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Castricum - In de alterna-
tieve reisgids van De Volks-
krant wordt Castricum aan 
zee aanbevolen als alternatief 
voor het drukke Zandvoort. 
Als tekst is te lezen: ‘In tegen-
stelling tot Zandvoort staat 
Castricum aan zee niet hele-
maal volgebouwd met ordi-
naire vakantievilla’s en troos-
teloze fl ats. Sterker nog, offi -
cieel telt het plaatsje nul in-
woners en boulevards en dat 
maakt dat het offi cieel geen 
‘echte’ badplaats is. Maar er 
is wel een heel mooi strand, 
wat bestaat uit twee delen: 
het drukke en het stille. Het 

drukke strand is het makke-
lijkst te bereiken en is voor-
al voor liefhebbers van patat, 
bier, en beachvolleybal de 
grote favoriet. 
Het is een wat grotere uit-
daging op het stille strand 
te bereiken omdat je er voor 
door bos en duingebied 
moet wandelen en fi etsen, 
maar dan heb je ook wat, in 
ieder geval een beetje pri-
vacy.’ Daarbij is een foto ge-
plaatst van de wandelmara-
thon waardoor de indruk ont-
staat dat een wandeling door 
de duinen naar de kust alles-
behalve rustig is. 

Alternatief voor Zandvoort

Benjamins Nederlands kampioen
Castricum - De benjamins 
van Cas RC speelden af-
gelopen zondag in Oister-
wijk voor het kampioenschap 
van Nederland. In de pou-
le fase kwamen zij als eerste 
RC Amstelveen tegen. De-

ze wedstrijd eindigde in 4-1 
voor Cas RC. De volgende 
wedstrijd werd het 6-1 in het 
voordeel van CasRC tegen 
RC Delft. Vervolgens kwam 
een sterk team van de Oister-
wijkse Oysters maar die werd 

verslagen met 7-2. In de hal-
ve fi nale tegen een fysiek en 
tactisch sterk BSN RC. Maar 
de jeugd van Cas RC was 
vastbesloten en daardoor 
was de stand na het fl uitsig-
naal 4-2 weer in het voordeel 
van Cas RC. In de fi nale ston-
den zij tegenover RC Rotter-
dam. Overtuigend werd het 
5-1 voor Cas RC. Talent van 
het toernooi werd Anthony 
de Miranda van Cas RC. 
En in de overwinningsroes 
van dit samenwerkende ge-
motiveerde team bleek dat ze 
ook nog de sportiviteitsprijs 
had gewonnen. Foto: Theo 
Beentjes.

De nieuwe schijf van vijf, 
nu wel goed?

DEZE WEEK IN DE KRANT
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De Familie Racedagen is een spectaculair evenement 
voor de hele familie. Met races en demonstraties op de 
baan en o.a. kinderkarts, showcars, race-simulatoren, 
een reuzenrad en een muziekpodium. En natuurlijk zijn 
er speciale demonstraties van niemand minder dan Max 
Verstappen. 

Je hebt al een gratis 
ticket bij aankoop van 
een 4-pack Red Bull of 
4 actieproducten.
Je maakt daarnaast 
ook kans om mee te 
rijden in een echte 
Formule 1-auto!

Actievoorwaarden
Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-
producten van hetzelfde merk of één 4-pack Red Bull ontvang je één actiecode op een 
aparte kassabon. Actiecodes kunnen verzilverd worden tot uiterlijk vrijdag 27 mei 2016. 
Eén actiecode geeft recht op één gratis ticket, maar let op: OP = OP. Zorg dus dat je je 
actiecode zo snel mogelijk verzilvert. 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

Exclusief bij Jumbo vanaf 4 mei: 
Gratis tickets voor de Familie Racedagen
op Circuit Park Zandvoort. 

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

Looptijd actie: van woensdag 4 mei t/m dinsdag 24 mei 2016. Bij aankoop van 4 actie-

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Kalfsschnitzels
& Kalfsoesters

25% KortinG

van hollandse bodem
1 heerlijk hollands

bloemkooltje
2 kalfsvinken

samen €4,99
CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

PINKSTEREN SLOFFEN FESTIVAL!
12 VERSCHILLENDE SMAKEN

9,95
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
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Bladmanager:
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Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Voorproefje Kunstfi ets-
route in De Oude Keuken
Bakkum - Ook dit jaar biedt 
De Oude Keuken de deelne-
mers aan de Kunstfi etsroute 
de mogelijkheid om te etale-
ren wat er tijdens de Kunst-
fi etsroute begin juni zoal te 
zien is. 
De Kunstfi etsroute vindt dit 
jaar plaats op 4 en 5 juni en 
telt 27 stops. Van Meinard 
Kloppenburg, die tijdens de 
Kunstfi etsroute met enke-
le anderen weer bij Ida Bak-
ker exposeert, is een schilde-
rij van een bollenveld te zien. 
Ook Diny Dijkman, Margriet 
Schadee en Henk-Willem 
Klaassen leverden schilderij-
en, Tonna Lucassen toont een 
glasobject, Maria Heideveld 
een ets en grafi sch kunste-
naar Harm Noordhoorn van 
Galerie Sopit een hoogdruk. 
Anne-Marie Smulders is met 

haar quiltkunst een samen-
werkingsverband aangegaan 
met schilder Theo Brakenhoff 
en dat resulteert in een van 
de kleurrijkste bijdragen (fo-
to). Christine van Ingen-Lu-
cassen combineert diverse 
materialen met keramiek. Het 
werk van Nicole Spit is geïn-
spireerd door biotechnologie 
en met haar aparte ‘BioArt’ 
reageert ze op biotechnolo-
gische ontwikkelingen. Otto 
Nuys laat een expressief ge-
schilderd portret van de ac-
teur Gert Fröbe zien. 
De kunstwerken van ge-
noemde en nog veel meer 
deelnemers aan de Kunst-
fi etsroute Castricum worden 
geëxposeerd van 10 mei tot 
en met 19 juni in De Oude 
Keuken, Oude Parklaan 117 
in Bakkum. 

Voorproefje Kunstfi ets-

Voorinschrijving avond-
vierdaagse to 16 mei

Castricum - De avondvier-
daagse wordt gehouden van 
maandag 6 tot en met don-
derdag 9 juni. Net als elk jaar 
wordt de avondvierdaagse 
georganiseerd door vrijwilli-
gers die samen de Wandel-
commissie Castricum vor-
men. Voorheen opereerde 
de Wandelcommissie Cas-
tricum onder de vlag van 
de NHWB, maar vanaf 2016 
staat de groep op eigen be-
nen. De NHWB is opge-
gaan in de nieuwe Konink-
lijke Wandelbond Nederland 
(KWBN) en de Wandelcom-
missie Castricum is als een 

zelfstandige stichting ver-
dergegaan met ondersteu-
ning van de KWBN. Voor de 
scholen blijft de keuze moge-
lijk tussen een route van vijf 
kilometer of tien kilometer 
per avond, voor de individu-
ele lopers is er ook een rou-
te van vijftien kilometer mo-
gelijk. Voorinschrijving is nu 
digitaal mogelijk via wandel-
commissie.castricum@gmail.
com. Dit kan tot 16 mei. Tij-
dens de voorinschrijving be-
taalt men vier in plaats van 
vijf euro. Inschrijven kan ook 
nog steeds bij de start op de 
eerste wandelavond.

Castricum - De Dierenambu-
lande kan wel een steuntje in 
de rug gebruiken voor het uit-
voeren van al het goede werk 
dat de vrijwilligers verrichten. 
Daarom wordt er eens per 

jaar gecollecteerd. 

De collectanten komen dit 
jaar langs in Castricum, Lim-
men en Akersloot in de week 
van 15 tot en met 21 mei.  

Collecte voor Dierenambulance 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 2-4-2016: Ta-
ra Irene Heemskerk, dochter 
van Rick Heemskerk en Es-
ther B. van Weenen. 
Limmen - 18-4-2016: Faas 
Cornelis Nicolaas Zomerdijk, 
zoon van Hermanus L. Zo-
merdijk en Yvonne Poel.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 29-4-2016: Rob-
bie Touber en Eva Charlotte 
Doets.

