de eeuwen heen vergroeid 
met de stad. Het heeft iets van Antwerpen en Gent sa-

men met de allure van Parijs, maar dan intiemer. Zelfs 
de invloed van Groot-Brittannië is in Lille terug te vin-
den. Een ultiem bourgondisch genoegen en culinair para-
dijsje kun je wel zeggen. Zo vind je een keur aan ambach-
telijke chocolatiers, waarvan de etalages al een lust voor 
het oog zijn. Daarnaast kun je voor een groot assortiment 
Belgische bieren goed toeven in de vele cafés in de stad. 
Maar ook de wijnliefhebber komt aan zijn trekken door 
een keur aan wijnbarretjes, waar uitstekende wijnen wor-
den geschonken. In zo’n bourgondische stad hoef je na-
tuurlijk niet ver te zoeken naar een goed restaurant. Culi-
nair gezien staan deze op een zeer hoog en veelzijdig ni-
veau, waar weer de invloed van de gezamenlijke Vlaamse 
en Franse keuken in terug te vinden is. Zo prijkt het tradi-
tionele stoofpotje ‘ Potje Vlees’ regelmatig op menig me-
nukaart. Ik noemde zojuist al de Britse culinaire invloed. 
Het gerecht ‘Welsh’, een stevig gerecht van eieren en kaas, 
vindt zijn oorsprong in Wales. Welsh wordt overigens in 
dat noordelijke deel van Frankrijk tot en met Calais aan 
toe in veel restaurants  gereserveerd.  Voor de fi jnproever 
van de internationale keuken is er eveneens veel te vin-
den. Lille is wat dat betreft een absolute aanrader voor de 
liefhebbers van een zalig gastronomisch weekend.

Lille is een plaatje
Cultureel gezien is Lille een plaatje. Dat begint al bij het 
aanschouwen van de historische binnenstad, met name de 
wijk ‘Vieux Lille’. De mix van Vlaamse en Franse bouw-
stijlen is duidelijk te zien. Rondom het mooie centrale Pla-
ce Charles de Gaulle, bevinden zich onder meer de prach-
tige Oude Beurs, waar op de binnenplaats dagelijks een 
gezellige boekenmarkt plaatsvindt. Het opzienbarende en 
herkenbare gebouw van de Kamer van Koophandel met 
het beroemde belfort is van heinde en verre aan de hori-
zon te zien en misschien wel het bekendste symbool van 
de stad. Lille beschikt verder over een prachtig  operage-
bouw. Dat het plein de naam van Charles de Gaulle draagt 
is niet toevallig. Lille is de geboortestad van Charles de 
Gaulle. Zijn geboortehuis fungeert nu als museum en kan 
bezocht worden. Kunstliefhebbers kunnen hun hart opha-
len in het Palais des Beaux Arts, met onder andere de Eu-
ropese schilderkunst van de meesters Rubens, Van Dyck, 
Goya en Delacroix. Lille is met recht trots op dit muse-
um, dat zich na het Louvre in Parijs het grootse kunstmu-

seum van Frankrijk mag noemen. Wandel eens door de 
wijk Vieux Lille,  met idyllische straatjes , vaak bestraat 
nog met kinderhoofdjes. Iedere keer ontdek je weer iets 
nieuws. Ruik hier ook iedere ochtend het vers gebakken 
stokbrood, de pains au chocolat en croissants, van de bak-
ker op de hoek. De stad beschikt ook nog over een oud 
vestingwerk, een citadel. De gezelligheid van Lille wordt 
stevig gefl ankeerd door het studentenleven. De stad be-
schikt over twee gerenommeerde universiteiten: Les Uni-
versités Catoliques,  gevestigd in de stad zelf en de weten-
schappelijke faculteiten van Université de Lille, die even 
buiten Lille liggen in het voorstadje Villeneuve d’Ascq, 
snel te bereiken via de metro. De studenten houden zich 
op vrijdag- en zaterdagavond/nacht graag op in het oude 
centrum van Vieux Lille. Lille kent daarom een gevarieerd 
en gezellig nachtleven. 

