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Herinrichting Kleibroek van tafel
Castricum - Er komt een 
nieuw plan rond de herinrich-
ting van de Kleibroek. Dat kre-
gen de meer dan honderd ac-
tievoerders maandagavond te 
horen in het gemeentehuis. Zij 
overhandigden ruim vierhon-
derd handtekeningen van te-
genstanders aan wethouder 
Marcel Steeman, omdat zij te-
gen de plannen zijn rondom 
de herinrichting van de Klei-

broek. Er wordt vooral bezwaar 
gemaakt tegen het voornemen 
zijstraten af te sluiten. Omwo-
nenden vrezen dat de veilig-
heid in de buurt daardoor in 
het geding komt. Voor- en te-
genstanders waren uitgeno-
digd te reageren op de plan-
nen op een speciale site van 
de gemeente Castricum, maar 
kennelijk hadden de tegen-
standers onvoldoende vertrou-

wen dat hun stem zo werd ge-
hoord. Zij voerden actie com-
pleet met verschillende pro-
testborden langs de Kleibroek. 
Ondertussen gingen zij ook 
op social media fel tekeer te-
gen de gemeente en wethou-
der Steeman in het bijzonder. 
Steeman: ,,Het is nooit de be-
doeling geweest dit plan door 
te drukken. Er is gevraagd om 
te reageren en er kwam een 
glashelder, breed gedragen en 
sterk onderbouwd antwoord 
uit de buurt. Dit plan gaat van 
tafel. Ik kan niet uitsluiten dat 
in een nieuw plan geen enkele 
zijweg wordt afgesloten, maar 
dan alleen als het noodzake-
lijk is voor de verkeersveilig-
heid.” Steeman beloofde dat de 
omwonenden nauw betrokken 
worden bij de voortgang van 
het nieuwe plan.

Onzekere tijd breekt 
aan voor natuurijsbaan
Bakkum - PWN wil twee 
tunnels realiseren onder 
de Zeeweg, een onder-
aan de kluft en een nabij 
De Hoep. Hierdoor kun-
nen grazers zich dan on-
gestoord door het gehele 
duingebied begeven. Ook 
in Bergen en Egmond wil 
PWN dergelijke tunnels 
aanleggen. 

Deze ontwikkelingen leiden 
ertoe dat het ijsbaanterrein 
in de toekomst mogelijk moet 
verdwijnen. PWN wil voorals-
nog het huurcontract jaarlijks 
verlengen met telkens een 
jaar in plaats van de automa-
tische verlenging die steeds 
plaatsvond. De VKIJ is aan-
geslagen door deze ontwik-
kelingen. ,,Hiermee is een 
onzekere tijd aangebroken”, 
zo reageert het bestuur van 
de VKIJ.
Ron de Haan van De VrijeLijst 
vermoedt dat de wens van 
PWN om de ijsbaan te laten 
verdwijnen vooral te maken 
heeft met de beschermde 
gevlekte witsnuitlibel waar-
van in 2014 ontdekt is dat 
die ook broedt in het gebied. 

,,Eerst het terrein decennia-
lang op kousenvoeten maai-
en en wieden zodat de wit-
snuitlibel niet wordt gestoord 
en dan nu de laan uitge-
stuurd worden omdat het ge-
vleugelde diertje er ook zijn 
nesten blijkt te bouwen? Dat 
nooit.” Volgens PWN heeft de 
libel niets te maken met de 
wens om op juist deze plek 
een tunnel aan te leggen. 
Sinds 1933 wordt bij koude 
winters geschaatst op de na-
tuurijsbaan. Daarnaast is de 
kantine een startpunt voor 
de trainingen in de duinen. 
De ijsbaan valt in zijn geheel 
binnen de grenzen van het 
Natura 2000 gebied van het 
Noordhollands Duinreser-
vaat en is dus eigenlijk on-
wenselijk. Maar VKIJ pleit er-
voor dat de ijsbaan op verge-
lijkbare wijze wordt behan-
deld als het zweefvliegveld, 
dat wordt gedoogd in het na-
tuurgebied. Het zweefvlieg-
veld wordt nu apart benoemd 
in het beheerplan. Over twee 
jaar wordt de Zeeweg aan-
gepakt en dat moment wordt 
gezien als een ideaal tijdstip 
om de tunnels te resliseren.
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

VANILLE PASSIE CREMEUX EN FRAMBOZENMOUSSE
SPECIAAL VOOR MOEDER

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Minute steaks
25% korting

500 gr. Broccoli                   
2 biefstukspiesjes

Samen  €4,99

Vleeswarentrio
Runderrollade
Cornedbeef
Gebr. gehakt

 samen
€4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 22-04-2017 Jinse 
Jace Frederick Visser, zoon 
van Jelle A. Visser en Bianca 
J.C. van der Gracht. 
Castricum - 11-04-2017 
Robin Silvijn Xander Korver, 
zoon van Kick J. S. Glorie en 
Lotte Korver. 21-04-2017: Do-
ris Jansen, dochter van Ju-
les Jansen en Helena C. Zo-
merdijk. 29-04-2017: Mads 
Renckens, zoon van Stefanus 
Johannes Renckens en Ma-
riska M.J.A. van Zanten. 29-
04-2017: Deen Ole Limmen, 
zoon van  Bart Limmen en 
Anna E. Braak. 
Limmen - 11-04-2017: Raf 
Groot zoon van Max Groot en 
Florence S.G. Veldman.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Akersloot - 19-04-2017: René 
R. Kievit en Anna C.C. Alles. 
24-04-2017: Sander Stap-
horst en Cora P.G. Schipma. 
Limmen - 28-04-2017: Nick 
van Baarsen en Mieke Dui-
ker. 

Overleden
Akersloot - 20-04-2017: Alida 
Kerssens  gehuwd met Cle-
mens J. Bakker. 
Castricum: 24-04-2017: Wil-
helmina P. Stuurman. 24-04-
2017       Pieter L. de Pree, 
weduwnaar van Theodora 
La Grouw. Limmen - 21-04-
2017: Cornelia M. Kroon. 25-
04-2017: Pieter A. van der 
Steen. 30-04-2017: Elisabeth 
A.A. Scheerman, weduwe 
van Thomas J. Nooij. 1-05-
2017: Jantje A. Groen, wedu-
we van Dirk Pilkes. 

PvdA uit kritiek op her-
inrichting parkeerplaats

Castricum - De PvdA is ui-
termate kritisch over de ma-
nier waarop het college om-
gaat met kritiek, bezwaren 
en vragen over de herinrich-
ting van de parkeerplaats bij 
Geesterduin. In een memo 
uit de partij fi kse kritiek op 
de weinig pro-actieve hou-
ding van het college om in 
te gaan op de zorgen die er 
zijn over de herinrichting. De 
PvdA maakt onder meer be-
zwaar tegen de vervanging 
van de bestaande twee in- 
en uitgangen door één in- 
en uitgang. Omdat het aan-
tal parkeerplaatsen met meer 
dan vijftig plaatsen is uitge-
breid verwacht de partij dat 
tijdens piekmomenten bij de 
in- en uitrit een fl essenhals 

zal ontstaan. Verder wordt 
kritiek geuit op de uitritcon-
structie als een gelijkwaar-
dig kruispunt. Dit levert vol-
gens de PvdA verwarring op 
bij weggebruikers.
Dave van Ooijen: ,,Door de 
wijze van herinrichting zal de 
parkeerplaats niet tijdig wor-
den herkend als een gelijk-
waardige weg waarbij uitrij-
dende auto’s voorrang heb-
ben. Ook levert het langere 
wachttijden en vertragingen 
op voor fi etsers op de Gees-
terduinweg. Met name de 
Fietsersbond is duidelijk: ‘De 
vernieuwde uitgang maakt 
het onveiliger, trager en on-
plezieriger’. Ook het Buurtco-
mité is het niet eens met de 
gang van zaken.”

Een lichtend voorbeeld
Castricum - Al lange tijd be-
stond bij velen een wens om 
verlichting langs het fi etspad 
aan het beboste deel van de 
Zeeweg in Castricum. Een 
vrij kort, maar wel heel don-
ker gedeelte. Dat moest ook 
donker blijven met het oog 
op Natura 2000, was het 
standpunt van de provin-
cie. Toch werd een akkoord 
bereikt over een alternatief, 
dankzij goede samenwerking 
tussen de gemeente Castri-
cum, PWN en de in organisa-
tie CaanZee verenigde stran-
dondernemers. Dit alterna-
tief bestaat uit tien nieu-
we lantaarnpalen met be-
wegingsmelders en aange-

paste armaturen. Als iemand 
daar fi etst, gaat het licht aan 
en als de fi etser er voorbij is 
gaat het licht weer uit. Sinds 
vorige week is het systeem in 
werking. Gemeente en Caan-
Zee droegen bij aan de kos-
ten. Inmiddels wordt nage-
gaan of de dynamische en 
natuurvriendelijke verlichting 
in de toekomst ook toepas-
baar is op het strandplateau 
en de parkeerplaatsen bij het 
strand en bij De Hoep.
Op de foto v.l.n.r. Dirk Boon-
stra (CaanZee), wethouder 
Kees Rood en Jan van der 
Meij (PWN) bij een van de 
nieuwe lantarenpalen langs 
het Zeeweg-fi etspad.

Auto brandt volledig uit
Castricum - Zondagochtend 
om 5.05 uur is de brandweer 
in actie gekomen voor een 
auto die in de brand stond 
aan de Groteweide. 
Bij aankomst bleek dat de 
auto vlak voor een woning 
geparkeerd stond en hier-
door was er kans dat de 
vlammen zouden overslaan. 

Dit wisten de brandweer-
lieden te voorkomen en zij 
hadden de brand snel on-
der controle. Over de oorzaak 
van de brand is nog niets be-
kend, dit zal dan ook uit on-
derzoek van de politie moe-
ten blijken. De auto is volle-
dig total loss verklaard. Foto: 
Evelien Olivier.

Gerda Blees genomineerd 
voor C.C.S. Crone Stipendia
Castricum - Gerda Blees 
(1985), geboren en getogen 
in Castricum, is samen met 
vijf anderen genomineerd 
voor de C.C.S. Crone Stipen-
dia voor beloftevolle Utrecht-
se auteurs. Welke drie au-
teurs uiteindelijk een sti-
muleringsbeurs ontvangen 
wordt bekendgemaakt op za-
terdag 13 mei tijdens het In-

ternational Literature Festi-
val Utrecht. De stipendia be-
dragen 2.500 euro en zijn be-
doeld om een volgende pu-
blicatie mogelijk te maken. 
Uit het juryrapport: ‘De ju-
ry was direct getroffen door 
haar ingezonden gedichten. 
Ze zijn speels, talig, betove-
rend. Blees kan onmisken-
baar schrijven.’