Overleden

Akersloot - 28-4-2016: Maria 
J. Hollenberg, weduwe van 
Paulus J. Buur. 

Castricum - 26-04-2016: Ali-
da J.C. Zonneveld, weduwe 
van B. Warink. 
Limmen - 26-3-2016: Gerar-
dus W.B. Olivier, gehuwd met 
Anna M.L. Janssen. 25-4-
2016: Jacobus S.M. Boersen, 
gehuwd met Evelina B.M. van 
den Berg.

Te zien bij de Kunstfi etsroute
Bio-Art van Nicole Spit

Castricum - Nicole Spit, een 
van de nieuwe deelnemers 
aan de 21e kunstfi etsroute 
Castricum, Bakkum en Lim-
men, schudt mensen graag 
even wakker. Zij geeft met 
haar Bio-Art een visie op de 
implicaties van biotechno-
logie in de verre, maar ook 
in de nabije toekomst. Soms 
op een huiveringwekkende, 
maar in ieder geval op een 
prikkelende wijze laat zij met 
haar modellen van onder an-
dere polymeer zien hoe die 
toekomst er uit zou kunnen 
komen te zien. Annemie-
ke Ederzeel van de organi-
satie van de Kunstfi etsrou-
te vertelt:,,Ze geeft een klein 
kijkje in de keuken van de 
biotechnologie en stelt daar-
bij de vragen die al snel in je 
opkomen: is dit wel ethisch 
en sterker nog is het wel ge-
wenst om met DNA van le-
vende wezens te knutselen 
om er gemak voor de mens 
uit te halen? En zeker niet in 
de laatste plaats: waar kan 
dit allemaal toe leiden?”
Nicole is opgeleid als Pro-
duct designer aan de De-
sign Academy Eindhoven en 
is vervolgens naar de Hoge-
school voor de Kunsten ge-
gaan om zich verder te speci-
aliseren op het vlak van Pro-
duct Design. Na twaalf jaar 

als productdesigner gewerkt 
te hebben bij een industri-
eel ontwerpbureau stuitte ze 
op een opleiding bij de Ro-
zenbrood Trendacademy in 
Amsterdam en kwam alles in 
een stroomversnelling. Daar 
kwam ze in aanraking met 
trendwatching en het onder-
zoeken van de onderliggende 
kernwaardes van de desbe-
treffende trends. Dat is voor 
haar ook het moment ge-
weest dat de combinatie van 
design, trends en technologie 
bij elkaar kwamen. Sinds vo-
rig jaar werkt ze wekelijks in 
het open wetlab bij de Waag 
society in Amsterdam een la-
boratorium waar DIY onder-
zoekers, de ‘biohackers’ be-
zig zijn met experimenten 
op gebied van onder andere 
DNA. Nicole heeft een eigen 
designstudio, ‘Designstudio 
Dáárheen’.  Het doel van de 
deelname van Nicole aan de 
Kunstfi etsroute is een breed 
publiek te laten zien wel-
ke biotechnologische moge-
lijkheden er zijn en wat deze 
voor ons leven zouden kun-
nen betekenen. 

Stop 19, Dorpstraat 23 in Cas-
tricum. Op de zondag geeft 
zij om 13.00 en 15.00 uur dan 
ook nog een compacte pre-
sentatie over Bio-Art. 
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Op World Fairtrade Day 
is iedereen winnaar

Castricum - In de hele we-
reld is het zaterdag 14 mei 
World Fairtrade Day. Deze 
dag is bedoeld om aandacht 
te vragen voor producten die 
zijn verhandeld volgens eer-
lijke handelsvoorwaarden. 

Wie op 14 mei naar We-
reldwinkel Castricum komt, 
wordt verwelkomd met een 
stukje Tony Chocolonely cho-
colade. Als dat naar meer 
smaakt, zijn er drie repen te 
koop. De vierde gaat er dan 
gratis bij. Het is mogelijk om 
een van de gouden kaartje te 
vinden die Tony erin heeft ge-
stopt. Dat geeft recht op een 
maand lang gratis chocolade. 
Ook krijgen klanten bij aan-

koop van zes Fair Trade Ori-
ginal broodbelegproducten 
een fairtrade houten dien-
blad ter waarde van vijftien 
euro cadeau. Dit dienblad is 
gemaakt in Jodhpur, India, 
van gerecycled hout, waar-
door elk dienblad uniek is. 
Het is groot genoeg voor de 
zes ontbijtproducten: vlokken 
puur, hagelslag melk, pinda-
kaas, hazelnootpasta, choco-
ladepasta extra puur en ho-
ning. 
Wereldwinkel Castricum is te 
vinden op de Smeetslaan 4.

Spreekstalmeester 
in cijfers
De toename van het aantal zelfstan-
dige professionals is kenmerkend 
voor deze tijd; de zogenaamde 
zp’ers. Velen sluiten zich aan bij de 
Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent 
inzetten voor het verkrijgen van in-
komsten. Michaëla Wierdsma, zp’er 
bij www.verandergedrag.nu, stelt  
ze voor en vraagt door.

,,Een kijkje mogen nemen in de keuken van een ander, dat maakt 
mijn werk zo interessant”, aldus de 44-jarige Kasper Oldenburger 
van BASO (Bedrijfs Administratie Service Oldenburger) uit Uit-
geest. Opmerkelijk noemt hij de post togahuur bij een advoca-
tenbureau. ,,Nooit geweten dat je een toga per uur kunt huren 
bij de rechtbank”, lacht de in pak gestoken Kasper, en hij vervolgt: 
,,Pantalon, jasje en dasje; dat is mijn werkoveral.” Zijn kleren kan 
hij blindelings uit de kast trekken. Het past allemaal bij elkaar. Het 
is net boekhouden, daar lopen de geldstromen van verschillende 
lokale bedrijven ook door elkaar. ,,Als bedrijf X verf bestelt bij Y, 
dan zie ik een verkoop bij Y aan X. Uiteraard alleen als beiden 
klant bij mij zijn.” En dat is meteen zijn sterke kant: persoonlijk 
contact bij het midden- en kleinbedrijf in Uitgeest en omstreken. 
Een ‘hoort-zegt-het-voort klantenkring’, zeg maar.

Feeling voor cijfers
Als havist bleek hij feeling te hebben voor boekhouden. Zijn va-
der had dat blijkbaar niet en liet al gauw het boekhouden van 
zijn uitgeverij over aan Kasper. Tijdens de opleiding SPD breidde 
zijn klantenkring zich uit, die hij ook tijdens zijn dienstverband 
bij Accountantskantoor Ernst & Young heeft gehouden. Na twaalf 
jaar had hij het werk bij grote bedrijven wel gezien en is definitief 
voor zichzelf begonnen. De bevlogenheid van ondernemers en 
het zelf betrokken zijn bij hun bedrijf trekt Kasper vooral aan. ,,Bij 
het midden-en kleinbedrijf kan ik meedenken en adviseren bij 
veranderende cijfers. Ik weet wie er bij die cijfers horen en dat 
geeft het bedrijf een gezicht.” De uitdaging in zijn eigen vak is 
niet alleen alle veranderingen, maar ook de digitalisering. Door 
het laatste ligt het accent van de boekhouder vooral op de on-
dersteuning in het werkproces. Een kolfje naar zijn hand.

Met aandacht ondernemen
Daarbij komt meteen een tip aan collega-ondernemers: ,,Onder-
neem met aandacht en beoordeel zelf de veranderingen in je 
vakgebied zodat je tijdig kunt omschakelen. Dat waarborgt de 
toekomst van je bedrijf.” Want hoe interessant een faillissement 
voor een boekhouder vaktechnisch kan zijn, het is het laatste 
wat hij collega-ondernemers gunt. Bij de OVC is Kasper, hoe kan 
het ook anders, de penningmeester. Het in contact komen met 
andere ondernemers en praten over ondernemen als medeon-
dernemer is zijn drijfveer. ,,Ik werk graag mee aan deze club in 
beweging”, aldus Kasper die onder een laag bescheidenheid een 
gedreven en dienstvaardig man is.