Winkelen in Lille
Koopjesjagers en winkelliefhebbers kunnen in Lille goed 
inkopen doen. Nabij het station Gare Lille Europe, ligt het 
grote overdekte winkelcentrum Eurolille, met onder meer 
een gigantische Carrefour hypermarché. In de gezellige 
binnenstand kun je ook goed winkelen. Daar is het gro-
te luxe warenhuis Printemps gevestigd. Allerlei soorten 
winkels zijn eigenlijk in Lille goed vertegenwoordigd en 
slagen doe je er zeker. Maar misschien zijn nog wel het 
leukst en het meest bijzonder de specialistische winkel-
tjes in de kleine straatjes van de wijk Vieux Lille. Het is 
er heerlijk om rond te slenteren en deze zaakjes stap voor 
stap te ontdekken.

Makkelijk te bereiken per trein
Je kunt Lille het makkelijkst bereiken met de hogesnel-
heidstrein. Net als naar Parijs, onderhoudt Thalys (voor-
alsnog) een dagelijkse dienstregeling rechtstreeks van Am-
sterdam naar Lille, waarbij je kunt opstappen op Amster-
dam, Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel-Zuid. 
Het is dezelfde trein die naar Paris Gare du Nord gaat, al-
leen splitst deze trein zich in tweeën op Brussel-Zuid. Na 
circa 3 uurtjes stap je op loopafstand van het centrum van 
Lille uit, op Gare Lille Europe. Ideaal, comfortabel en ook 
nog eens zonder parkeerproblemen.  

Bart Jonker

Even voorbij Kortrijk na de Belgische grens ligt 
de Franse stad Lille oftewel Rijsel, de Vlaamse 
naam van de stad. De vier na grootste stad 
van Frankrijk is eigenlijk niet al te bekend, 
alleen van de grote brocantemarkt die 
jaarlijks in het eerste weekend van september 
plaatsvindt en veel bezoekers trekt. Wegens 
de terrorist ische dreiging in Frankrijk, werd 
deze traditionele brocantemarkt echter vorig 
jaar uit veiligheidsoverwegingen afgeblazen. 
Eigenlijk is Lille veel leuker om op een rustiger 
moment te ontdekken. Zo geschiedde en dat 
bleek liefde op het eerste gezicht. Want wat 
heeft deze prachtige stad ongeloo� ijk veel te 
bieden!

Lille:  
très formidable!

Ware liefde bestaat niet alleen tussen twee mensen. Menigeen vindt zijn of haar wa-
re liefde in een huisdier. En dat is niet zo gek. Want een dier, of dat nu een kat, hond 
of een konijn is, geeft onvoorwaardelijke liefde. En dat niet alleen. Meerdere onder-
zoeken hebben uitgewezen dat het hebben van een huisdier gewoonweg gezond is.

Neem Monica Jäschke (54). Na 33 jaar huwelijk stond zij alleen in het leven en betrapt zij 
zichzelf erop dat ze meer en meer begon te leven als een kluizenaar. Ze besloot voorzich-
tig op zoek te gaan naar een hond. Met een hond moet je namelijk wel drie keer per dag de 
deur uit, je raakt in gesprek met mensen en wandelen is goed voor je lijf. Monica kwam tij-
dens haar online zoektocht uit bij Stichting Verhuisdieren.nl, een matchingsite voor mens 
en dier. ,,Ik klikte op allerlei honden. Tot ik ontdekte dat je bij verhuisdieren een profi el 
kunt aanmaken waarin je precies aangeeft wat je behoeften zijn en wat je zoekt in een ma-
tje”, vertelt Monica. Ze matchte met de zes jaar oude Sjors en bij de eerste ontmoeting was 
het meteen vuurwerk, aldus Monica. ,,Sjors is de liefde van mijn leven.”
Verhuisdieren is in het leven geroepen door Femke Pasquino-De Harde. Zij wilde preven-
tief een diervriendelijke oplossing bieden voor het asiel en een veilig alternatief voor de 
handelsites. ,,Ik werd geïnspireerd door de datingsites waar mensen hun ware liefde vin-
den aan de hand van profi elen. Aangezien we met ons dier ook een relatie aangaan, heb 
ik een datingsite opgericht voor mens en dier. Voordeel is dat de achtergrond van het dier 
bekend is en er rechtstreeks contact is met het oude baasje.” Ook aan het nadenken over 