Akersloot - Vrijdag 5 mei 
rond 3.25 uur is een auto te 
water geraakt op de Boe-
kel. De bestuurder is zelf uit 
het voertuig geklommen. Het 
ging om een taxichauffeur. 

Auto te water Hij vertelde dat hij moest uit-
wijken voor een dier dat plot-
seling op de weg sprong. 
Hierdoor raakte hij de macht 
over het stuur kwijt. De ber-
ger kon het voertuig niet uit 
het water krijgen, hiervoor 
moest een duikteam komen. 
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Uitgeest - Zaterdag 13 mei 
wordt een Creabeurs ge-
houden in Sporthal de Zien 
in Uitgeest. De beurs is ge-
opend van 10.30 tot 17.00 uur. 
Het is een gevarieerde beurs 
waar de nieuwste materialen 
te koop zijn, onder andere 
vintagevellen, creatieve ver-
pakkingen, lint, bedels, alles 
op het gebied van zelf kaar-
ten maken  en sieraden. 

Ook de nieuwe rage ‘diamond 

painting’ is op deze beurs te 
vinden. Er zijn diverse work-
shops te volgen waaronder 
een gratis workshop met In-
eke Bezemer, Cootje Verhoe-
ven en nog meerdere desig-
ners waarbij gebruik wordt 
gemaakt van diverse tech-
nieken. Voor de kinderen zijn 
er ook workshops, zoals ca-
deautje maken voor moeder-
dag. Voor vragen en informa-
tie: tel.: 06-81520577 of in-
fo@sytavangelderen.nl. 

Op taalreis in Otranto
Castricum - Vorig weekein-
de zijn 26 cursisten van La 
dolce lingua, taalschool Ita-
liaans in Castricum, terug-
gekomen van een studie-
reis van een week in Otran-
to. Otranto bevindt zich aan 
de Adriatische zee in Pug-
lia, in de uiterste punt van de 
hak van Italië. Voor de mees-
ten was het de eerste keer 
dat ze zo zuidelijk in Italië op 
reis waren.
Iedere ochtend volgden de 
deelnemers op hun eigen ni-
veau Italiaanse les bij taal-
school Porta d’Oriente. ’s 
Middags was er een afwis-
selend cultureel programma: 
Een bezoek aan de beroemde 
kathedraal van Otranto met 
zijn indrukwekkende moza-
iekvloer uit de 12e eeuw met 
een scala aan symboliek en 
historie waar de gids in be-
grijpelijk Italiaans over ver-
telde. En het nabij gelegen 
Lecce werd bezocht, ook wel 
het Rome van het Zuiden ge-
noemd. Op woensdagoch-
tend was het voor veel cursis-
ten vroeg dag. Om kwart voor 
vijf ’s ochtends vertrokken zij 

in het donker op de fi ets naar 
de vuurtoren van Punta Pa-
lascìa, de meest oostelijke 
punt van Italië van waaruit 
je als eerste de zon kunt zien 
opkomen van achter de ber-
gen van Albanië. Vuurtoren-
wachter Emilio zorgde daar-
na voor koffi e en iets lek-
kers. ’s Middags klommen de 
meesten opnieuw op de fi ets 
voor een tocht door het bin-
nenland van Salento. De rust 
en weidsheid van de natuur 
en de bloemenrijkdom waren
overweldigend. Na een wijn-
proeverij en een heerlij-
ke maaltijd werd de laatste 
avond dansend afgesloten 
met de opzwepende livemu-
ziek van Diego, Mattia en Ila-
ria op gitaar, accordeon en 
tamboerijn. Zij zongen tra-
ditionele liederen en leerden 
de groep de pizzica dansen.
Rijk aan taal- en cultuurin-
drukken uit het fraaie Salento 
vlogen de deelnemers de vol-
gende dag weer terug naar 
huis. Komend jaar, na afl oop 
van de taalcursus, gaat de 
studie- en cultuurreis naar 
Sardinië. Foto: Anne Telkers

Storende klacht? Homeo-
pathie Noord-Holland!

Castricum - Terugkeren-
de ontstekingen, hoofdpijn, 
oorsuizen, niet goed slapen, 
blaasontsteking, of niet lek-
ker in het vel? Homeopathie 
biedt een goed alternatief bij 
allerlei soorten klachten. 

Saskia Olivier vertelt: ,,Ho-
meopathie is een milde, na-
tuurlijke geneeswijze met he-
le goede resultaten. Ik neem 
de tijd voor de cliënt en on-
derzoek samen met de cli-
ent de lichamelijke, mentale 

en emotionele klachten. En ik 
schrijf vervolgens een home-
opathisch geneesmiddel voor 
dat precies past bij de indivi-
duele, specifi eke symptomen. 
Daardoor voelt de cliënt zich 
niet alleen lichamelijk, maar 
ook mentaal en emotioneel 
beter. Overigens kan home-
opathie ook heel goed naast 
reguliere geneeskunde wor-
den toegepast.“
Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. De mees-
te zorgverzekeringen vergoe-
den klassieke homeopathie 
in het aanvullende pakket. 
Het gaat dus niet ten koste 
van het eigen risico. 
Meer informatie? Maak vrij-
blijvend een afspraak of be-
zoek de website. Saskia Oli-
vier, Homeopathie Noord 
Holland. Oude Parklaan 111, 
Castricum.  www.homeopa-
thie-noordholland.nl, info@
homeopathie-noordholland.
nl, tel.: 06-29566438.

Castricum - Dinsdag 16 mei 
is er weer een Auticafé in de 
Juliana van Stolbergschool. 
Anneke Eenhoorn vertelt 

Auticafé over autisme en confl icten. 
Zij is werkzaam als klinisch 
psycholoog / psychothera-
peut en gedragstherapeut 
binnen Parlan/De Praktijk. 
Daarnaast is zij auteur van 

diverse boeken over ADHD 
en ASS. Ze werkt met kinde-
ren, ouders en hun subsyste-
men om samen te bekijken 
wat de best werkende aan-
pak is.  Aanvang 20.00 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

The Circle
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 19.30 uur

dinsdag 20.00 uur   woensdag 21.00 uur
The Lost City of Z

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Django

vrijdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur
Alone in Berlin

vrijdag 16.00 uur
20th Century Women

dinsdag 14.00 uur
Their Finest

zaterdag 18.45 uur
Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

Lion
zaterdag 16.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 3D

zondag 16.00 uur
The Boss Baby (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 11 mei t/m 17 mei 2017

The Circle
Mae Holland kan haar geluk 
niet op als ze wordt aangeno-
men bij de Cirkel, het mach-
tigste internetbedrijf ter we-
reld. De persoonlijke e-mails 
van de gebruikers, hun soci-
ale media, betalingsverkeer 
en aankopen zijn met elkaar 
verbonden door een univer-

seel besturingsprogramma. 
Het resultaat: iedereen heeft 
slechts één online identiteit. 
Een nieuw tijdperk van open-
heid en gemeenschapszin is 
aangebroken. The Circle is 
de verfi lming van het gelijk-
namige hit-boek van Dave 
Eggers.

Aan het begin van de 20e 
eeuw ontdekt de legendari-
sche avonturier Percy Faw-
cett op een van zijn tochten 
door het onontgonnen Ama-
zonewoud restanten van een 
oude, ver ontwikkelde be-
schaving. Bij zijn terugkomst 
in Engeland wordt zijn ver-
haal afgedaan als onzin en 
wordt het idee van het be-
staan van een mythische 

The Lost City of Z
stad El Dorado belachelijk 
gemaakt. Fawcett is echter 
vastbesloten om terug te ke-
ren naar de jungle en met de 
steun van zijn vrouw en zoon 
deze mysterieuze stad te vin-
den. Het blijkt een levens-
gevaarlijke tocht die de he-
le wereld in zijn greep houdt. 
Deze boekverfi lming vertelt 
een op waargebeurde feiten 
gebaseerd verhaal. 
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Regio - Het hele jaar ge-
nieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind, dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor de laagste prijs-kwali-
teitgarantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort.

Bij Hummel Kozijnen kan 
men nu al een complete ter-
rasoverkapping bestellen van 
circa 400 cm breed en 250 
diep voor de prijs vanaf 1.295 
euro, inclusief BTW (Hum-
mel Deluxe) in de kleuren 
crème/wit RAL 9001 of an-
traciet RAL 7024 en voorzien 
van polycarbonaat beplating.  

De terrasoverkappingen zijn 
te voorzien van vele luxe op-
ties zoals ledverlichting, in-
frarood terrasverwarmer, 
spiekozijnen voor de zijwan-
den, grillo schuttingdelen en 
uiteraard Fiano schuifglas-
wanden, gelaagd veiligheids-
glas, en schuifpuien zodat 
men de overkapping geheel 
kan afsluiten. 
Ook in het assortiment heeft 
Hummel terraszonwering 
voor onder de overkapping 
door middel van geplisseer-
de stof in een aluminium 
frame. Deze wordt geplaatst 
tussen de panelen/liggers in 

Snelvaren of waterskiën 
op het Alkmaardermeer
Regio Vanaf mei kan er al 
weer worden snelgevaren in 
het snelvaargebied De Dei-
lings op het Alkmaardermeer. 
Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt een maxi-
male vaarsnelheid van 16 ki-
lometer per uur. Voor het 
snelvaargebied De Deilings, 
is echter een uitzondering 
gemaakt op deze beperking 
van de vaarsnelheid. Hier kan 
de watersporter mits voor-
zien van een ontheffi ng tus-
sen 1 mei tot en met 31 okto-
ber snelvaren en waterskiën. 
De soorten ontheffi ngen en 
de aanvraagformulieren hier-
voor staan op de vernieuw-
de website www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.nl. Om 
de veiligheid te bevorderen 
houden toezichthouders re-
gelmatig en op verschillen-
de momenten toezicht op 
het meer. Net als voorgaan-
de jaren wordt dit seizoen 
ook doordeweeks weer re-
gelmatig gecontroleerd. Let 
dus goed op de maximale 

vaarsnelheid en zorg ervoor 
naast de juiste ontheffi ng ook 
een geldig vaar-, registratie- 
en verzekeringsbewijs aan 
boord te hebben. Het snel-
vaargebied is met gele boei-
en als een bijzonder vaarwa-
ter gemarkeerd. Dit betekent 
dat alleen vaartuigen met 
een ontheffi ng hier mogen 
varen. Om op doordeweek-
se dagen tussen 8.00 uur en 
zonsondergang in het ge-
bied te mogen varen kan een 
beperkte ontheffi ng aange-
vraagd worden. Deze onthef-
fi ng bestaat uit twee delen. 
Deel A kan kosteloos aange-
vraagd worden via een spe-
ciaal aanvraagformulier. Deel 
B kan gekocht worden via de 
kaartautomaat op recreatie-
terrein De Woudhaven. Deel 
A en B vormen gezamenlijk 
de geldige ontheffi ng voor de 
duur die op deel B staat aan-
gegeven. Een volledige ont-
heffi ng is om de hele week 
tussen 8.00 uur en zononder-
gang te varen. 