Spreekstalmeester
Goochelen met woorden is een onbekend talent van Kasper. ,,Ik 
kan heel goed kinderen aan het lachen maken met taalgrapjes. 
Beetje cynisch met een knipoog naar zijn jeugd van lang stu-
deren om het echte leven nog niet te hoeven beginnen. ,,Bij 

rouwtjes en trouwtjes leef ik mij uit in 
taalvirtuositeit”, lacht Kasper. In familie-
kring is hij dan ook de spreekstalmees-
ter pur sang, zo nodig in pak. 
Foto: Rob Berkemeier/R-Design4U

Michaëla spreekt OVC talent:

Kasper Oldenburger

Wonderwijs biedt hulp bij 
leer- en gedragsproblemen
Castricum - Castricum is 
een professional op het ge-
bied van onderwijs en op-
voeding rijker. Anne-
mieke Hoogeboom runt 
haar praktijk Wonderwijs 
Coaching&Training al tien 
jaar in Tuitjenhorn. Vanaf 
29 mei opent zij haar deu-
ren ook in Castricum op de 
prachtige locatie Nieuw Ko-
ningsduin.
Annemieke ondersteunt kin-
deren met leerproblemen en 
ook helpt ze kinderen die om 
een andere reden niet lekker 
in hun vel zitten om weer te-
rug in hun kracht te komen. 
,,Je wilt dat je kind lekker in 
zijn vel zit en goed draait op 
school”, zegt Annemieke. Zelf 
stond ze ook jaren voor de 
klas en ze weet dus precies 
wat het met een kind doet als 
het moeite heeft om de aan-
sluiting te vinden bij de leer-
stof op school. ,,Juist voor die 

kinderen kan ik echt iets be-
tekenen.”
Annemieke, die bovendien 
ook als arrangementbegelei-
der op scholen werkt, heeft 
een keur aan mogelijkheden 
waar ze uit kan putten. Ze is 
uitgebreid opgeleid in onder 
meer refl ex integratie, Leren 
Leren methode, MatriXme-
thode, hartcoherentie en Em-
dr. De meeste zorgverzeke-
raars vergoeden een gedeel-
te van de individuele consul-
ten vanuit het aanvullende 
pakket. 

Alvast kennismaken met An-
nemieke? Bekijk de korte vi-
deo op de website en down-
load haar gratis E-book over 
leren. Ook zijn belangstellen-
den welkom op de opening 
29 mei én op de lezing die zij 
1 juni geeft. Kijk voor meer 
informatie op www.wonder-
wijs-coaching.nl.

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor een 
diploma afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. In 
april hebben 41 kandidaten  
een zwemdiploma behaald. 
Voor het A-diploma zijn op 13 
april geslaagd: Aaden Aaden, 
Amrou Abouzaid, Jasper As-
lander, Jens Beentjes, Robin 
van der Berg, Koen van den 
Berge, Nina Bouwens, Mat-
thijs Dijkstra, Merijn van 
Graas, Daan van Haaster, 
Mats van der Heijden, Dani-
la Hennekes, Debora Hoog-
werf, Evan Klene, Iris Lange-
dijk, Valentin Le Grand, Noa 
Popot, Roxy Uhl en Fee Wie-
renga. Op maandagochtend 
18 april hebben Denchel-
lo Everkes en Jamy Sanberg 
van de Antoniusschool sa-
men voor hun A-diploma af-
gezwommen. 
Op woensdag 20 april heeft 
een groep van 19 kandida-
ten voor het B-diploma af-
gezwommen: Aniya Arzag-
hi, Kris Boon, Maxim Cho-
vet, Kobus Evenhuis, Sofi e 
Fransen, Jasper Groot, Brett 
Lecaille, Didde Mandema-
kers, Merlijn Marechal, Sofi e 
Meijne, Thomas Nijhof, Es-
mée Nijman, Vince Pastoor, 
Lieke Sprenkeling, Levi Stuif-
bergen, Kees van Velzen, To-
bias Wensveen, Fiep Wijn-
holds en Mats Woud.

Afzwemmers

Castricum 
in Onze Taal
Castricum - Een bord 
dat automobilisten waar-
schuwt voor werkzaamhe-
den op de Puikman en aan-
geeft dat begraafplaats On-
derlangs wel bereikbaar is, 
heeft de populaire rubriek 
Ruggespraak gehaald van 
het maandblad Onze Taal. 
Ruggespraak toont allerlei 
grappige fouten, veelal uit 
kranten. 
Onderlangs is natuurlijk een 
begrip voor Castricummers, 
maar een vreemdeling kan 
natuurlijk denken dat de 
begraafplaats alleen van 
onderen bereikbaar is. 
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Lucia di Lammermoor (ROH)

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 20.00 uur
maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Money Monster

vrijdag 21.00 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur

The Sea of Trees
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.45 uur
maandag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Kollektivet
vrijdag 18.30 uur  zaterdag 21.00 uur

zondag & maandag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Mother’s Day
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 11.00 uur
Brooklyn

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 18.30 uur  maandag 16.00 uur

Jungle Book - 3D
zaterdag 13.00 uur

zondag & maandag 13.15 uur
woensdag 14.00 uur  

Angry Birds (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur  zondag 13.15 uur

Jungle Book - 2D
zaterdag 15.45 uur

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D
zondag 11.00 uur

maandag 13.15 uur  woensdag 14.00 uur  
Kung Fu Panda 3 (NL) 2D

Programma 12 mei t/m  18 mei 2016

Kinderen kunnen rouw 
en verlies vormgeven

Beverwijk - Bij Memoria Uit-
vaartzorg wordt maar al te 
vaak opgemerkt dat ouders 
het moeilijk vinden hoe om te 
gaan met rouw en verlies bij 
kinderen. Memoria Uitvaart-
zorg wil graag bijdragen aan 
meer openheid over rouw en 
verdriet. Daarom roepen zij 
alle kinderen op die te maken 
hebben gehad met een af-
scheid of verlies. De kinderen 
geven uiting aan hun gevoel 
van gemis, rouw, verdriet of 
verlies met een tekening, ge-
dicht of ander mooi werkje. 
Stuur het werkje voor 17 mei 
op naar Memoria Uitvaart-
zorg, Plesmanweg 400, 1945 
WV te Beverwijk. Langsbren-
gen mag ook, dan eerst bel-
len: 0251-254135. Vermeld 

hierbij naam, leeftijd en te-
lefoonnummer en vertel iets 
over het werk. 
Op zondag 22 mei van 11.00 
tot 14.00 uur zullen al deze 
werkjes worden tentoonge-
steld bij Memoria Afscheids-
centrum en is iedereen wel-
kom om te komen kijken. De-
ze dag zal ook in het teken 
staan van kinderen en om-
gaan met rouw. Zo is er een 
deskundige aanwezig waar 
vragen aan gesteld kunnen 
worden, er kan gedanst wor-
den in een silent disco en er 
zullen mooie verhalen wor-
den voorgelezen. Zo wordt 
op een vriendelijke, laag-
drempelige maar ook leuke 
wijze met elkaar gesproken 
over rouw en verlies. 

