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Zeer grote brand in kerk Limmen
Castricum - De brandweer is don-
derdag rond 17.45 uur op gro-
te schaal uitgerukt voor een zeer 
grote brand in de Corneliuskerk 
op de Dusseldorperweg in Lim-
men. Deze brand is ontstaan in 
het uitvaartcentrum waarna het 
vuur zich in hoog tempo uitbreid-
de. Daarbij kwam veel rook vrij 
zodat omwonenden geadviseerd 
werden ramen en deuren te slui-
ten. Niet veel later stond het schip 
van de kerk in lichterlaaie. 
Bij aankomst van de eerste tank-
autospuit kwamen de vlammen 
al uit het dak en was het al niet 
meer mogelijk de brand van bin-
nenuit te bestrijden. Alles op al-
les werd gezet om de brand te 
bedwingen met twee hoogwer-
kers, de ladderwagen en twee 
straatwaterkanonnen aan de ach-
terkant van de kerk. Zo heeft de 
brandweer ervoor kunnen zor-
gen dat de kerktoren en de pas-
torie bewaard zijn gebleven. 
Rond 21.15 uur werd het sein 
brandmeester gegeven en ver-
dwenen er steeds meer brand-
weerauto’s uit het straatbeeld. 
De brandweer van Limmen bleef 
nog lang achter voor nabluswerk-
zaamheden samen met de hoog-
werker van Alkmaar. Deze wer-
den ook vrijdagochtend weer op-
geroepen en zijn de hele ochtend 
nog bezig geweest. Tijdens de 
hele inzet werd het massaal toe-
gestroomde publiek op � inke af-
stand gehouden zodat de brand-
weerlieden zo goed mogelijk hun 
werk konden doen.
In het aangrenzend uitvaartcen-
trum lag een lichaam opgebaard. 
De kist met de overledene is op 
tijd naar een andere locatie ge-
bracht. (foto’s: Evelien en Hans Pe-
ter Olivier)

Zwaar ongeval op de Zeeweg
Castricum - Donderdagmiddag rond 12.30 uur zijn twee personenauto’s frontaal op elkaar gebotst op de Zeeweg, het gedeelte tussen de ro-
tonde Soomerwegh en rotonde Bakkum. Twee inzittenden raakten bekneld en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Naast ambulances wer-
den de brandweer en een traumahelikopter ingezet. De exacte toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De Zeeweg werd enige uren af-
gesloten voor verkeer.

Winkeldief 
achterhaald
Castricum - Zaterdagmiddag 
omstreeks vier uur kwam bij de 
politie een melding binnen van 
een vechtpartij bij winkelcen-
trum Geesterduin. Het bleek te 
gaan om de aanhouding van een 
winkeldief die bij een schoenen-
zaak een paar schoenen had ge-
stolen. Hij werd achterna gezeten 
door personeel en een burger die 
getuige was van het incident. Het 
lukte hen de man te achterhalen 
en vast te houden zodat hij aan 
de politie kon worden overgele-
verd. De gestolen schoenen wer-
den aan de winkel teruggeven en 
de dief, een 45-jarige man uit Cas-
tricum, werd overgebracht naar 
het politiebureau.

Woninginbraak
Limmen - Tussen dinsdag 1 mei 
18.30 uur en woensdag 2 mei 
07.45 uur is ingebroken in een 
woning aan de Pagelaan in Lim-
men. De daders forceerden een 
raam aan de achterzijde van de 
woning. De gehele woning is 
doorzocht en er zijn diverse goe-
deren weggenomen. 
Later in de week kreeg de politie 
een tweede melding van een po-
ging tot inbraak  in dezelfde laan. 
Vermoedelijk heeft deze poging 
in dezelfde nacht plaatsgevon-
den. Bij deze inbraak werd een 
ladder uit een schuurtje gehaald 
om op een plat dak te klimmen. 
Het is de daders niet gelukt de 
woning binnen te komen.

Onthulling 
herdenkingsplaquette
Castricum - In de nacht van 16 op 
17 mei 1943 werd door Duits af-
weergeschut een Avro Lancaster 
van de Engelse RAF geraakt en 
deze stortte neer ten zuiden van 
Castricum aan Zee. Alle zeven be-
manningsleden kwamen om het 
leven. Op 18 mei komen nabe-
staanden naar de Castricum aan 
Zee om de onthulling van een 
herdenkingsplaquette bij te wo-
nen.  