Informatie over huidveroudering 
en cosmetische behandelingen

Regio - Huidveroudering is 
een natuurlijke proces waar 
alle mensen mee te maken 
krijgen. Dit proces verloopt 
bij iedereen anders. De een 
heeft er geen probleem mee, 
de ander stoort zich er aan. 
Gelukkig is er vaak iets aan 
te doen. 

De specialisten van Centrum 
Oosterwal vinden het be-
langrijk dat men goed wordt 
voorgelicht als een cosme-
tische behandeling overwo-
gen wordt. Zij organiseren op 
1 juni van 19.00 tot 21.00 uur 
een gratis informatieavond. 

De dermatoloog, plastisch 
chirurg en huidtherapeut 
vertellen over hun samen-
werking en de verschillen-
de cosmetische behande-

lingen. Zo laten zij zien wat 
de mogelijkheden zijn van 
de nieuwste huidverjongen-
de laserbehandeling Forever 
Young BBL. Ook wordt uitge-
legd waarom bij de een bo-
tox/fi llers een oplossing is 
en bij de ander een plastisch 
chirurgische ingreep, zo-

als bijvoorbeeld een ooglid-
correctie, het mooiste resul-
taat geeft. Meer informatie 
of aanmelden voor de infor-
matieavond op 1 juni:  www.
centrum-oosterwal.nl of 072 
5157744. Centrum Oosterwal 
is te vinden op de Comenius-
straat 3 in Alkmaar.

waardoor er een vlak geheel 
ontstaat. Zonwering voor op 
het dak van de  terrasover-
kapping in de vorm van een 
elektrische ZIPX windvas-
te screen bestaat ook tot de 
mogelijkheden. 

Hummel Kozijnen heeft di-
verse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat 
bezoekers een fraai beeld 
kunnen krijgen hoe het er 
thuis uit zou komen te zien. 
De terrasoverkappingen zijn 
verrassend laag geprijsd, en 
zeer eenvoudig zelf te plaat-
sen door de zeer uitgebreide 
digitale montagehandleiding. 
Uiteraard is het ook moge-
lijk de overkapping te laten 
plaatsen tegen een vriende-
lijke montageprijs. Nu bestel-
len is snel genieten! Voor een 
bezoek aan onze showroom 
kunt u ons vinden op de lijn-
baan 44a in Heemskerk 
Bel voor een vrijblijven-
de prijsopgave thuis 0251-
234484. De showroom is van 
maandag tot en met vrijdag 
geopend van 10.00 tot 16.30 
uur. Zaterdags geopend van 
11.00 tot 15.00 uur. Kijk ook 
op www.hummelkozijnen.nl 
voor meer informatie.

Pancratius zingt in Uitgeest, 
Laus Deo in Castricum

Uitgeest - Het  Gemengd 
Koor Pancratius begint zon-
dag 17 mei zijn jaarlijkse uit-
gaansdag met een bezoek 
aan de parochiekerk in Uit-
geest. 
Het koor verleent zijn me-

dewerking aan de hoogmis 
die op deze speciale dag om 
10.00 uur begint. 
Voor deze viering staan de 
volgende werken op het pro-
gramma: De Missa Brevis in 
B van de componist Christop-

her Tambling. Voorts  het 
Tantum Ergo van Widor en 
het bekende Ave Maria van 
Caccini. Het koor staat on-
der leiding van dirigent Joost 
Doodeman. Organist is Ro-
nald Schollaart. Na de viering 
volgt een programma voor al-
le koorleden. 
Kerkkoor Laus Deo Uitgeest, 
zingt op deze dag in Castri-
cum om 10.30 uur.

Wandelingen tussen de 
weidevogels in Hempolder
Akersloot - De boswachter 
van Landschap Noord-Hol-
land organiseert voor natuur-
liefhebbers een wandeling in 
de Hempolder bij Akersloot. 
Het is een rijk gebied voor 
weidevogels: buitelende kie-
viten, roepende grutto’s en 
zenuwachtige tureluurs. Ze 
broeden hier volop door de 
hoge waterstand in combina-
tie met de kruidenrijke wei-
landen. 

De boswachter maakt een 
wandeling van 1,5 uur over 
de dijk zodat men de vo-
gels prachtig kan bekijken. 

Ook de vogelhut midden in 
de polder wordt bezocht. Op 
dinsdag 16 en 23 mei vanaf 
19.00 uur. Reserveren kan op 
www.gaatumee.nl. Foto: Joke 
Huijser-Spekken.

Bakkum - Maandag 15 mei 
is er een stiltewandeling 
waarbij de deelnemers door 
de duinen naar het strand 
wandelen, waar koffi e wordt 

Stiltewandeling gedronken. Verzamelen om 
9.30 uur op de parkeerplaats 
bij De Hoep aan de Zeeweg 
te Bakkum.  
Deelname is gratis, een gel-
dige duinkaart is wel nood-
zakelijk. 





10 mei 201710

Castricum - Vrijdag 12 mei  
rock-’n’-roll en surf met Del 
Toros (foto) en Stories From 
Shamehill in De Bakkerij. 
Zaal open: 21.00 uur, entree  
4,00/3,00 euro. Zaterdag is er 
weer een FrunsJazzClub. 

Zes jaar onderzoek Wim Degeling 
Naslagwerk Zanderij, duinen en zee

Castricum - Wim Degeling 
uit Uitgeest komt uit een sla-
gersfamilie en heeft altijd al 
binding gehad met Castri-
cum en de duinen, zee en 
het strand. In zijn jeugd stond 
hij al eens op het gestran-
de schip De Salamander en 
dat wekte zijn nieuwsgierig-
heid op. 
Na een vrijwilligers carriè-
re als sportverslaggever bij 
de OSU en raadslid voor het 
CDA (2002-2006) in de ge-
meenteraad stortte Wim zich 

op zijn nieuwe hobby en ging 
vrijwillig aan de slag voor de 
Werkgroep Oud Uitgeest en 
het Strandvondstenmuseum. 
Heel veel tijd investeerde hij 
in het zoeken van kranten- 
enartikelen via internet die 
betrekking hadden met ge-
beurtenissen op de zee, het 
duin en de historie van Uit-
geest, Castricum en Bakkum. 

Dit resulteerde in een bijzon-
dere verzameling van meer 
dan 500 berichten die met 

een zoekmachine te vinden 
zijn via de beeldbank van de 
werkgroep Oud Castricum 
onder de noemer Strandbe-
richten.
Opmerkelijk om te constate-
ren dat de discussies omtrent 
het duinbeheer en de door-
gang door de duinen naar 
het strand al in de twintiger 
jaren van de vorige eeuw in 
de pers verschijnen. Tot op 
de dag van vandaag is dat 
nog actueel. Foto:  Rob Ber-
kemeier.

Home-Start op zoek 
naar ervaren opvoeders

Regio – Nog voor de zo-
mervakantie start Home-
Start Noord-Kennemerland 
een nieuwe vrijwilligerstrai-
ning voor ervaringsdeskun-

digen bij gezinnen die tij-
delijk een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Vrijwilli-
gers van Home-Start bieden 
op vriendschappelijke basis 
steun en praktische hulp aan 
gezinnen met kinderen van 
0-14 jaar. Zij komen gedu-
rende een jaar wekelijks een 
dagdeel bij een gezin. Vrijwil-
ligers krijgen naast waarde-
ring ook ondersteuning door 
het volgen van de training, 
intervisie, themabijeenkom-
sten en professionele bege-
leiding. De training duurt zes 
avonden en gaat in juni van 
start. Home-Start is onder-
deel van Humanitas Noord-
Kennemerland. Bel voor in-
formatie: 072- 5401800 of 
kijk op www. home-start.nl. 

Plantenverkoop Clusius
Castricum - De plantenver-
koop van het Clusius College 
wordt dit jaar in de kas van 
de school gehouden op don-
derdag 11 mei van 9.30 tot 
15.00 uur. 

Er zijn weer volop eenjarigen, 
wat vaste planten, kruiden en 

groenteplantjes te koop.
De organisatie en verkoop is 
in handen van de leerlingen 
van klas 1K1. Zij regelen al-
les, ook het advies, de ver-
koop en het afrekenen.
De ijsheiligen zijn van 13 tot 
Zelf een tas, krat of doosje 
meenemen

‘tHuis Lioba zoekt vrij-
willigers en houdt open huis

Regio - Midden in het duin-
gebied van Egmond ligt het 
Liobaklooster. In een mooie 
recent verbouwde vleu-
gel van dit historische pand, 
‘tHuis Lioba, wordt aan on-
geneeslijk zieke mensen een 
tijdelijk verblijf geboden. Zij 
worden in hun dagelijkse 
zorgbehoefte 24 uur per dag 
bijgestaan door goed opge-
leide vrijwilligers en professi-
onele beroepskrachten.
Op 29 maart ‘tHuis Lioba of-
fi cieel geopend. Inmiddels 
heeft de eerste gast er een 
zeer prettig verblijf gehad. 
Uitgerust en zeer dankbaar 
is zij nu weer teruggekeerd 

naar haar eigen huis. Dit ver-
blijf wordt mogelijk gemaakt 
door de inzet van een grote 
groep enthousiaste, goed op-
geleide en betrokken vrijwil-
ligers. De groep is nog niet 
compleet. Er wordt gezocht 
naar mensen die twee dien-
sten van vier uur per week in 
willen vullen, eventueel twee 
diensten aanvullend aan el-
kaar. Kijk op www.thuis-lio-
ba.nl voor verdere informa-
tie en rechtstreekse aanmel-
ding of bel naar 06-12408072 
tijdens kantooruren. De open 
dagen zijn op zaterdag 13 
mei en 17 juni van 10.00 tot 
12.00 uur.