Deathcore, Fruns én Pinkbak
Castricum - Voor De Bak-
kerij is het Pinksterweek-
end er één van muzikale ex-
tremen, met brute deathco-
re op vrijdag, dansbare klan-
ken van Fruns op zaterdag en 
de eerste editie van Pinkbak 
op zondagavond. Het week-
end trapt af met Colombian 
Necktie. Laaggestemde gi-
taren en diepe grunts hou-
den elkaar op fraaie wijze 
in evenwicht bij dit IJmond-
se vijftal. Vervolgens is het de 
beurt aan Raven Called Sin 
(foto), een progressieve me-
talband. Dan een optreden 
van In Time Of Plague. Zater-
dagavond is de maandelijk-
se editie van Fruns Jazz Club. 
Zondag de eerste, voorzichti-
ge editie van het Pinkbak fes-
tival, met een knipoog naar 
Pinkpop. De avond begint 

met Starfish. Het Heemskerk-
se viertal won drie jaar gele-
den de IJmond popprijs met 
een mix van ska en punk en 
geldt als één van de meest 
opzwepende bands in het 
genre. Uitsmijter van dit lan-
ge weekend is de band To-
ny Clifton. De IJmondse ga-
rage �n roll-band geldt  als 
één van de meest opwinden-
de live-bands uit de regio, en 
de reputatie van het energie-
ke drietal bracht de band al 
op podia als Paradiso, Patro-
naat en het Magneetfestival. 
De feestvreugde wordt ver-
der verhoogd door de tophits 
van dj Skoeter. De Bakkerij is 
te vinden aan Dorpsstraat 30 
te Castricum en is op vrijdag- 
en zaterdagavond geopend 
vanaf 21.00 uur en op zondag 
vanaf 20.00 uur.

Castricum - Op zondag 17 
juli staat de braderie in het 
dorpscentrum in het teken 
van kunst in de ruimste zin 
van het woord. 
Met een nieuwe organisatie 
wordt de braderie een grote-

Kunstenaars gezocht
re markt, dus ook op de To-
renstraat. Ook op deze markt 
staan met kunst of meer in-
formatie? Neem dan con-
tact op met Simone van Lijs-
tenmakerij Bij Bakker 0251-
673977.

Helios neemt afscheid 
van Tini Miedema

Castricum - Na 54 jaar trou-
we dienst als vrijwilligster 
bij korfbalvereniging Helios 
stopt oprichtster Tini Miede-
ma (85) met haar taken. De 
laatste jaren stuurde ze elke 
week trouw de wedstrijdfor-
mulieren naar de bond en re-
gelde ze de spelerskaarten. 
Na de invoering van het di-
gitale wedstrijdformulier ver-
dween deze taak. Tini gaf aan 
dat ze nu toch echt van haar 
vrijwilligerspensioen gaat ge-
nieten. Namens heel Helios 
werd een bloemetje bezorgd. 
Ze gaf aan dat ze de gezich-
ten op zaterdag en zondag bij 
de deur toch ook wel mist. 

Miedema woont nog steeds 
om de hoek van het voorma-
lig Heliosterrein aan de Eer-
ste Groenelaan en vertelt vol 
trots over de begintijd van 
de Castricumse korfbalclub. 
,,Onze straat, een zijstraat van 
het voormalig korfbalterrein 
was eigenlijk het hart van 
Helios. Daar gebeurde het 

allemaal, daar woonden een 
groot deel van de leden. De 
club was aanvankelijk nog 
niets hoor, maar langzamer-
hand ging Helios groeien en 
we maakten vanaf de negen-
tiger jaren een flinke groei 
door. Helios had aanvankelijk 
geen eigen veld en de korf-
ballers trainden en werkten 
hun wedstrijden af op een 
sportveldje van de psychi-
atrische inrichting Duin en 
Bosch en later op een veld-
je in het duin waar nu be-
zoekerscentrum De Hoep is 
gebouwd.” Tien jaar gele-
den werd er afscheid geno-
men van het oude Helios-ter-
rein en verhuisde Helios naar  
Noord End. Dat Helios zo’n 
gezonde vereniging is ge-
worden komt volgens Miede-
ma mede dankzij het feit dat 
Helios kan putten uit zijn ve-
le vrijwilligers die zich inzet-
ten voor de vereniging. 
,,Ik ben trots op het feit dat ie-
dereen zijn steentje bijdraagt. 
En ook de jeugd is heel en-

thousiast met de club bezig.’’ 
Een andere succesformule is 
volgens Miedema de eenheid 
binnen de vereniging. ,,Zelfs 
nu we zo groot zijn, is er een 
eenheid. Niemand word uit-
gesloten en iedereen is wel-
kom. Er lag natuurlijk heel 
wat geschiedenis in die ou-
de kantine en dat veld, maar 
ik ben heel blij met deze gro-
te vooruitgang. Ik ben nu dan 
wel gestopt met mijn taken, 
maar ik kom zeker af en toe 
naar de wedstrijden kijken.’’

Lucia di Lammermoor
Lucia di Lammermoor vertelt 
het verhaal van een voortdu-
rende vete tussen twee fami-
lies in het 17-eeuwse Schot-
land hetgeen gruwelijke ge-
volgen heeft voor twee jonge 
geliefden. Het bevat één der 
indringendste en meest bui-
tensporige scènes in de ope-
rageschiedenis, en wordt al-
gemeen beschouwd als een 
van Donizetti’s beste werken. 
Deze opera is al meer dan 

tien jaar niet meer te zien ge-
weest in het Royal Opera 
House, dus daarmee zal de-
ze productie van Katie Mit-
chell des te belangrijker en 
opwindender zijn. De titel-
rol wordt gezongen door Dia-
na Damrau, een expert in het 
colaratuur repertoire, terwijl 
de Amerikaanse tenor Char-
les Castronovo haar geheime 
liefde speelt, als de roekeloze 
en gepassioneerde Edgardo.

Lee Gates (George Clooney), 
de zelfverzekerde presen-
tator van het tv-programma 
Money Monster, wordt tij-
dens een van zijn uitzendin-
gen gegijzeld door een woe-
dende investeerder (Jack 
O’Connell) die al zijn geld 
heeft verloren. De gijzeling 

Money Monster wordt live uitgezonden op tv 
en de enige die Gates in de 
studio kan helpen is zijn pro-
ducent Patty (Julia Roberts).

In een spannende race tegen 
de klok proberen Lee en Pat-
ty de waarheid te achterha-
len over het complot binnen 
de internationale financiële 
wereld.
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Heiloo - De Aalsmeerse 
Plantenhal organiseert ook 
dit jaar weer een gerani-
ummarkt. Er zijn allerlei on-
dernemers aanwezig op het 
marktterrein tussen Hema en 
Blokker bij Winkelhof ’t Loo in 
Heilo. Het hele terrein is ge-
vuld met zomerbloeiers, vas-

te planten, struiken, aardbei-
en en bloemen. Ook dit jaar is 
er weer een grote autoshow 
van Van der Steen Autobe-
drijf met diverse acties. Voor 
de kinderen is er een spring-
kussen. Op vrijdag 13 mei 
tot 21.00 uur vanwege koop-
avond en op zaterdag 14 mei. 

Grote geraniummarkt

Vitesse houdt na 8-0 zege 
zicht op nacompetitie

Castricum - Na slechts één 
punt behaald te hebben uit 
de laatste twee uitduels te-
gen degradatiekandidaten 
moest Vitesse het in de laat-
ste thuiswedstrijd opnemen 
tegen middenmoter Olym-
pia Haarlem. De ploeg uit 
Schalkwijk had niets meer te 
winnen of te verliezen en dat 
was duidelijk te zien in het 
verloop van het duel. Vitesse 
daarentegen  had ondanks 
het beschamende verlies 
van vijf punten nog steeds 
een kleine kans op deelname 
aan de nacompetitie. Absolu-
te voorwaarde voor dat resul-
taat was dat niet alleen ver-
der puntverlies achterwege 
moest blijven maar óók dat 
de concurrenten volop zou-
den meewerken. En aan bei-
de eisen werd vooralsnog 
voldaan. Vitesse won zelf af-
getekend met maar liefst 8-0 

van Olympia Haarlem en ook 
de concurrentie zorgde er 
voor dat de onwaarschijnlijke 
droom van Vitesse op deel-
name aan de nacompetitie 
nog tenminste een week mag 
voortduren!