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat 
Operatie Chastise heeft plaats-
gevonden. Negentien Lancas-
ter bommenwerpers van het 617 
Squadron vallen de grote dam-
men aan in het Duitse Ruhr ge-
bied met de ‘Bouncing bomb’. La-
ter is dit squadron bekend gewor-
den als ‘The Dambusters’. 
Op de terugweg  werd de Avro 

Lancaster van Squadron Lea-
der Melvin ‘Dinghy’ Young ge-
raakt door Duits lucht afweerge-
schut en stortte neer ten zuiden 
van Castricum aan Zee. The 617 
Squadron Netherlands Aircrew 
Memorial Foundation heeft zich 
het laatste jaar ingezet om een 
herdenkingsplaquette te realise-
ren voor de omgekomen beman-
ningsleden en deze zal op vrijdag 
18 mei onthuld worden. De ont-
hulling zal plaatsvinden bij de 
strandopgang van Castricum aan 
Zee en begint om 11.00 uur met 
onder andere de aanwezigheid 
van familieleden van de omge-
komen bemanningsleden, afge-
vaardigden van de Britse Ambas-
sade en van de 617 Squadron As-
sociation. Voor meer informatie 
over de stichting en het project 
bezoek www.617sqn-namf.nl.

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

LAMSBURGERS
2e GRATIS
VLEESWARENTRIO
PARMAHAM

MORTADELLA
GEBR. GEHAKT
SAMEN € 4,99

  O
BAKGROENTE

2 PERS. KRIELTJES
2 KIPBURGERS
SAMEN € 5,99

WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

GE
VR

AA
GD

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: Peter Kieftstraat/
Gesina Veldtstraat, 200 kranten.
Omgeving: Peter Kieftstraat/
BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

MoederdagtaartjeMoederdagtaartje

 Omdat je zo’n 
leuke moeder hebt

€14,95

Een mousse van vanille opgesloten door een rand 
van lange vinger biscuit en lekkere zoete aardbeitjes.

H&H-3560-V04-Advertentie Moederdag 130x195.indd   1 01-05-18   15:01

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

MoederdagtaartjeMoederdagtaartje

 Omdat je zo’n 
leuke moeder hebt

€14,95

Een mousse van vanille opgesloten door een rand 
van lange vinger biscuit en lekkere zoete aardbeitjes.

H&H-3560-V04-Advertentie Moederdag 130x195.indd   1 01-05-18   15:01

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS







04 9 mei 2018

Kwaliteitsverf tegen bodemprijzen 
bij Verfpoint.nl

Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen 
is klaar voor Moederdag

Mamma Mia The Movie - 
Sing a Long
Op Moederda, zondag 13 mei 
vertoont Corso een speciale Sing-
along editie van Mamma Mia! The 
Movie. Moeders mogen deze dag 
gratis mee. 
Mamma Mia is de musicalhit met 
ABBA-songs over een moeder, 
een dochter en drie mogelijke va-
ders. Donna (Meryl Streep) runt 

op een Grieks eiland een hotel. 
Voor de bruiloft van haar dochter 
Sophie, heeft Donna haar oude 
vriendinnen Rosie en Tanya uitge-
nodigd, met wie ze ooit een zang-
trio vormde. Sophie heeft eigen-
lijk maar één wens, en dat is dat 
ze haar vader wel eens zou willen 
ontmoeten.

Tully
Marlo (Charlize Theron) heeft al-
tijd alles onder controle gehad, 
maar nu het gezin een derde kind 
heeft, wordt het haar allemaal 
wat teveel. 
Wanneer Marlo’s rijke broer voor-
stelt om een nanny te betalen om 
zich ’s nachts over het kind te ont-
fermen, lijkt het een voorstel dat 
ze onmogelijk kan weigeren. De 

beeldschone Tully (Mackenzie 
Davis) blijkt bovendien de beste 
nachtnanny die elke moeder zich 
kan wensen. Marlo komt lang-
zaam terug tot leven, maar dan 
blijkt dat Tully toch niet is wie ze 
lijkt…

Vanaf donderdag 10 mei dage-
lijks te zien in Corso.