Jaarboek 2017 van de Historische 
Vereniging Oud-Akersloot is uit

Akersloot - Oud-Akersloot 
heeft het nieuwe Jaarboek 
gepresenteerd met mooie en 
afwisselende verhalen over 
de historie van Akersloot. 
Het boek is rijkelijk voorzien 
van foto’s en bovendien is 
het een nummer waar mu-
ziek in zit. De hoofdpersoon 
in het levensverhaal is Riet 
Dekker. Riet is opgegroeid 
aan de Buurtweg, zij ver-
telt over haar jeugd, werk en 
wat ze heeft meegemaakt in 
Akersloot. Aansluitend is de 
genealogie lte ezen van de 
familie Dekker. Hoe kom je 
op het idee, een verhaal over 
een begraafplaats? Is hier 
wat bijzonders of spannends 
over te vertellen? Jazeker, 
niet alleen over de aanleg en 
uitbreiding van de begraaf-
plaats maar ook het verhaal 
over de begraafplaats zelf.
Verder voorvallen en herin-
neringen over de mobilisatie 

en de Tweede Wereldoorlog, 
zoals deze zijn beleefd door 
Freek Kerssens. In de jeugd-
verhalen van Sierk Hennes 
rond 1820 doet hij verslag 
van gewone dagelijkse din-
gen die hij als kind deed of 
zag. En dan ‘Akersloot en de 
popmuziek 1980-1995’,  met 
muziekbandjes uit Akersloot. 
Maar liefst twintig bandjes 
of artiesten uit deze periode 
zijn beschreven. Er zijn oude 

en nieuwe foto’s opgenomen 
rond de protestantse kerk. 
Het jaarboek eindigt met de 
kroniek, met hierin op een rij 
wat er in 2016 is gepasseerd 
in Akersloot. Het jaarboek is 
los verkrijgbaar bij Veldt’s To-
ko of op de woensdagoch-
tend in de werkruimte van 
de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot aan de Rem-
brandtsingel naast sporthal 
De Lelie.
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Help ondernemende 
leerlingen naar finale!

Castricum - Sinds janua-
ri krijgen de leerlingen van 
groep 8 van de Visser ¹t Hooft 
school een Masterclass ‘Ont-
luikend Ondernemen’ van 
André de Boer en Esther Hol-
lenberg vanuit de Stichting 
Ontluikend Ondernemen. 
De kinderen hebben acht be-
drijven geformeerd en elke 
groep heeft een eigen on-
dernemingsplan, een pitch 
en een filmpje gemaakt. Op 
22 mei vindt de schoolfinale 
plaats en op 24 mei de lande-
lijke finale. Van alle deelne-
mende scholen uit heel Ne-
derland worden er zeven ‘be-
drijven’ geselecteerd die mee 
mogen doen. Om de Castri-
cumse leerlingen te steu-
nen kan men voor 15 mei 
een stem uitbrengen op één 

of meer bedrijven. Ga naar 
www.ontluikend-onderne-
men.nl en klik in de menubalk 
op Kick Off Talent. Rechts op 
de pagina staat dan een but-
ton met een groene ster met 
de tekst Registreren. 3. 
Na het indrukken van de GO 
onderaan het invoerscherm 
als dat is ingevuld, beschikt 
de donateur over een virtueel 
budget  van vijfhonderd eu-
ro. Op basis van voorkeur of 
waardering kan dat bedrag 
worden verdeeld over de di-
verse projecten of kan één 
bedrijf gesteund worden. Het 
aantal donaties, en dus niet 
de hoogte van het bedrag, 
vormt uiteindelijk een be-
langrijk onderdeel van de be-
oordeling bij de jurering van 
de ondernemingen.

Examenwerk aanstormend 
talent te zien bij Sopit

Castricum - Nog voordat 
de landelijke examens van 
start zijn gegaan, zit het beel-
dend praktijkexamen voor 
de leerlingen van het Bon-
hoeffercollege er al weer op 
en staan hun kunstwerken 
klaar voor de tentoonstelling 
op 12 en 14 mei in Grafisch 
Atelier en Galerie Sopit. De 
galerie opent voor het zes-
de jaar haar deuren voor het 
aanstormend beeldend ta-
lent van de school, waaron-
der een flink aantal leerlin-
gen dat na het eindexamen 
aan een kunstopleiding gaat 
beginnen. 
Vanaf januari werkten de 
leerlingen tijdens de lessen 
Handvaardigheid aan hun 
3D-meesterstuk, en niet één 
van hen maakt zich zorgen 
over de mening van de be-
zoekers van de examenex-
positie want zij zijn behoorlijk 
tevreden over hun werk. Ook 
de docenten Marieke de Vree 
en Silvia Winder zien de ten-
toonstelling met vertrouwen 
tegemoet. De leerlingen ko-
zen voor hun examenwerk-

stuk uit zeven onderwerpen 
die landelijk worden bepaald.
Favoriet waren de thema’s 
‘Ontwerp een ruimte of ex-
tensie voor je alter ego’, het 
gedicht ‘Werkelijkheid’ van 
Bert Schierbeek, en ook een 
dialoog uit de film ‘The Ma-
trix’ werd vaak als uitgangs-
punt genomen.
,,Volgend jaar beginnen we 
op het Bonhoeffercollege 
met een verbreed beeldend 
kunstvak, Art & Design, een 
mooie tegenhanger van het 
Technasium”, aldus Marie-
ke de Vree. ,,Leerlingen kun-
nen kiezen voor tweedimen-
sionaal of driedimensionaal, 
én voor de kunstzinnige kant 
of de TechnologyLab/design-
kant van de beeldende vak-
ken. Deze insteek vergroot de 
beroepsmogelijkheden van 
de kunstzinnige leerlingen 
van onze school.” De werken 
zijn te zien op de Anna Pau-
lownastraat 22. Op vrijdag 12 
mei is de opening om 17.00 
uur. Zondag 14 mei zijn de 
werken tussen 13.00 en 17.00 
uur te zien.

Franks Verhuiskamer-
theaterfeest

Castricum - Vijf jaar Franks 
Huiskamertheater. Met een 
paar duizend bezoekers een 
fenomeen voor de regio in 
het Castricumse centrum. 
De optredens die Frank pro-
grammeert op het kleinscha-
lige comedypodium, onder-
scheiden zich door intimiteit. 
Het zijn feestavonden voor 
artiest en bezoeker. 

In het hemelvaartweekend 
vieren Frank en het droogko-
misch, absuristisch duo ‘De 
Rode Horde’ eenzelfde feest-
je in Franks Verhuiskamer-
theater. Zaterdag 27 mei is 
de eerste voorstelling van het 
tweede lustrum Huiskamer-
theater. Niet op de gebruike-

lijke plek aan de Dorpsstraat 
maar in het nieuwe theater 
Koningsduyn. De cabaretiers 
die Frank uitnodigt verdienen 
meer aandacht dan wat er in 
de Dorpsstraat past. 
Winnaars van het Leids Ca-
baret festival en het Amster-
dams Kleinkunst Festival zijn 
geziene gasten op Franks po-
dium. Ook De Rode Horde 
maakt theater wat je gezien 
moet hebben. 
De eerste voorstelling van het 
zesde seizoen is een specia-
le. Voor zestien euro heeft het 
publiek een prachtige avond 
inclusief twee consumpties. 
Reserveer via www.dorps-
straat23.nl, daar staat ook 
meer informatie. 

Castricum - Tot 1 juni expo-
seert Marianne Jonkers haar 
schilderijen in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Zij schil-
dert het liefst met olie of 
acrylverf, meestal figuratief 
met een vlotte toets en war-
me kleuren. Ze schildert nu 
al vele jaren bij schildersver-
eniging Tintoretto in Heiloo 
waar ze lessen volgt bij Karin 
van Bodegom. Ook schildert 
en tekent ze soms  portretten 
in opdracht. De expositie is 
te bezichtigen van  maandag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot 
16.30 uur in de ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel, Stationsweg 3.

Expositie

Enquête over 
buiten spelen
Castricum - De gemeente 
Castricum wil in kaart bren-
gen hoe de openbare speel- 
en sportruimte wordt ge-
bruikt en hoe dit het beste is 
af te stemmen op de verschil-
lende gebruikers. De uitkom-
sten gebruikt de gemeen-
te bij het maken van een 
nieuw ‘uitvoeringsplan voor 
de openbare speel- en sport-
ruimte’. Iedereen is welkom 
om de bewonersenquête in 
te vullen. Deze is te vinden 
via www.speelplan.nl/castri-
cum. De gemeente maakt in 
samenwerking met bureau 
Speelplan een nieuw uitvoe-
ringsplan voor speelplaatsen. 
Dat is nodig omdat er meer 
woonwijken bijkomen waar 
ook speelplekken moeten 
komen, terwijl het budget ge-
lijk blijft. 
Daarom wil de gemeente een 
aantal kleinere, weinig ge-
bruikte speelplekken afbou-
wen en de andere plekken 
inrichten voor een bredere 
doelgroep. Welke speelplaat-
sen wel en niet behouden 
blijven wordt bepaald aan de 
hand van het speelruimteon-
derzoek per wijk. 

Jubileum voor Cantare
Castricum - Koor Cantare 
bestaat twintig jaar en viert 
dit op zondag 14 mei in een 
feestelijke viering in de Pan-
cratiuskerk. 
De viering begint om 10.30 
uur en wordt voorgegaan 
door Pastoor Kaleab. In deze 
viering neemt ook Peter Va-
gevuur afscheid als dirigent 
van het koor. Peter heeft het 
koor vanaf de oprichting ge-
leid, maar geeft nu het stok-
je over aan de nieuwe diri-

gente, Marieke Zondervan. 
Marieke zal de samenwer-
king met Marion Stam, die de 
laatste jaren als tweede diri-
gente met Peter samenwerk-
te, voortzetten. In het koor 
zingt voor deze gelegenheid 
ook een aantal oud-leden 
mee. Na afloop van de vie-
ring is er een receptie en kan 
iedereen persoonlijk afscheid 
nemen van Peter, kennisma-
ken met Marieke en het koor 
feliciteren.

Met drank op achter stuur
Castricum - Woensdag 3 
mei omstreeks 0.20 uur  zag 
de politie een voertuig rijden 
op de Soomerwegh dat op-
viel vanwege het rijgedrag. 