Tweede Pinksterdag gaat Vi-
tesse op bezoek bij het voor 
prijzen uitgeschakelde Bloe-
mendaal. Weet Vitesse daar 
de drie punten te pakken 
dan is er nog steeds kans 
op deelname aan de nacom-
petitie. Maar dan moet HSV 
én kampioen worden én te-
gelijkertijd de derde periode 
pakken. Maar voor die der-
de periode is Wijk aan Zee 
de grootste kandidaat. Als de 
ploeg van Arvid Smit namelijk 
in eigen huis wint van Beem-
ster, dan pakken zij die der-
de periode en eindigt het sei-
zoen voor Vitesse. 

Akersloot - Het is inmid-
dels traditie: op pinksterzon-
dag een feestelijke buitenge-
wone viering van de protes-
tantse gemeente Uitgeest-
Akersloot en de rk-paro-
chie in Akersloot. De viering 
is, net als voorgaande jaren, 
op het scoutingterrein aan 
de Roemersdijk. Voorgangers 
zijn ds. Aart Mak en pastor 
Henk Hudepohl. Een oecu-
menisch projectkoor onder 
leiding van Cora de Lange, 
zingt het hoogste lied. Muzi-
kale begeleiding: Ria Pijlman. 
Aanvang: 10.00 uur, na afl oop 
is er koffi e. Neem zo mogelijk 
een (tuin)stoel mee. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar 
de kerk aan de Kerklaan.

Hagenpreek in 
buitenlucht

Vriendenteam kampioen
Limmen - De E5 van Limmen 
bestaat uit acht klasgenoten 
uit groep 7 van basisschool 
de Kerkuil. Bij de overstap 
van de F- naar de E-compe-
titie besloten de jongens bij 
elkaar in het team te blijven. 
De jonge spelers kozen voor  
vriendschap. Daarmee gaven 
ze de mogelijkheid in de E-
selectie te komen op. Aan het 
einde van het tweede seizoen 
zijn zij, met nog één weds-
tijd te spelen, beloond met 
het kampioenschap. En op 
grootse wijze. De voorhoede 
bestaande uit Jurn Gerritse, 
Teun de Groot, Daan Bult en 
Stef Beemsterboer wist ge-
middeld tien keer per wed-
strijd te scoren. De verde-
diging bestaande uit Mats 
Hendrikse, Mike Meerman, 
Mees Hendrikse en Gijs Jak 
wist het aan tegendoelpun-
ten tot slechts gemiddeld één 

per wedstrijd te beperken.
Agelopen zaterdag speel-
den de jongens een spanen-
de wedstrijd thuis tegen FC 
Castricum. Winst of gelijkspel 
was genoeg om het kam-
pioenschap voortijdig vei-
lig te stellen. Al snel bleken 
de vrienden uit Limmen een 
maatje te groot voor de Cas-
tricummers en wonnen de 
wedstrijd met 8-0. Volgend 
jaar stromen deze kampioe-
nen door naar de D-compe-
titie. Of ze dan weer bij el-
kaar in het team komen? 
Dat is aan de nieuwe trainer, 
maar als het aan de vrienden 
ligt, zeker wel. Van links naar 
rechts: Gijs Jak, Mees Hen-
drikse, Jurn Gerritse, Daan 
Bult, Peter de Groot (coach) 
Stef Beemsterboer, Mats 
Hendrikse, Peter Meerman 
(coach) Teun de Groot, Mike 
Meerman. 

Castricum - Dans en Ge-
niet organiseert iedere vrij-
dagochtend een dansme-
ditatie in Geesterhage. Vrij-
dag 13 mei, is de dansmedi-
tatie geïnspireerd op het the-
ma Pinksteren. Opgeven via 
www.dansengeniet.nl of mail 
naar paula@dansengeniet.nl   
tel.: 06-24503879. Aanvang 
9.45 uur. 

Dansmeditatie

Castricum - Deze maand 
exposeert Veronique Assel-
man in galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7. Veronique richt 
zich met haar kunst op par-
ticulieren en ondernemers 
die hun huis of bedrijf willen 
aankleden en maakt kleurrij-
ke en inspirerende schilde-
rijen op maat. Van delen van 
haar kunstwerken maakt Ve-
ronique foto’s die kunnen 
worden afgedrukt op alumi-
nium of gegoten in epoxy. Bij 
Memoria uitvaartzorg in Be-
verwijk heeft Streetscape een 
expositie ingericht met een 
aantal schilderijen van As-
selman, want het is ook mo-
gelijk om de as van mensen 
en dieren in haar werk te la-
ten verwerken. Op Tweede 
Pinksterdag is de galerie ex-
tra geopend. Voor informatie: 
www.streetscape.nl. 

Inspirerende 
kunst op maat

Vier foeragerende 
lepelaars in de polder

Castricum - Zondagmorgen 
8 mei was Nic Hollenberg 
op weg naar het gebied van 
Stichting de Hooghe Weide 
in de Castricummer polder. 

,,Op zoek naar kieviten, grut-
to’s, tureluurs en kluten,  trof 
ik deze groep van vier foera-

gerende lepelaars aan in de 
Castricummer polder tus-
sen Castricum en Uitgeest. 
Soms kom je een solitaire 
lepelaar tegen in de polder, 
maar nu een groep van vier 
stuks. Echt een gebied om in 
de vroege ochtenduren van 
te genieten!” 

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Persoonlijke verhalen in 
examenexpositie Sopit

Castricum - Alle kunstwer-
ken van de leerlingen van het 
Bonhoeffercollege die exa-
men doen in Handvaardig-
heid/Kunstgeschiedenis heb-
ben een prominente plaats 
gekregen tijdens de inrich-
ting van de expositie in Ga-
lerie Sopit. Opvallend is dat 
in deze editie van de jaarlijk-
se tentoonstelling de leerlin-
gen een heel persoonlijk ver-
haal hebben weten te koppe-
len aan de opdrachten waar-
uit kon worden gekozen. Dit 
maakt het een nog kleurrijke-
re expositie dan voorgaande 
jaren. Met beelden en instal-
laties die ontroeren en verras-
sen, kwetsbaarheid tonen of 
juist vervreemden, aangrijpen 

maar vaak ook met veel hu-
mor worden gebracht. 
Eefje de Backker uit Havo5 
koos voor haar meesterproef 
voor een beeldende verwer-
king van het gedicht ‘Zelfpor-
tret als bloeiende schakel: zelf’ 
van Pieter Boskma. ,,Meerde-
re woorden uit dit gedicht de-
den mij denken aan de ziekte 
van Alzheimer, de ziekte waar 
mijn opa jaren aan heeft gele-
den. Ik heb gekozen om her-
senen te verbeelden die zich 
in een schedel bevinden in 
de vorm van een verweerde 
houten vogelkooi waaruit let-
terlijk de herinneringen weg-
vliegen. Deze herinneringen 
heb ik gemaakt door van ou-
de foto’s vogels te vouwen die 

door de galerie vliegen.” Al-
le persoonlijke verhalen van 
de leerlingen bij hun kunst-
werken staan in de catalogus 
die voor elke bezoeker van de 
tentoonstelling klaarligt. 
Iedereen is welkom om de 
expositie te komen bekijken 
vanaf vrijdag 13 mei om 16.30 
uur, de feestelijke opening 
wordt verricht door kunstora-
kel Douwe de Jong om 17.00 
uur. Daarna is de tentoonstel-
ling nog te bezoeken op zon-
dag 15 mei tussen 13.00 en 
17.00 uur waarbij een aantal 
leerlingen aanwezig is even-
als de vakdocenten. Grafi sch 
Atelier en Galerie Sopit be-
vindt zich aan de Anna Pau-
lownastraat 22 in Castricum.

Nog even kijken naar 
Professor Röntgen

Limmen - Op 16 mei sluit 
het seizoen van de Limmen-
se Hortus. De tuin is gespe-
cialiseerd in historische voor-
jaarsbollen, waarvan de bloei 
half mei ten einde loopt. 