Match via Verhuisdieren.nl

‘Sjors is de liefde 
van mijn leven

een huisdier? Kijk eens rond op Verhuisdieren.nl en maak een profi el aan om te kij-
ken met welk dier er een match is. Via https://youtu.be/CwnR_QMrag4 is een fi lmpje 
te zien over Verhuisdieren.nl. 
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Nieuwe editie 
Vakantie-
magazine 
Het Vakanti emagazine van 
Wat gaan we doen.nl’ 

is weer uit  
Het blad informeert 
bezoekers van en bewoners 
in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en 
Heiloo over alle acti viteiten 
die er te doen zijn.

Het grati s Vakanti emagazine 
geeft  tal van suggesti es voor 
wat je kan gaan doen. n de 
glossy staan achtergrond-
verhalen, advertorials en een 
overzicht van acti viteiten.

Het magazine ligt bij hotels, 
campings, vakanti eparken, 
restaurants, diverse 
winkels, VVV-informati e-
punten, bezoekerscentra, 
bibliotheken, supermarkten 
en acti viteitenaanbieders 
in de gemeente. 
Of lees m digitaal op 
www.watgaanwedoen.nl. 

Castricum lanceert editie 2018 plattegrond 
Voor Liefhebbers
Met de slogan Voor Lie  ebbers’ wil het gemeentebestuur van Castricum al het moois in de 
gemeente op de kaart ze  en  Toerisme zit in de li   en steeds meer bezoekers weten de weg 
naar de oord-Hollandse kust te vinden  Daarom hee   de gemeente een handige pla  egrond 
op brie  aar  ormaat ontwikkeld  Editi e 2 18 is helemaal up-to-date en weer verkrijgbaar

De platt egrond is dit jaar uitgebreid met B&B’s en supermarkten in de gemeente. Tevens zijn 
een aantal lie  ebberijen buiten de gemeentegrens opgenomen. Kortom een overzicht van de 
mooiste plekjes aan de kust en het meer. Een mooi tastbaar en promoti oneel product

De platt egrond is grati s verkrijgbaar bij de toeristi sch-recreati eve ondernemers en op het 
gemeentehuis van Castricum. De platt egrond is niet alleen voor bezoekers; de gemeente bezit 
tal van pareltjes die ook voor de eigen inwoners interessant zijn. De platt egrond is ook online 
beschikbaar op www.voorlie  ebbers.nl. 

Herdenking 4 mei: thema ‘Jaar van het verzet’
19:  uur 
Algemene herdenking bij het Monument voor de Gevallenen Limmen/Castricum 
- Sti lle tochten vanuit Castricum en Limmen komen samen bij monument 
- Tijdens de sti lle tocht vanuit de Dorpskerk Castricum staat men sti l bij het Joods monument     
  naast het Oude Raadhuis en vindt een kranslegging plaats bij de Pancrati us kerk 
- Wethouder Rood spreekt herdenkingsrede uit

Algemene herdenking bij het Vredesmonument Akersloot 
Burgemeester Mans spreekt herdenkingsrede uit

Voorafgaande aan de sti lle tochten zijn er bijeenkomsten in de kerk:
- 18:15 uur Dorpskerk Castricum
- 18:50 uur Dorpskerk Akersloot
- 18:30 uur Corneliuskerk Limmen

Voorafgaand aan het algemene programma vindt om 15  uur een herdenking plaats op de 
begraafplaats bij de protestantse kerk aan de uidkerkenlaan in Limmen. De burgemeester legt 
er bloemen bij de oorlogsgraven. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Op 4 mei herdenken we de slachto  ers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van 
oorlogssituati es en vredesmissies daarna. Er worden op diverse plekken herdenkings-
bijeenkomsten georganiseerd (zie elders op deze infopagina). Ook hangen we deze dag de 
vlag halfstok. Overheden moeten zich hierbij aan het vlagprotocol van de Rijksoverheid 
houden. Wilt u ook de vlag half stok hangen, dan mag u dit natuurlijk naar eigen inzicht doen. 