De auto reed een stuk lang-
zamer dan de toegestane 
snelheid en slingerde. Uitein-
delijk is er een stopteken ge-
geven en hebben ze de be-
stuurder van dit voertuig la-
ten blazen op verdenking van 
het onder invloed zijn van al-
cohol. De bestuurder rook 
naar alcohol en had bloed-
doorlopen ogen. Op het poli-

tiebureau blies de bestuurder 
405 ug/l. Zondag omstreeks 
2.50 uur zag een motoragent 
een snorfiets rijden vanaf de 
Dorpsstraat. Bij het rechtsaf 
slaan viel de bestuurder bij-
na van zijn snorfiets af, reed 
tegen een stoeprand en reed 
vervolgens bijna twee fiet-
sen omver. De bestuurder is 
staande gehouden en blies 
op het politiebureau 665 ug/l. 
De wettelijke norm voor een 
beginnend bestuurder is 88 
ug/l. De bestuurders hebben 
een rijverbod gekregen en 
hun rijbewijs is ingevorderd.
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Vertelbijeenkomst voor 
omgeving Kooiplein

Castricum - Na vier suc-
cesvolle vertelbijeenkomsten  
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum in het kader van haar 
vijftigjarig jubileum, zijn de-
ze maand de componisten-
buurt in combinatie met de 
zeeheldenbuurt en het noor-
den van de Kooiweg aan de 
beurt. Op donderdagavond 
18 mei worden alle bewoners 
van deze buurten en ook an-
dere belangstellenden in de 
gelegenheid gesteld om in de 
Paulusschool  verhalen over 
de buurten uit te wisselen  en 
foto’s in te leveren. Oud-ge-
meenteambtenaar  Ger Foe-
ken leidt om 20.00 uur de 
bijeenkomt in door aan de 
hand van foto¹s en kaarten 
te tonen hoe de betreffende 

buurten zijn ontstaan. De bij-
eenkomst gaat behalve over 
de buurten ook over het the-
ma ‘de kerk in 1967’. Iedereen 
is welkom bij de gratis vertel-
bijeenkomst van Oud-Castri-
cum op de Eerste Groenel-
aan 88. 
Aanvang 20.00 uur.  Foto’s 
van het kerkelijk leven of van 
genoemde buurten van om-
streeks het einde van de ja-
ren ‘60 zijn zeer welkom en 
zullen ter plekke op fotopa-
nelen tentoongesteld wor-
den. Een foto inleveren kan 
tijdens de vertelbijeenkomst 
of per mail via foto1967@
oudcastricum.com. Op de fo-
to: Omgeving Kooiplein rond 
1967. Links op de achter-
grond de Betlehemkerk.

Afzuigpijp vat vlam 
Limmen   Donderdag rond 
11.15 uur heeft er korte tijd 
een brandje gewoed in het 
afzuigsysteem van een cafe-
taria aan de Rijksweg. Aan-
gezien de brand al uitslaand 
was via de pijp op het dak, 
werd  naast de brandweer 
Limmen ook de tankauto-

spuit van brandweer Hei-
loo gealarmeerd.  De brand-
weer had de brand snel on-
der controle en zo bleef de 
schade beperkt. Tijdens de 
brand was een deel van de 
Kerkweg en de Rijksweg af-
gesloten voor het verkeer. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Akersloot - Op zaterdag 13 
mei is er van 10.00 tot 15.30 
uur een rommelmarkt in ‘t 
Kruispunt op de Mozartlaan 
1A. Ook aanwezig zijn Livon 
met tweedehands kleding, 
Chris en Marion met tiffany 
en glas in lood, Riet Verduin 

SWOA in
‘t Kruispunt

Lezing Hans van Weenen 
over de St. Pancratiuskerk
Castricum - De oude dorps-
kerk, de oorspronkelijke St. 
Pancratiuskerk, stond in het 
dorpscentrum. Als tufstenen 
Romaanse kerk werd hij ge-
bouwd in de 11e eeuw. De 
kerktoren is er eeuwen la-
ter, in de 16e eeuw, tegen-
aan gebouwd. Over het ont-
staan van Castricum in de tijd 
daarvoor, de vroege middel-
eeuwen (500 - 1000 na Chr.) 
is niet veel bekend. Wat was 
de oorsprong van het dorp? 
Wie heeft de kerk gesticht? 
En waarom op die plek waar 
hij nu, duizend jaar later, nog 
steeds staat? Waarom koos 
men St. Pancratius als pa-
troon? Wat is er van deze hei-

lige en zijn verering bekend? 
Kortom, vragen te over, terwijl 
er eigenlijk maar drie bron-
nen als basis kunnen dienen 
voor het formuleren van een 
begin van een antwoord. Dat 
zijn de schenkingsacte die 
wijst naar de 10e eeuw; het 
tufstenen schip van de kerk; 
en de patroonheilige St. Pan-
cratius. Met die bronnen als 
uitgangspunt deed prof. dr. 
Hans van Weenen in de af-
gelopen vijf jaar onderzoek, 
om meer inzicht te krijgen in 
het ontstaan van het dorp: 
de oorsprong van Castricum. 
Op donderdag 11 mei van-
af 20.00 uur in de Pancrati-
uskerk.

Castricum - Woensdag om-
streeks 14.30 uur is een man 
het slachtoffer geworden van 
zakkenrollerij. Dit is waar-
schijnlijk gebeurd in de lift 
bij de Aldi. Daar stonden een 
man en vrouw heel dicht te-
gen hem aan en duwde een 
van hen hem. Deze perso-
nen stonden ook achter de 
man toen hij aan het pinnen 
was bij de Aldi. Toen de man 
bij de volgende winkel wilde 
betalen bleek dat zijn pinpas 
weg was. De man heeft direct 
daarop zijn pas laten blokke-
ren en toen bleek dat er al 
een geldbedrag van zijn re-
kening was opgenomen.

Zakkenrollers

Limmen - Tussen dinsdag 2 
mei 16.00 uur en woensdag 3 

Poging inbraak

met kettingen en Carin Over-
pelt met babykleding. Op 
woensdag 17 mei geeft Mary 
Schoon een lezing. Aanvang 
14.00 uur. Zij vertelt over het 
schrijven van toneelstukken, 
kinderboeken en historische 
romans. Na de pauze wordt 
een spel gespeeld over wee-
tjes, gezegdes en gewoontes 
uit het boerenlandleven. De 
winnaar ontvangt een gesig-
neerd boek. 

Bakkum - Op 2 mei 1967 
werd op een drukbezoch-
te bijeenkomst in de toren-
kamer van de tegenwoordi-
ge Dorpskerk de Amateur-
schildersclub Perspectief op-
gericht.
Met een veelvoud aan ac-
tiviteiten wilde het huidi-
ge bestuur van de inmid-
dels tot ‘ateliers voor beel-
dende vormgeving Perspec-
tief’ omgedoopte organisa-
tie dit tiende lustrum fees-
telijk vieren. Zaterdag 6 mei 
konden de leden deelne-
men aan één van de speciaal 
voor deze gelegenheid geor-
ganiseerde workshops. Uit-
springer was in atelier één 
de workshop modeltekenen. 
Onder de opwindende klan-
ken van muziek werden twee 
buikdanseressen door de te-
kenaars en schilders afge-
beeld. Bij het middagpro-
gramma schitterde één van 

de oudste Perspectiefl eden, 
de 84-jarige mevrouw Ger-
tie van Eck. Hoewel nog maar 
één jaar actief lid ontstond 
er op haar papier een na-
tuurgetrouwe afbeelding van 
de als voorbeeld dienende 
met lelies gevulde vaas. Ge-
vraagd naar haar opvallen-
de talent was haar nuchte-
re antwoord: ,,Ach, ik heb er 
nu de tijd voor. Vroeger liep ik 
hard maar dat lukt me nu niet 
meer. Ik zwem wel een keer 
per week, maar één kilome-
ter hoor!”
De creatieve dag eindig-
de met een uitstalling van 
de geproduceerde resulta-
ten van alle deelnemers. Blik-
ken van bewondering voor 
elkaars werk verraadden dat 
Perspectief een bruisend en 
gezond bestaan leidt en dat 
de vereniging zich mag ver-
heugen op een artistieke toe-
komst.

mei 12.00 uur is geprobeerd 
in te breken bij een woning 
op de Dusseldorperweg. Er is 
geprobeerd om een raam aan 
de zijkant open te breken.

Feest op de 
Puikman!

Castricum - Het op 11 mei 
1922 opgerichte Vitesse ‘22 
viert dit weekend haar 95-ja-
rig bestaan. The Frogs zul-
len op vrijdagavond 12 mei 
hun opwachting maken van-
af 20.00 uur, de entree is gra-
tis en iedereen is welkom. 
Zaterdag overdag staat in het 
teken van de jeugd. Zater-
dagavond kunnen de voet-
jes van de vloer. Het is de 
organisatie gelukt een top-
act van internationale allu-
re te strikken: Kris Kross Am-
sterdam. Oprichters Sander 
en Jordy Huisman zijn bei-
den oud-speler van de jubi-
lerende vereniging. Als San-
der en Jordy het podium heb-
ben verlaten, zal de bekende 
coverband Sesam Sensation 
de avond van een passend 
vervolg voorzien. Vanaf 20.00 
uur, entree vijf euro. Zondag 
14 mei vanaf 13.00 uur is er 
het Sevens voetbaltoernooi 
voor senioren waarvoor zich 
inmiddels 21 teams hebben 
ingeschreven. Bovendien 
speelt het vlaggenschip haar 
laatste thuiswedstrijd tegen 
WSV ‘30, aftrap 14.00 uur. 
Aansluitend wordt het jubile-
umweekend worden afgeslo-
ten met eten en muziek.
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Dick Tiebie gevangen in 
onrust tussen twee werelden
Castricum - Als hij het over 
vroeger heeft begint hij te 
stralen en zijn aanstekelij-
ke glimlach is nooit ver weg; 
Dick Tiebie (68) is een aan-
tal maanden in Nederland en 
vertelt hoe zijn leven is ver-
lopen. Die geschiedenis kan 
samengevat worden in een 
woord: onrustig. In Castricum 
kende veel mensen hem om-
dat hij muzikant was in band-
jes als Junction en UFO en hij 
stond ook bekend als iemand 
die altijd in was voor een 
geintje. Ondertussen woont 
Dick al sinds 1983 in Bogo-
ta in Colombia. 
,,De letters UFO hebben we 
destijds heel groot op de tan-
kwal gekalkt en op het fiets-
pad van de Zeeweg², vertelt 
hij lachend. ,,En we hebben 
een keer de bandnaam op-
gehangen aan de Dorpskerk 
die we gemaakt hadden van 
rollen behang. Dat mocht na-
tuurlijk allemaal niet.” Uit-
gaan deed hij in de Voem 
Voem en het Fust en hij was 
samen met anderen de man 
achter Sociëteit Relax, een 
discotheek op de plek waar 
nu Shoes van den Broek te 
vinden is. Dick groeide op in 
de Prinses Irenestraat en be-
zocht de Augustinusschool 
en Henricus ulo. ,,Heel veel 
van de jongens uit die tijd 
ontmoet ik nog als ik in Ne-
derland ben.”
Toen zijn ouders naar Am-
sterdam verhuisden kocht 
Dick een huis in Zaandam en 
woonde samen met de zan-
geres van de band waarin hij 