Omdat het niet alleen om het 
behoud van historische soor-
ten gaat maar ook een show-
tuin is, worden de bloemen 
zo laat mogelijk gekopt. Het 
extreem koude weer dit voor-
jaar heeft ervoor gezorgd dat 
nog steeds honderden ver-
schillende tulpensoorten vol-
op in bloei staan of zelfs nog 
moeten beginnen. Een deel 
van de dubbele vroege staat 
er bijvoorbeeld nog goed bij. 
Dat betekent automatisch 
dat de dubbele midden en 
dubbele late nu pas aan de 
beurt zijn. Deze prachtige tul-
pen vonden vooral in Enge-
land en Duitsland veel aftrek. 
Nog afgezien van de prach-
tige bloem was de spreiding 
van vroege tot late soorten 
een extra troef van deze ex-
portschlager. Daardoor werd 
het mogelijk om langer dan 
voorheen een weelde aan 
voorjaarskleuren in de bor-
ders te behouden.

Bij elke soort staat een groen 
bordje met de naam en het 
jaartal. Daar is ook een bord-
je bij met de naam Profes-
sor Röntgen. Niet dat hij de-
ze tulp zou hebben gespon-
sord, want in dat geval zou 
z¹n naam op een rood bord-
je staan. Nee, de tulp zelf is 

dankzij zijn vinding tot stand 
gekomen. In de 30-er ja-
ren werd namelijk in samen-
werking met de Limmer Hor-
tus geëxperimenteerd met de 
mutatie van bollen via be-
straling met een röntgenbuis. 

Dat procedé is intussen weer 
verlaten, maar de resulta-
ten ervan zijn nog steeds in 
de Hortus te zien. Daaron-
der ook de Estella Rijnveld 
uit 1954, genoemd naar de 
vrouw van Dr. Mol, die met 
de bollen experimenteerde. 
De Hortus is nog tot en met 
16 mei geopend op de Zuid-
kerkenlaan 23A in Limmen, 
naast het PKN Kerkje. Fo-
to: De parkiettulp Professor 
Röntgen, die dankzij zijn vin-
ding tot stand kwam.

Lezing over opgravingen
in tracé N23-Westfrisiaweg
Castricum - Op woensdag 
11 mei om 20.30 uur presen-
teert archeoloog en project-
leider Wouter Roessing in 
Huis van Hilde de eerste re-
sultaten van het onderzoek 
langs het tracé van de N23-
Westfrisiaweg. Bij de opgra-
ving van maar liefst 25 hec-
tare rond Hoogkarspel is een 
groot aantal boerderijen, slo-
ten en enkele grafstructu-
ren ontdekt. Bezoekers kun-
nen voorafgaand een heerlij-
ke maaltijd genieten in mu-
seumcafé Hilde¹s Heerlyk-
heid en de tentoonstelling 
‘Blik op de Bronstijd’ bekij-
ken. Het oostelijk deel van 
West-Friesland moet van ca. 
1600 tot 800 v. Chr. een aan-
trekkelijk gebied zijn geweest 
om in te wonen. 
Uit opgravingen in de vori-
ge eeuw blijkt dat grote de-
len daarvan in de Bronstijd 
bewoond waren. In 2014 en 
2015 kregen archeologen, 

voorafgaand aan de aanleg 
van de N23-Westfrisiaweg, 
de mogelijkheid om 25 hec-
tare van dit cultuurlandschap 
te onderzoeken. De resulta-
ten zijn overweldigend. Het 
in de Bronstijd gecultiveer-
de landschap werd gedegen 
onderzocht. Daarbij werden 
tientallen boerderijen, dui-
zenden verkavelingsloten en 
enkele grafstructuren opge-
graven. In de lezing is spe-
ciale aandacht voor het ne-
derzettingssysteem, de ma-
nier waarop boeren in die tijd 
het landschap vormgaven en 
de ontdekte grafstructuren. 
Wouter Roessingh is als ar-
cheoloog werkzaam bij ADC 
ArcheoProjecten. Daarnaast 
werkt hij als promovendus bij 
de Universiteit Leiden. In het 
project ‘Farmers of the Coast’ 
onderzoekt hij nederzettings-
terreinen uit de Westfriese 
Bronstijd. Inschrijving via in-
fo@huisvanhilde.nl.

Zwaar weer 
voor de duiven
Castricum - De omslag in 
het weer en de zuidoosten-
wind zorgden dat de dui-
venvlucht dit weekend niet 
schadevrij verliep. Gelost 
om 7.00 uur in het Belgische 
Quiévrain vlogen de dui-
ven wel met een gemiddel-
de snelheid van 92 kilometer 
per uur huiswaarts.
Het was weer een duivin van 
Gerhard Tromp die de over-
winning voor zich opeis-
te met een tijd van 11.10.29 
op de klok. Een duif van An-
ton Tromp volgde als tweede, 
Cees de Wildt werd derde. 
Niet alle duifjes haalde za-
terdag hun thuishok, die ar-
riveerden een dag later.

De Nooijer is 
gast bij MHCC
Castricum – Op 25 mei is 
hockeyer Teun de Nooijer als 
spreker te gast bij MHCC. 
Tijdens deze avond zal De 
Nooijer zijn unieke praktijk-
ervaring gecombineerd met 
wetenschap rondom vitaliteit, 
druk, veerkracht, focus en ta-
lentontwikkeling aangaan 
met het publiek. De lezing 
begint om 20.00 uur, daarna 
is er een netwerkborrel. 

De lezing is bedoeld voor 
(potentiële) MHCC busines-
sclubleden, geïnteresseerde 
MHCC leden en relaties van 
ABN AMRO Bank. Schrijf 
voor 13 mei in voor deze gra-
tis lezing via bc@mhcc.nl. 
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Regio – Landschap Noord-Hol-
land komt weer met wandelin-
gen door de natuur in deze om-
geving. Op donderdagen 19 en 
26 mei zijn er van 19.00 tot 20.30 
uur avondwandelingen door de 
Hempolder bij Akersloot, waar 
veel weidevogels zoals grutto, 
kievit en gele kwikstaart nu jon-
gen hebben. Er wordt ook een 
kijkje genomen bij de vogel-
kijkhut. Vertrekpunt de Dodde, 
Hemweg 1, Akersloot. Op zon-
dag 29 mei kan men van 10.00 
tot 12.00 uur meewandelen 
door het bevertjesgras in het 
Limmerdie. Deze bijzondere na-
tuurplek is slechts eens per jaar 

Wandelen door de natuur

Vogelexcursies
Castricum – Van 14 tot en 
met 22 mei houdt Vogel-
bescherming Nederland en 
Sovon Vogelonderzoek Ne-
derland de Nationale Vogel-
week. Dit doen zij samen met 
de Vogelwerkgroepen in Ne-
derland. Voor deze regio or-
ganiseert Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland op 
verschillende plekken ex-
cursies. Alle excursies duren 
zo’n anderhalf uur en zijn op 
één na allemaal te voet. Aan-
melden is niet verplicht en 
de excursies zijn gratis. 
Er is een excursie in de dui-
nen in Heemskerk op 14  mei 
om 9.00 uur. Verzamelen op 
de parkeerplaats aan het 
eind van de weg Oudendijk. 
Een excursie in Egmond-
Binnen op 14 mei begint om 
9.00 uur. Verzamelen op de 
parkeerplaats PWN, rechts 
voor Gasterij Nieuw Wes-
tert. De excursie in de dui-
nen van Bakkum is op 18 
mei om  9.00 uur. Verza-
melen parkeerplaats Noor-
derstraat. De excursie in de 
Castricummer polder op 18 
mei om  19.00 uur. Verzame-
len op de parkeerplaats bij 
Sporthal de Bloemen. Deze 
excursie is met de fi ets. Een 
excursie op Landgoed Mar-
quette is op 18 mei om 19.00 
uur. Verzamelen op de par-
keerplaats van het landgoed. 
Tot slot een excursie in de 
duinen in Heemskerk op 21 
mei om 9.00 uur. Verzamelen 
op de parkeerplaats aan het 
eind van de weg Oudendijk. 
Foto: Cees Baart.

te bekijken. Het ligt langs de A9 
tussen Akersloot en Limmen. 
Het is in deze tijd een kleurrijk 
gebied, met de gele ratelaar en 
de roze koekoeksbloem. Uiter-
aard wordt ook gezocht naar 
het bevertjesgras. Startpunt: 
neem vanaf de Kennemerstraat-
weg tussen Heiloo en Limmen 
de afslag bij Fletcher hotel naar 
de Lage Laan, richting A9. Ga 
dan over het viaduct an de A9 
met de bocht naar rechts mee 
en beneden bij de parallelweg 
linksaf. Aan het einde van de 
weg kan men parkeren. Reser-
veren is noodzakelijk en kan op 
www.gaatumee.nl.