We geven u een paar ti ps, die u eventueel kunt gebruiken:
 

 Gebruik de vlag met de ederlandse driekleur, maar zonder wimpel. 
 Hang de vlag op 4 mei half stok, van 18.00 uur tot zonsondergang 
 Laat de vlag na de twee minuten sti lte halfstok hangen, tot zonsondergang. Daarna kunt   

   u de vlag naar binnen halen.  
 De volgende ochtend (Bevrijdingsdag) kunt u de vlag tot in de top hijsen.

De nati onale herdenking is trouwens alti jd op 4 mei. Meer informati e: www.4en5mei.nl.

Hoe kunt u op 4 mei herdenken? 

Winkelen * Overnachten * Dorpen * Eten en Drinken * Activiteiten * Praktisch DOEN * Regio

in de gemeenten bergen, uitgeest, castricum en heiloo
in der gemeinden bergen, uitgeest, castricum und heiloo

Lintjesregen Castricum
Een zeer geslaagde lintjesregen in Castricum  Maar liefst ti en inwoners onderscheiden, 
waarvan een tot Ridder

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje- assau’ werd door burgemeester Mans uitgereikt 
aan: el van den Bos, Albert Bras, Marianne Vollers, Margreet Denekamp, Dirk Denekamp, 
Piet Baltus, Tiny Veldt-Baltus, Diety de Kloet-Buringa en Gury Lute-Henneman. 

Ton Kenter ontving uit handen van burgemeester Mans de onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje- assau’. 
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Like ons op 
Facebook

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

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

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

Datum Adres
230418 Meester Bodewesstraat 3 in  Castricum
 Het wijzigen van de gevel
 Lange Akker 21 in Limmen
 Het bouwen van een woning 
 Eerste Groenelaan 9 in Castricum
 Het realiseren van een B&B

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
260418 Oude Parklaan 8 in Castricum
 Het bouwen van een schutti  ng en schuur (wijziging op eerder verleende 
 vergunning)

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

Datum Adres
230418 Dorpsstraat 65 in Castricum 
 Het brandveilig gebruik van het pand

240418 Julianaweg 77 in Akersloot
 Het vergroten van de woning
 Dusseldorperweg 17 in Limmen
 Het veranderen van de woning en het verplaatsen van de inrit
 Kleibroek 12 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
250418 Willem de Zwijgerlaan 35 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw 
260418 Kerklaan 11 in Akersloot
 Het herbestemmen van de basisschool tot medisch centrum 

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
250418 Dampegheestlaan 2 in Limmen
 Verleende evenementenvergunning Familie Straten Toernooi bij voetbalvereniging  
 Limmen op 
 donderdag 10 mei 2018 tot en met zaterdag 12 mei 2018, Limmen, verzenddatum  
 besluit 25 april 2018 (APV1800224).

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

Castricum, 2 mei 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 2 mei 2018

Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de onderkomens Wijkbeheer zijn:
Bevrijdingsdag, zaterdag                5 mei 2018  Gesloten 
Hemelvaartsdag, donderdag          10 mei 2018   Gesloten
Vrijdag                                         11 mei 2018   Open
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018   Gesloten

Gemeentehuis
Hemelvaartsdag, donderdag,         10 mei 2018  Gesloten
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018  Gesloten

Vervangende dagen afvalinzameling
GFT en PDM Castricum 3:  Donderdag 10 mei wordt  woensdag 9 mei
GFT en PMD Castricum 3A:  Donderdag 10 mei wordt  vrijdag 11 mei
GFT en PMD Limmen 1:   Maandag 21 mei  wordt  vrijdag 18 mei
GFT en PMD Limmen 2:  Maandag 21 mei wordt  dinsdag 22 mei
PMD De Woude:  Maandag 21 mei wordt  woensdag 23 mei

De vervangende ophaaldagen en overige info over afval en inzameling kunt u ook vinden op de 
Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de Google Play Store.

Aangepaste openingstijden Bevrijdings-
dag, Hemelvaartsdag, Pinksteren 2018

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.