toen speelde. ,,Dat ging over 
en ik ben toen een jaar lang 
alleen geweest, nou ja, ik had 
wel heel veel vriendinnen. In 
1982 was ik voor mijn werk 
in het Victoria Hotel in Am-
sterdam. Ik was toen secreta-
ris van de examencommissie 
bij het Koninklijke Onderwijs 
Fonds. Daar zag ik een mooie 
vrouw: Ruth Zamora uit Co-
lombia die hier met een groep 
op vakantie was. We zijn op 
stap gegaan en ik werd ver-
liefd, maar zij moest op een 
gegeven moment weer naar 
huis.” Na een half jaar ging 
Dick op bezoek en onder-
vond dat hij er niet zou kun-
nen aarden. Het stel besloot 
om in Nederland te gaan wo-
nen, maar dan moesten ze 
wel eerst trouwen. ,,Ik heb 
om haar hand gevraagd bij 
haar vader en ben terugge-
gaan om alle papieren in or-
de te maken. De ouders van 
Ruth organiseerden en be-
taalden de bruiloft.” Na een 
huwelijksreis begon hun le-
ven samen in het houten huis 
in Zaandam. Ruth werd snel 
ongelukkig, miste haar oude 
leven en vertrok weer naar 
haar geboorteland. ,,Ik volgde 
haar een paar maanden later 
om mij daar voorgoed te ves-
tigen. De eerste drie maan-
den heb ik Spaans geleerd. 
Omdat er problemen waren 
met de huurders van het huis 
in Zaandam, vroeg mijn vader 
mij terug te komen. Eigenlijk 
was ik van plan om daarna 
in Nederland te blijven, maar 
toen belde Ruth om te ver-

tellen dat ze zwanger was, 
dus daar ging ik weer.” Zoon 
Marcel is in 1985 geboren en 
dat werd de belangrijkste ge-
beurtenis in zijn leven. Dick 
ontmoette een Nederlander 
en werd aan een administra-
tieve baan geholpen waar-
voor hij veel op reis ging. An-
der werk volgde. ,,Maar op 
een gegeven moment ben 
ik toch samen met Marcel 
naar Nederland gegaan. We 
woonden twee jaar in Purme-
rend en ik had allerlei baan-
tjes; bij de reinigingsdienst 
bijvorbeeld.” Twee jaar daar-
na keerden vader en zoon te-
rug naar Ruth in Colombia. 
,,Daar ben ik een openba-
re parkeerplaats begonnen, 
eerst met een maat, later al-
leen. In Bogota mag je niet op 
straat parkeren. Dat bedrijf 
staat nu op naam van Mar-
cel en ik ben gepensioneerd.” 
Bogota is een stad met zo’n 
negen miljoen inwoners, ligt 
hoog vanwege het Andes-
gebergte en is daarom rela-
tief koel. ,,We wonen in een 
chique buurt in de bergen. 
Als ik terugkijk op mijn leven 
ben ik blij dat ik zoveel van 
de wereld heb gezien, maar 
het was ook een heel onrus-
tig leven. Als ik in Nederland 
ben wil ik terug naar Ruth en 
Marcel en daar heb ik heim-
wee naar Nederland. Als ik 
het over zou mogen doen, 
had ik het misschien toch an-
ders gedaan.” En dan besluit 
hij met een lach: ,,Tsja, nu ik 
ouder word slaat de nostalgie 
steeds vaker toe.”

Dick op het Bakkerspleintje met achter hem zus Lida en nicht Alice Nielen, waar Dick altijd 
welkom is als hij in Nederland verblijft.

Vitesse blijft in de race
Castricum - Na een slech-
te serie wedstrijden is het Vi-
tesse weer gelukt om weer 
eens drie punten te pakken. 
Daar zag het in het begin he-
lemaal niet naar uit want bin-
nen tien minuten stond de 
thuisploeg in Wijk aan Zee al 
met 2-0 voor. Omdat de con-
currentie punten lieten liggen 
behoudt Vitesse nog steeds 
uitzicht op de nacompetitie. 
Maar dan moet het komen-
de zondag opnieuw wel al-
lemaal meezitten in de wed-
strijd tegen WSV. Boven-
dien moet concurrent SVW, 
dat nu gelijk staat met Vites-
se maar een veel beter doel-
saldo heeft, punten verspe-
len in het thuisduel tegen het 
reeds gedegradeerde OSV. 
oor knullig verdedigen werd 
het in de eerste minuut al 1-0 
voor de thuisploeg. En een 
te slappe terugspeelbal rond 
de tiende minuut leidde zelfs 
tot een tweede tegentreffer: 
2-0. Shabari Visser scoorde 
uit een vrije trap: 1-2. Kort 
voor rust viel ook de verdien-
de gelijkmaker al uit een per-
fect genomen vrije trap van 

Inschrijving Bakkum Beach 
Volleybaltoernooi geopend
Bakkum   Op 24 en 25 juni 
wordt op het strand het Bak-
kum Beach Volleybaltoernooi 
gehouden voor paviljoen Dei-
ning. Al 25 jaar is het Bakkum 
Beach Volleybaltoernooi een 
vaste waarde op de natio-
nale beachvolleybalkalender. 
Op het toernooi is zowel plek 
voor geoefende volleyballers 
met jarenlange ervaring in 
het spelletje, als voor onge-
oefende buurt-, vrienden- en 
familieteams die vaak alleen 
in de vakantie een bal aanra-
ken. Het toernooi biedt drie 
categorieën waarin kan wor-
den ingeschreven.
Voor zowel de volleyballers 
als de niet-volleyballers is er 
het traditionele volleybal van 
zes tegen zes zoals dat ook 
in de zaal wordt gespeeld. 
Daarbij kan er worden inge-
schreven met een dames-

team, een herenteam of een 
mixed team. Daarnaast is 
er op het toernooi het ech-
te beachvolleybal voor duo’s, 
zoals dat ook geregeld op 
televisie te zien is en waar-
in Nederland op wereldni-
veau goed vertegenwoor-
digd is. Tevens biedt het toer-
nooi onderdak aan teams die 
uit drietallen bestaan. In die 
categorie staan de wedstrij-
den bol van de spectaculaire 
rally’s die het uiterste van de 
sporters vergen.
De grote gemene deler die ze 
met z¹n allen hebben is het 
beleven van een leuk week-
end met zon, zee, strand, vol-
leybal, lekker eten en drinken 
en een goed feest op de za-
terdagavond met livemuziek. 
Het inschrijven kan heel ge-
makkelijk via www.bakkum-
beachvolleybal.nl.

Rik Beentjes: 2-2. Kort na 
rust nam Vitesse zelfs de lei-
ding toen Mats Laan met een 
diepe bal vanuit het midden-
veld de diepte ingestuurd 
werd en vrij voor de keeper 
verscheen. Via de binnenkant 
van de verre paal rolde de bal 
in het doel: 2-3. Het duurde 
daarna tot een minuut of vijf 
voor het einde voordat het 
duel in het slot werd gegooid. 
Opnieuw was het Nick van 
de Ven die op vrijwel iden-
tieke wijze zijn tweede tref-
fer liet aantekenen: 2-4. In de 
laatste minuut wist Wijk aan 
Zee de eindstand nog iets 
dragelijker te maken, mede 
omdat het vlagsignaal van de 
grensrechter voor buitenspel 
werd genegeerd: 3-4.
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Castricum - Vanaf haar 
achttiende werkt Krista 
Meijne in de cosmetica, maar 
sinds 26 februari heeft zij na 
veel verschillende opleidin-
gen gevolgd te hebben haar 
PMU studio 26 aan huis ge-
opend. Ze heeft haar spo-
ren verdiend in onder ande-
re beautyfarms als schoon-
heidsspecialiste en pedicure, 
maar ook in kap- en schoon-
heidssalons en parfumerie. 
Krista: ,,Permanente make-
up is de afgelopen jaren flink 
in opkomst, want hoe fijn is 
het om weinig tot geen tijd 
te hoeven besteden aan het 
aanbrengen van make-up en 
je ‘s zomers niet meer druk te 
hoeven maken of wenkbrauw 
of eyeliner er nog goed op zit? 
Ik heb mij gespecialiseerd in 

nieuwe technieken zoals 3D 
hairstrokes, je maakt dan 
haartjes. Je komt  dan on-
geveer een keer per jaar te-
rug voor een nabehandeling 
omdat het vervaagt. We wer-
ken namelijk in een andere 
huidlaag dan bij een tatoe-
age. Buiten PMU doe ik ook 
wenkbrauwstyling met wax 
en verf en wat ik heel mooi 
vind om te doen is fractional 
needling. Dat is een behan-
deling om fijne lijntjes, frons-
lijnen en rimpels op te vullen. 
Ook littekens kunnen glad-
der gemaakt worden met de-
ze methode.” Voor informatie 
en de Moederdagactie zie de 
facebookpagina of bel Kris-
ta vrijblijvend: 06-10825046 
adres: Verlegde Overtoom 26, 
Castricum.

Krista van PMU studio 26: 
,,Permanente make up 

aanbrengen is mijn passie” 

Kazuri; unieke sieraden 
voor alle vrouwen

Castricum - De sieraden-
collectie van Kazuri die de 
Wereldwinkel sinds kort ver-
koopt bestaat uit handge-
maakte sieraden van kera-
miek uit Kenia, Oost Afrika. 
De kralen worden gemaakt 
van klei uit het gebied rond-
om Mount Kenya. Inmiddels 
zijn er meer dan 350 
lokale vrouwen in dienst bij 
Kazuri om elk steentje met 
de hand te vormen en te gla-

zuren, om deze vervolgens te 
verwerken tot juwelen.
De werkplaats is gelegen op 
een gedeelte van de farm 
van Karen von Blixen, be-
kend van de film ‘Out of Afri-
ca’. Dit  is te zien in een inte-
ressant filmpje op de websi-
te www.kazuri.nl. De draag-
ster van een Kazuri sieraad 
ondersteunt het principe van 
eerlijke handel en helpt zo 
de vrouwen van Kazuri en 
hun gezinnen aan een be-
ter leven met hoop voor de 
toekomst. Perfect om als ge-
schenk te geven met Moe-
derdag.
Daarnaast is er van 10 tot en 
met 13 mei een actie van To-
ny-Chocolonely. Alleen in 
Castricum vier grote repen 
naar keuze voor 9,95 euro. 
En voor hetzelfde bedrag is 
er een leuke verpakking met 
twee mokjes en een pak Fair 
Trade filterkoffie. Wereldwin-
kel Castricum is te vinden 
aan de Smeetslaan 4.