Akersloot - Tijdens het 
weekend van zaterdag 21 
en zondag 22 mei expose-
ren kunstenaars uit Akersloot 
en omstreken met hun meest 
recente werkstukken in de 
voormalige bollenschuur aan 
de Buurtweg 49. 

Dit initiatief van Gerda Vel-
zeboer, die als ‘dochter van 
de kolenboer’ zelf een ate-
lier aan huis heeft, is inmid-
dels traditie geworden. Ger-
da, die al jaren met groe-
pen boetseert en keramieken 
vervaardigd, heeft opnieuw 
een groep kunsttalenten be-
reid gevonden om hun wer-
ken en objecten te presen-
teren. Bewoonster Carla van 
der Eng heeft de afgelopen 
jaren enorm genoten van de 
belangstellende bezoekers 
en de bijkomende reuring 
op het erf. Zij stelt de ruimte 
daarom ook dit jaar weer met 
veel plezier beschikbaar. Dit 
jaar heeft Gerda keramieken 
geselecteerd van Joop Koop-

man, Ester Veen en Jacqueli-
ne Fluitman. Daarnaast wor-
den er beeldhouwwerken ge-
toond van Ellen Boots en zus 
Ciska Velzeboer. Andere zus 
Rina presenteert haar mooi-
ste foto`s en Naomi de Bruij-
ne toont een fl ink aantal sie-
raden. Om het aanbod com-
pleet te maken zijn er schil-
derijen te zien van Vera Kra-
mer, Ineke Mink, Lenie Ver-
duin, Kees Glorie (op hout) 
en Bea Hageman (tekenin-
gen).

Tijdens de openingstijden 
van 11.00-16.00 uur wordt 
op beide dagen geïllustreerd 
hoe zo`n beeld of keramiek 
tot stand komt met korte de-
monstraties ‘hakken in steen 
en hout’ en ‘rakustoken’. Op 
zondag is er om 12.00 uur 
een optreden van  popkoor 
de Limbeats uit Limmen met 
populaire Nederlands- en 
Engelstalige songs. Om 14.00 
uur brengt Ingrid Rookhuij-
zen op accordeon sfeer.

Cheque voor meubilair 
nieuwbouw Duynkant
Castricum - Het coöperatie-
fonds van Rabobank Noord-
Kennemerland heeft de  
Stichting Werkgroep Oud-
Castricum onlangs 5.000 eu-
ro ter beschikking gesteld 
voor de aanschaf van meubi-
lair ten behoeve van de door 
Oud-Castricum te realise-
ren nieuwbouw. Huis van Hil-
de ontving een cheque van 
2.500 euro.
Begin 2015 is de werkgroep 
Oud-Castricum begonnen 
met het werven van fondsen 
en middelen teneinde de ge-
wenste uitbreiding van het 
gebouw De Duynkant aan de 
Geversweg mogelijk te kun-
nen maken. Op basis van de 
ontvangen giften van de do-
nateurs, de ondernemers en 
andere instellingen heeft het 

bestuur van Oud-Castricum 
vastgesteld dat de nieuw-
bouw fi nancieel haalbaar is. 
De plannen hiertoe zijn in 
een redelijk vergevorderd 
stadium en het wachten is op 
het groene licht van de ge-
meente en de defi nitieve be-
groting van de bouwkosten.  
De werkgroep hoopt nog dit 
jaar een aanvang te kunnen 
maken met de bouw, zodat 
in het jubileumjaar 2017 het 
nieuwe gedeelte in gebruik 
kan worden genomen. Bij de 
foto: In het midden voorzit-
ter Peter Sibinga van Oud-
Castricum die op 9 mei de 
cheque heeft ontvangen van 
Sanna Amhaini van de Rabo-
bank. Rechts Hugo Snabilie, 
lid van de ledenraad van de 
bank. Foto: Rabobank.

Inzamelactie Stichting 
Vergroot de Hoop

Castricum - Binnen-
kort wordt weer de jaar-
lijkse inzamelingsactie 
van Stichting Vergroot de 
Hoop gehouden. Tijdens 
deze inzamelingsactie 
wordt het snoeisel van de 
Taxus Baccata verzameld. 

Het snoeisel kan gebruikt 
worden als grondstof voor 
chemotherapieën. De werk-
zame stof in de plant heet 
Baccatine. Bij 50% van de 
chemotherapieën kiest men 
voor geneesmiddelen op ba-
sis van taxus. Helaas komt de 
Taxus Baccata niet voor over 
de hele wereld. In Nederland 
is hij wel veel te vinden. Dit 
betekent dat iedereen mee 
kan helpen met de bestrij-
ding tegen kanker. Men hoeft 

er overigens maar een kleine 
moeite voor te doen. 

Vorig jaar is al 2600 kuub 
taxussnoeisel ingezameld. 
Dit is natuurlijk een enorme 
hoeveelheid als je bedenkt 
dat er met één kuub genoeg 
grondstof is voor één che-
motherapie. Het doel voor dit 
jaar is om deze hoeveelheid 
te verdubbelen. 

Voor elke kuub taxussnoei-
sel die wordt ingezameld, 
doet stichting Vergroot de 
Hoop ook een donatie aan 
een kankergerelateerd goed 
doel zodat dit een nog groter 
succes wordt. Meedoen in 
de strijd tegen kanker? Kijk 
dan voor meer informatie op 
www.vergrootdehoop.nl. 

Heemskerk - De werkgroep 
Heemskerkse Fietsvierdaag-
se heeft zich weer gesetteld 
in buurtcentrum Het Spec-
trum en de voorbereidingen 
zijn in volle gang. Dit jaar 
wordt de populaire fi etstocht 
door de regio gehouden van 
1 tot en met 4 augustus.  

Heemskerkse 
Fietsvierdaagse
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Regio – Zondag 15 mei 
houdt Kennemer Toerclub 
weer een fi etstoertocht van-
af Camping Geversduin. Er 
zijn twee routes, een van 25 
en een van 75 kilometer. 
Wie deze tocht wil fi et-
sen kan zich tussen 10.00 
en 11.00 uur inschrijven op 
Camping Geversduin aan 
de Beverwijkerstraatweg in 
Castricum. Neem wel een 
duinkaart mee.

Fietsen met 
de Toerclub

Castricum – Donderdag 12 
mei start bij Toonbeeld een 
korte cursus edelsmeden 
Zandgieten of zilver in zand. 
In vier lessen wordt onder lei-
ding van docent Lillian Mel-
ker een uniek zilveren sie-
raad gemaakt met de aloude 
zandgiettechniek.  De cur-
sus vindt plaats op 12 en 26 
mei en 2 en 9 juni.  Voor ie-
dereen die wil leren tekenen 
en denkt dat hij het niet kan 
en voor tekenaars die willen 
leren hun tekenen te verrij-
ken is er de zomerworkshop 
‘Vier dagen tekenen met de 
rechterhersenhelft’ onder lei-
ding van Anja Vosdingh Bes-
sem. De cursus vindt plaats 
van maandag 27 tot en met 
donderdag 30 juni van 10.00 
tot 17.00 uur. Aanmelden via 
www.toonbeeld.tv of door 
het invullen van een aanmel-
dingsformulier bij Toonbeeld.

Cursussen
bij Toonbeeld

Oud-Castricum heeft 
nieuwe voorzitter

Castricum - Op voordracht 
van het bestuur heeft de 
Stichting Werkgroep Oud-
Castricum in haar ledenver-
gadering van 20 april Peter 
Sibinga benoemd tot nieuwe 
voorzitter. Hij is de opvolger 
van Peter van Eerden die per 
1 januari van dit jaar aftrad. 
De 66-jarige Sibinga stu-
deerde Nederlands Recht 
en is na een indrukwekken-
de staat van dienst in de fi -
nanciële wereld sinds 2013 
gepensioneerd. Hij vervulde 
al een aantal bestuursfunc-
ties bij maatschappelijke or-
ganisaties en zei waarom hij 
het voorzitterschap van Oud-
Castricum ambieerde: “Ik wil-
de graag weer wat doen in 
mijn woonplaats. Dat deed ik 
tot 2003 als penningmeester 
van de bibliotheek en het Ro-
de Kruis. Later ben ik nog lid 
geweest van de Rotary CAL. 
De activiteiten van de werk-
groep op het gebied van bij-
voorbeeld archeologie en ge-
schiedschrijving hebben al-
tijd mijn interesse gehad. Ik 
vind het ook erg belangrijk 

dat in deze steeds individu-
eler en vluchtiger wordende 
maatschappij herinneringen 
aan het verleden van Castri-
cum bewaard blijven en dat 
die toegankelijk zijn voor het 
publiek.”
De kersverse voorzitter heeft 
er zin in en wil slagvaardig 
aan de gang: ,,Ik ga mij nu 
met de andere bestuursleden 
richten op een tweetal prio-
riteiten. Dat zijn het 50-jarig 
jubileum van de stichting in 
mei 2017 en de uitbreiding 
van het gebouw De Duyn-
kant indien daarvoor vergun-
ning wordt verleend.” Foto: 
Hans Boot. 

Overlast drone, diefstal 
en poging tot inbraak

Castricum - Vorige week 
dinsdag kwam er bij de po-
litie een melding binnen van 
een diefstal uit een woning 
aan de Sleutelbloem. Die 
werd gepleegd tussen 0.00 
en  6.30 uur. Er was geen 
braakschade, er is vermoe-
delijk gefl ipperd. Er werden 
apparatuur en waardepapie-
ren gestolen.
Diezelfde nacht was er spra-
ke van een poging tot in-
braak via de voordeur aan de 
Teunisbloem. De bewoonster 
heeft omstreeks 4.00 uur die 

nacht geluiden gehoord en 
even later een man weg zien 
lopen. Weer kort hierna hoor-
de ze een auto wegrijden.

Zaterdag vloog een dro-
ne met camera boven de 
Goudenregenlaan. De mel-
der had gezien dat de dro-
ne bij een nabijgelegen wo-
ning was geland. De bewo-
ners van deze woning erken-
den dat er iemand was ge-
weest die, ter demonstratie, 
een drone had laten vliegen. 
Dat is niet toegestaan. 

Castricum - Zowel zaterdag 
als zondag is de brandweer 
uitgerukt naar zorgcentrum 
De Santmark. B
eide keren stond iemand te 
roken onder een rookmelder. 
Het ging om twee verschil-
lende rokers. 

Roken onder 
rookmelder

Droomsporen te zien in
het gemeentehuis

Castricum - Van 19 mei tot 
en met 19 augustus expo-
seert Lia Meydam bijzondere, 
kleurrijke foto¹s in de hal van 
het gemeentehuis. 
Het fotowerk van Lia Mey-
dam is veelal geïnspireerd 
op abstracte schilderkunst 
en wijkt daarmee af van de 
gangbare fotografi e. Ge-
woonlijk is het bij een foto 
belangrijk wie of wat er op 
staat, waar de foto genomen 
is en wanneer. Bij Lia gaat 
het om schoonheid, gevoels-
waarde en tijdloosheid. En 

om een combinatie van hel-
derheid en mysterie. Het vin-
den van zo¹n beeld is voor 
haar een hele zoektocht. De 
getoonde foto’s zijn gemaakt 
met een scanner, dus zonder 
camera. Een klein element uit 
de natuur wordt sterk uitver-
groot en geprint in kleur. De 
expositie wordt op donder-
dag 19 mei om 16.00 uur ge-
opend door Neerlandica Thil-
de Kuit. Zij zal op dichterlij-
ke wijze Lia’s foto¹s belich-
ten. Belangstellenden zijn 
welkom.

Orgelconcert met koor
Castricum - Vrijdag 13 mei 
zal er veel Parijse muziek 
klinken in de St. Pancratius-
kerk. Orgelmuziek uit de 19e 
eeuw wordt afgewisseld met 
Parijse Chansons uit de 16e 
eeuw. Organist Paul Houdijk 
en het ensemble De Kenne-
merkring verzorgen het con-
cert.
Paul Houdijk is de vaste or-
ganist van de St. Catharina-
kathedraal in Utrecht. Re-
gelmatig geeft hij orgelcon-
certen, waarin vooral de 19e 
eeuwse orgelmuziek en de 

daarbij behorende uitvoe-
ringspraktijk centraal staan. 
De Pancratiuskerk bezit een 
Vermeulen-orgel uit 1953. 
Het orgel, dat vorig jaar is 
uitgebreid met een tweede 
trompet, dat op het tweede 
manuaal is geplaatst, klinkt 
prachtig in de kerk, mede 
door de gunstige akoestiek. 
De Kennemerkring staat on-
der leiding van Joost Doode-
man en bestaat uit een aan-
tal zangers, vier blokfl uitisten 
en een luitiste. Het concert 
begint om 20.00 uur.

Discussieavond CAlorie
Castricum - Op 24 mei or-
ganiseert CALorie in het Huis 
van Hilde vanaf 20.00 uur 
‘Energie=Politiek’ voor inwo-
ners van Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo (BUCH). 
Er wordt gepraat over wat 
overheden denken te doen 
voor de energietransitie en 
wat de rol van burgerinitia-
tieven kan zijn. Ook de lo-
kale energiecoöperaties van 
Bergen en van Heiloo, en de 
NHEC, de Noord-Holland-
se Energiecoöperatie doen 
mee. Gedeputeerde Jack van 

der Hoek en portefeuillehou-
ders gemeenten BUCH heb-
ben medewerking aan on-
ze avond toegezegd. Raads-
leden  en ondernemers in de 
BUCH zijn uitgenodigd.
Energie duurzaam opwekken 
heeft raakvlakken met alles 
wat in de samenleving van 
belang is. Niet alleen het kli-
maat, ook werkgelegenheid, 
koopkracht, lokale economie, 
democratie  en andere cen-
trale maatschappelijke waar-
den. Vandaar de titel ‘Ener-
gie= Politiek’. 

Discussieavond CAlorie
Castricum - Op 24 mei or-
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van Hilde vanaf 20.00 uur 
‘Energie=Politiek’ voor inwo-
ners van Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo (BUCH). 
Er wordt gepraat over wat 
overheden denken te doen 
voor de energietransitie en 
wat de rol van burgerinitia-
tieven kan zijn. Ook de lo-
kale energiecoöperaties van 
Bergen en van Heiloo, en de 
NHEC, de Noord-Holland-
se Energiecoöperatie doen 
mee. Gedeputeerde Jack van 

der Hoek en portefeuillehou-
ders gemeenten BUCH heb-
ben medewerking aan on-
ze avond toegezegd. Raads-
leden  en ondernemers in de 
BUCH zijn uitgenodigd.
Energie duurzaam opwekken 
heeft raakvlakken met alles 
wat in de samenleving van 
belang is. Niet alleen het kli-
maat, ook werkgelegenheid, 
koopkracht, lokale economie, 
democratie  en andere cen-
trale maatschappelijke waar-
den. Vandaar de titel ‘Ener-
gie= Politiek’. 
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