Open Tuinen Weekend
Castricum   Aan alle mensen 
die plezier hebben van hun 
tuin en die dat willen delen 
met anderen, wordt gevraagd 
mee te doen aan het Open 
Tuinen Weekend. 
Het is de bedoeling dat men-
sen hun ervaringen kun-
nen delen, ideeën opdoen 
en meegenieten van al het 
moois dat een tuin kan bie-
den. Het evenement vindt 

plaats op zaterdag 17 en/of 
zondag 18 juni van 11.00-
16.00 uur. Het is bovendien 
mogelijk stekjes te verkopen 
of een speciale hobby te la-
ten zien. 
Kruiden is dit jaar het the-
ma, maar alle tuinen kun-
nen meedoen. Voor 20 mei 
opgeven bij Ans Breetveld 
0251-672650 of mail naar 
f.demink@gmail.com.

Straatcontactpersonen 
aan de slag in Bakkum

Bakkum - In mei gaat, in 
samenwerking met Welzijn 
Castricum, een groep en-
thousiaste straatcontactper-
sonen in hun eigen straat 
en buurt in Bakkum van 
start voor wijkondersteu-
ning op divers gebied. Deze 
straatcontactpersonen kun-
nen vragen beantwoorden 
en suggesties voor de straat 
of buurt in ontvangst nemen, 
informatie geven over prak-
tische ondersteuningsmoge-
lijkheden, bijvoorbeeld over: 
vervoer, boodschappen-
hulp, knoppenhulp, klusjes 
in huis of lichte tuinklussen. 
Waar gewenst kunnen zij on-
dersteunen in het uitbrei-
den van contacten. Bijvoor-
beeld: samen een kopje kof-
fie drinken, een wandeling 
maken of het wijkontmoe-

tingspunt bezoeken in Fase 
Fier in Bakkum, elke woens-
dag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Maar ook kunnen wijkbewo-
ners met hen praten over een 
andere buurtvraag. Straat/
buurtcontactpersonen ma-
ken zich bekend middels fly-
ers met bereikbaarheidsge-
gevens die in de eigen straat 
en buurt worden verspreid. 
Ook kan men op www.wel-
zijncastricum.nl zien welke 
straatcontactpersoon in de 
straat en buurt actief is en 
hoe men deze kan bereiken. 
De groep straatcontactper-
sonen zoekt uitbreiding voor: 
de Vinkenbaan, Sifriedstraat, 
Schelgeest, Dr. Ramaerlaan 
en de Van Duurenlaan. Ook 
voor Bakkum Noord worden 
straatcontactpersonen ge-
zocht. Foto: Nico Lute.

Castricum - In april hebben 
51 kandidaten hun zwemdi-
ploma behaald in De Witte 
Brug. Voor het A-diploma is 
er op 29 maart door 24 jon-
ge kandidaten afgezwom-
men. Reem Almoustafa, Li-
lyan Bakker, Nahla Beentjes, 
Siem de Beer, Hanna Berg-
man, Luke Dekker, Steyn van 
Dorst, Zara van Gastel, Feline 
Graas, Thomas van Kampen, 
Senna Kuiper, Luuk Linnartz, 
Tamar Möhlmann, Lucie Nij-
sen, Fabian Peperkamp, 
Meike Sloog, Liv Steijlen, Ju-
lian Swoboda, Marente Tette-
rode Ravenstein, Voss Vaes-
sen, Tijn Verdoorn, Cas Ver-
ver, Arlyne van Westering en 
Elise Wu hebben hun zwem-
kunsten aan een groot pu-
bliek laten zien.
Op woensdag 5 april heeft 
een groep van vijftien kan-
didaten voor het B-diplo-
ma afgezwommen: Noor van 
den Berg, Mia Boonstra, Saar 
Castricum, Olaf Flikkema, 
Sjaak Glas, Alies den Haan, 
Sophie den Hartog, Emil 
Hespe, Anne Houweling, Phi-
leine van Oostrom, Floor de 
Reuver, Danny Schut, San-
der Stoop, Charlotte de Vrij 
en Jop Wit.
De week daarna is er door 
zes kandidaten voor het C-
diploma afgezwommen: 
Chris Apeldoorn, Stan Bak-
ker, Rick Dekker, Yoëla Rios, 
Fenne Schipper en Hannah 
Snel. Na Voor Zwemvaardig-
heid hebben zes kandidaten 
op 19 april afgezwommen. 
Zwemvaardigheid 1 is be-
haald door: Yfke Dekker, Me-
rel Heideman, Kelvin Heijne 
en Maaike Scheerman. Te-
gelijkertijd zwommen Gyano 
Collye en Steyn van Egmond 
af voor Zwemvaardigheid 2.  

Afzwemmers

Castricum - Sinds oktober is 
een grote groep vrijwilligers 
bezig met het instuderen van 
de musical Jozef van Gerard 
van Midden (tekst) en Gerard 
van Amstel (muziek). De mu-
sical is gebaseerd op het be-
kende Bijbelverhaal van Jozef 
de dromenuitlegger. Jozef is 
een verhaal met thema’s als 
jaloezie, schuld, vergeving 
en verzoening. Het verhaal 
wordt ondersteund door een 
aantal liedjes. Jozef wordt 
uitgevoerd in de Maranat-
hakerk op vrijdag 9 juni om 
20.00 uur, op zaterdag 10 juni 
om 20.00 uur en op zondag0 
11 juni om 15.00 uur. Kaarten 
zijn vanaf half mei te koop bij 
boekhandel Laan en aan de 
zaal op de uitvoeringsdata.
reserveren kan via amg.grau-
mans@ziggo.nl.

Musical Jozef  
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Mee(r) doen voor 
ouderen in Castricum

Castricum - ‘Hoe kunnen 
we de belangrijkste uitda-
gingen voor ouderen op het 
gebied van muziek, dans en 
film, dagje uit, en sport en 
spel vormgeven door sa-
men te werken?’ Die vraag 
stond centraal tijdens de bij-
eenkomst ‘Mee(r) doen voor 
ouderen in Castricum’, die 
de Stichting De Tijdmachi-
ne in het gemeentehuis van 
Castricum organiseerde op 
18 april. Zeventig vertegen-
woordigers van verschillende 
zorgpartijen maar ook inwo-
ners, vrijwilligers en politici 
gingen met elkaar in gesprek 
over thema’s als communica-
tie tussen zorggroepen, vrij-
willigerswerk, en film, muziek 
en dans voor ouderen. Wet-
houders Swart en Rood ver-
zorgden de opening en de af-
sluiting van de avond.
Er ontstond een open ge-
sprek waarin dilemma’s en 
oplossingen werden bespro-

ken. Veel voorkomend was 
de vraag naar een helde-
re, fysieke sociale kaart voor 
ouderen en zorginstanties. 
Een kaart die bijvoorbeeld 
specifiek aangeeft waar ie-
mand de foxtrot kan dansen 
met een zestigjarige partner. 
Ook de communicatie tus-
sen verschillende zorgpar-
tijen was een veelgenoemd 
thema. Zo’n dertig mensen 
gaven aan het eind van de 
avond aan dat ze de handen 
uit de mouwen willen ste-
ken om verder aan de slag te 
gaan met deze thema’s. Hans 
Nieuwenhuijs, lid van Advies-
raad Sociaal Domein Cas-
tricum, is een van hen. De-
monstratief noteerde hij zijn 
naam onder de brainstorm-
pagina vervoer. ,,Ik ben een 
beetje uitgepraat”, verzuchtte 
hij. ,,Nu wil ik praktisch aan 
de slag. Laat mij maar lopen, 
wandelen, duwen, rijden en 
in actie komen.”

Castricum - Organist Erik 
Jan Eradus geeft op vrijdag 
19 mei een concert in de 
Pancratiuskerk. Tijdens het 
concert worden orgelwerken 
gespeeld van de beroem-
de Franse componist César 
Franck. Naast orgelwerken 
zullen ook enkele liederen 
ten gehore worden gebracht 
door de sopraan Astrid Lam-
mers. Het concert begint om 
20.00 uur.

Orgelconcert 
met sopraan

De oorlogsjaren van 
Artis en andere parken

Castricum – Voormalig Artis 
directeur Maarten Franken-
huis verzamelde twintig jaar 
lang gegevens over hoe Ar-
tis de oorlog heeft doorstaan. 
Hoe hield het personeel de 
honderden dieren in leven in 
de hongerwinter? Donder-
dag 18 mei vertelt hij hier-
over in de bibliotheek in Cas-
tricum.
Behalve de dieren vonden 
ook circa 300 mensen in de 
tuin een veilig onderkomen: 
vooral Joden en mannen 
die dwangarbeid in Duits-
land probeerden te ontlo-
pen. Hoewel Artis – vergele-
ken met andere Nederlandse 
dierentuinen – de meidagen 

van 1940 relatief ongeschon-
den doorkwam, kreeg de tuin 
het in de oorlogsjaren ex-
tra zwaar te verduren. Maar 
dankzij de bovenmenselijke 
inzet van de Artis-medewer-
kers en hun directeur bleef 
Artis overeind. Ondanks alle 
terreur, vervolging, honger en 
gebrek aan vrijwel alles, Artis 
hield stand.
Donderdag 18 mei start de 
lezing om 20.00 uur Aan-
melden kan via de activitei-
tenagenda op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de 
bibliotheek, betalen met pin. 
Op de foto Duitse militairen 
bij de pinguïns in Artis.

De gemeente 
en ‘Red de bij’
Castricum - De gemeen-
te werkt aan het verbeteren 
van de biodiversiteit en de 

leefomgeving van de bij. Het 
Technasium project ‘Red de 
bij’ van het Bonhoeffercol-
lege sluit prima aan bij de-
ze doelstelling. Daarom on-
dersteunt de gemeente de 
leerlingen van de brugklas 
bij hun onderzoek naar de 

leefomgeving van bijen en 
hoe belangrijk zij zijn voor de 
mens. 
De leerlingen hebben van de 
gemeente opdracht gekre-
gen om na te denken over 
oplossingen voor een speci-
fieke locatie: een stuk bos-

plantsoen naast de eenden-
kooi in Castricum. Deze loca-
tie is aan de rand van Castri-
cum en grenst aan een per-
ceel van stichting de Hooge 
Weide. Deze stichting zet zich 
in voor de leefomgeving van 
onder andere de bij.

Nieuwe koers basisschool Sokkerwei
Castricum-  Op 15 mei pre-
senteert openbare basis-
school De Sokkerwei haar 
innovatieve onderwijs en fi-
losofie.
Het vernieuwde onderwijs 
op De Sokkerwei biedt meer 
ruimte voor de persoonlijk-
heidsvorming van het kind 
en daagt kinderen uit om 
zichzelf en hun talenten te 
ontdekken. Dit doen ze on-
der meer met het gerenom-
meerde IPC-onderwijspro-
gramma. Naast basisvaar-
digheden als schrijven, lezen 
en rekenen leren kinderen 
bijvoorbeeld ook samenwer-
ken, problemen oplossen, 
kritiek geven en ontvangen. 
Geïnteresseerde ouders/ver-

zorgers die meer willen we-
ten over de vernieuwingen 
op deze basisschool zijn wel-
kom.
Er is de laatste jaren veel be-
langstelling voor vernieu-
wende onderwijsconcepten. 
Directeur van De Sokkerwei, 
Klaas Degen, legt uit: ,,De 
wereld verandert razendsnel 
en deze tijd vraagt dan ook 
om een ander soort onder-
wijs. Scholen moeten mee-
bewegen en zich blijven ont-
wikkelen om onderwijs te 
kunnen bieden dat gericht is 
op de wereld van morgen.²
De Sokkerwei werkt met in-
dividuele (digitale) leer-
trajecten waardoor kinde-
ren het onderwijs krijgen 

dat aansluit op hun ontwik-
kelingstempo. Verder staat 
duurzaamheid hoog op de 
schoolagenda. In het duur-
zame ronde schoolgebouw 
met grasdak en zonnepa-
nelen leren de kinderen om 
bewust en vreedzaam om te 
gaan met mens en milieu. 
Binnen het vernieuwde on-
derwijs wordt de huidige sa-
menwerking met Forte Kin-
deropvang verder verdiept: 
op deze manier sluiten on-
derwijs, opvang en sport- 
en spelactiviteiten naad-
loos op elkaar aan. De infor-
matieavond vindt plaats op 
de Sokkerwei 4 en start om 
20.00 uur. Aanmelden via: 
www.sokkerwei.nl.

Castricum - Op de Rijksweg 
in Limmen worden woensdag 
10 mei de slechte plekken in 
het asfalt gerepareerd. Op de 
Soomerwegh te Castricum, 
bij de bushalte op de hoek 
bij de Walstro wordt ook het 
asfalt gerepareerd. De werk-
zaamheden worden tussen 
20.00 en 6.00 uur uitgevoerd. 
De wegen worden niet afge-
sloten. Het doorgaand ver-
keer ondervindt wel hinder 
van de werkzaamheden. Er 
zijn verkeersregelaars aan-
wezig om het verkeer te be-
geleiden.

Werken aan 
de wegen

’t Stetje naar Nationale 
kampioenschappen

Castricum - Het eerste team 
van biljartvereniging t‘ Ste-
tje heeft zondag 7 mei de 
gewestelijke finale voor C1 
teams in Warmenhuizen ge-
wonnen en zich daarmee ge-
plaatst voor het Nationaal 

kampioenschap voor teams 
in Nieuwegein eind juni. 
Vorig jaar wist het tweede 
team van ’t Stetje zich ook 
al te plaatsten voor het Na-
tionaal kampioenschap C3 
teams.
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Eerste zege van seizoen
Castricum - Zaterdag heeft 
Yanne Dorenbos samen met 
vijf teamgenoten een om-
loop in Sinaai-Waas gere-
den. Daar behaalde hij zijn 
eerste zege van dit seizoen 
op de weg. Na de start ont-
stond al snel een groep van 
drie renners die halverwe-
ge koers werd ingehaald 
door het peloton. Vlak daar-
na was er een grote valpar-
tij die het peloton verbrokkel-
de, maar niet veel later kwam 
alles weer bij elkaar. In de fi-
nale waren er nog drie jon-
gens vooruit die in de laat-
ste twee km werd bijgehaald. 
Uiteindelijk zijn in deze om-
loop over 87 km 45 van de 85 
gestarte renners in het pelo-
ton aangekomen. Yanne: ,,In 
het begin van de wedstrijd 

heb ik me niet heel erg be-
moeid met het koersverloop. 
Richting het einde ging ik 
meer proberen om met een 
vlucht mee te springen. Drie 
rondjes voor het einde pro-
beerde ik het in mijn een-
tje en kreeg een klein gaatje 
maar werd weer teruggepakt. 
In de laatste ronde waren er 
veel aanvallen waardoor er 
een klein groepje weg kwam, 
het gat werd niet heel groot. 
De sprint begon al vroeg op 
de lange rechte weg en ik 
kon aanpikken bij iemand die 
naar de voorste groep wou 
springen. Ik sprong over hem 
heen en reed naar de voorste 
toe. Ik kwam precies in het 
goeie wiel en kon zo naar de 
overwinning sprinten”. Foto: 
Jordi’s cyclingpictures. 

Sanne Nederlands kampioen 
Limmen - Begin mei orga-
niseerde de Nationale Tafel-
tennisbond het NJK waar-
bij wordt gestreden om de 
nationale jeugdtitels. Op za-
terdag 6 mei waren het de 
jeugdspelers met een B-li-
centies die voor de titel gin-
gen. Sanne Briefjes van Ta-
feltennisvereniging Limmen 
werd zaterdag ongeslagen, 
met zeven winstpartijen, Ne-
derlands kampioen bij de da-
mes B-junioren. Door deze 
prestatie neemt Sanne mee 
aan het NJK-A waar de ab-
solute top van Nederland 
speelt.

Pittige klus 
voor duiven
Castricum - Precies driedui-
zend duiven van kring 1 wer-
den dit weekend met goed 
weer gelost in het Belgische 
Chimay. De 260 vogels van de 
Gouden Wieken hadden een 
afstand van zo’n 280 kilome-
ter voor de boeg en zij kre-
gen te maken met een oost-
noordoostelijke wind. Daar-
door werd het geen makkelij-
ke wedvlucht, hoewel de eer-
ste duiven evengoed na min-
der dan vier uur vliegen op 
de klep landden. 
Een tweejarige doffer van 
Anton Tromp was de onbe-
twiste winnaar in de vereni-
ging en deze liet in groot ver-
band liefst 2.997 andere dui-
ven zijn staart zien. Cees de 
Wildt pakte in de vereniging 
opnieuw de tweede plaats 
en stond ook in de kring zijn 
mannetje. 
De derde te kloppen man 
werd Gerhard Tromp die, zo-
als nu al blijkt, weer aan een 
prima seizoen bezig is. Hoge 
prijzenpercentages waren er 
verder voor Arie en Rie Ha-
geman, Nico de Graaf en al-
weer voor Jaap Kaandorp. 
Overigens pakten alle leden 
punten, waarmee deze editie 
mooi werd afgesloten.

Jeroen Grueter en Jeroen 
Elshoff bij FC Castricum

Castricum - Ook dit jaar 
zijn de Vrienden van FC Cas-
tricum erin geslaagd goe-
de sprekers binnen te halen. 
Woensdag 17 mei om 20.00 
zullen NOS voetbalcommen-
tatoren Jeroen Grueter (48) 
en Jeroen Elshoff (40) bij FCC 
komen vertellen over hun 
grote passie: voetbal. Jeroen 
Grueter versloeg onder meer 

de best bekeken wedstrijd uit 
de geschiedenis van de Ne-
derlandse tv met meer dan 10 
miljoen kijkers, de wedstrijd 
Nederland-Uruguay. 
Jeroen Elshoff versloeg de 
Champions league en meer-
dere duels van het Neder-
lands elftal. Ze zullen de 
avond eindigen met een 
voetbalquiz.

Tomeloze inzet rugbydames
Castricum - Op de laatste 
speeldag van het Cas RC-da-
mesrugbyteam was er nog 
veel te halen: een uitgelezen 
kan om revanche te nemen 
op Obelix uit Nijmegen. De 
vrouwen waren gebrand op 
het neerzetten van een goe-
de partij rugby, wat te zien 
was in de tomeloze inzet van 
het team. 
Na de aftrap waren nog geen 
vijftien seconden op de klok 
weggetikt of Linde van de 
Velde scoorde al haar eer-
ste try. En voordat de Nij-
megenaren daarvan waren 

bekomen scoorden Laura 
Stokx, Sophie Touber en His-
ke Blom ieder ook een try zo-
dat  Obelix al fors op achter-
stand werd gezet. Nijmegen 
kon daar maar twee trys te-
genover zetten. In de tweede 
helft speelden Castricum net 
zo fanatiek en verbeten als in 
de eerste helft. Uiteindelijk 
was de stand na het laatste 
fluitsignaal 84-12 in het voor-
deel van de Duinranders die 
zich het beste eerste klasse 
team van deze play-offs mag 
noemen omdat de concur-
rent punten liet liggen. 

Open dagen 
jeu de boules
Castricum - Vrijdag 12 en 
zaterdag 13 mei vanaf 13.15 
uur zijn er open middagen 
bij Jeu de Boulesvereniging 
de Stetters. De bouleclub wil 
belangstellenden uitnodigen 
kennis te maken met het spel, 
de vereniging en het speel-
terrein. Het adres is Sport-
park Wouterland, van Haer-
lemlaan 31 A, waar ook het 
hockey en de rugby hun on-
derkomen hebben. Zie www.
stetters.nl of bel de secreta-
ris, Kees den Uijl, 652101 of 
06-33637175.

Ontknoping in laatste ronde
Limmen - Op vrijdag 5 mei 
speelden de schakers van 
Vredeburg de 27e en voor-
laatste ronde van de inter-
ne competitie. Koploper Bob 
Stolp en zijn naaste belager 
Bert Hollander zijn al weken 
verwikkeld in een adembe-
nemende strijd om het kam-
pioenschap. Beiden blijven 

maar winnen. Bob Stolp re-
kende af met Hidde Ebels die 
de partij te wild aanving. Bert 
Hollander trof Harold Ebels 
aan de overzijde van het 
bord. Ruim na middernacht, 
op de 73e zet, had Hollander 
dan ook de vis op het droge. 
Vrijdag staat de laatste ronde 
op het programma.

balsponsor:  AUTOSCHADESPECIALIST P.ZONNEVELD B.V.  
 KERSSENS LUCHTBEHANDELING  
 AUTOBEDRIJF DIRK VAN DER STEEN

pupil v.d. week:  AMBER EN JORDY MORS (spelers MO11-2 en JO9-3)

Zondag 14 mei 14.00 uur:

Limmen  -  Meervogels
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