Akersloot - Bij Tuincentrum Tuin-
aanleg Frits Janssen, aan het 
mooie Klein Dorregeest, tre�en 
bezoekers een grote bloemen-
zee aan. Zondag 13 mei worden 
de moeders van Nederland weer 
in het zonnetje gezet. Een van 
de meest favoriete cadeautjes 
om haar blij te maken zijn mooie 
bloeiende planten voor in de tuin 
of op het balkon. Hiervoor is men 
bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen aan het juiste adres; er is 
weer een mooie en uitgebreide 
sortering bloemenpracht samen-
gesteld. Eenjarige planten, van 
boerengeraniums tot kuipplan-
ten en hanging baskets; ze zijn in 
groten getale aanwezig. Voor elk 
budget is er volop te kiezen. Zo 
staan er ook leuke opgemaakte 
potjes klaar voor een vriendelijk 
prijsje. En het tuincentrum heeft 
een speciale moederdagactie: 10 
boeren geraniums voor slechts 
10 euro!
Maar dat is nog niet alles. Er is 
nog veel meer moois te krijgen 
voor moeder bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen. Van 
mooie manden en potten tot leu-

Heemskerk - Verfpoint levert di-
verse soorten betaalbare kwa-
liteitsverf voor iedere schilders-
klus. Topmerken verf zoals Sik-
kens, Relius, Herfst & Helder, Tri-
metal en Sigma zijn allemaal te 
vinden in het assortiment van 
Verfpoint. 

Oorspronkelijk is Verfpoint ge-
start als webwinkel, in 2015 is 
daar een groothandel bijgeko-
men gevestigd aan de Lijnbaan 
70 in Heemskerk. Zowel voor de 
zakelijke als de particuliere markt 
is Verfpoint.nl het juiste adres. 

Bij Verfpoint vind je niet alleen 
maar verf, maar ook een uitge-
breide collectie werkkleding van 
het merk Workman voor diverse 
branches. Daarnaast is recent de 
werkschoenen-collectie van Red-
brick en Grisport uitgebreid. 
Uiteraard zijn bij Verfpoint ook 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 19.30 uur
Mamma Mia - Sing a Long  
op moederdag moeder gratis!

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Tully
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Guernsey Literary Society

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.15 uur

De Matchmaker 
vrijdag 18.45 uur  dinsdag 14.15 uur

Finding your Feet
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.30 uur

Bankier van het Verzet
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 12.30 uur  woensdag 15.00 uur 

Blue (NL)
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 14.00 uur  woensdag 15.00 uur 

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

zondag 12.30 uur 
Buurman en Buurman 

hebben een nieuw huis
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.00 uur

zondag 14.00 uur
Pieter Konijn 

Programma 10 mei  t/m 16 mei

ke tuinaccessoires. Wie niet kan 
kiezen, laat het over aan moe-
der zelf en schenkt een fraai ver-
pakte cadeaubon. Leuk om te ge-
ven en om te krijgen! Uiteraard 
kan men hier ook terecht voor 
allerlei hovenierswerkzaamhe-
den, gereedschappen, vijverarti-
kelen, hout,veranda, overkappin-
gen, een grote sortering aan sier-

bestrating, verlichting en dieren-
voer en -benodigdheden.

Donderdag 10 mei, Hemelvaarts-
dag, is het tuincentrum geopend 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kijk 
voor meer informatie en aanbie-
dingen op www.tuincentrumfrit-
sjanssen.nl of volg het tuincen-
trum op Facebook en Instagram. 

alle materialen voor schilder-
werk verkrijgbaar. Schuurmachi-
nes, kwasten, steigers, ladders en 
trappen en diverse gereedschap-
pen. 

Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 06.30 tot 17.00, 
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.verfpoint.nl.

Veel te zien bij Lijsten-
atelier André Weda

Castricum - Keramiste Cocky Pa-
ter pakt uit deze lente met schit-
terend (en betaalbaar) werk al-
lemaal in het teken van De Tulp. 
Naast schalen, vazen, kommen 
zijn er ook schitterende tulpen 
van circa 80 centimeter hoog die 
in de tuin kunnen  staan. Speci-
aal  tijdens de kunst�etsroute is 
er een leuke aanbieding. Naast 
het keramiek van Cocky is ook het 
werk van kunstenaar Peter Alte-
na te bewonderen. Olieverfschil-
derijen van strandgezichten en 
landschappen.  De zomer straalt 
je tegemoet en hoe heerlijk her-
kenbaar zijn de strandbeelden.
Tijdens de kunst�etsroute is er 
ook een kleine collectie viltsiera-
den van InNa-Art. Later in het jaar 
volgt een uitgebreidere expositie 
met dit als voorproe�e.
Op zondag 3 juni zal klassiek gi-
tarist Elisabeth Roggeveen vanaf 
13.00 uur ieder heel uur een mini-
concert geven. Akoestische mu-
ziek  om heerlijk bij weg te dro-
men.
Het adres: Torenstraat 38. 

Beweging in beeld in de Oude Keuken
Castricum - De Oude Keuken 
op landgoed Dijk en Duin is een 
prachtige locatie om naar kunst 

te kijken. In dit gezellige grand 
café/restaurant is tijdens de 
Kunst�etsroute abstract werk te 

zien van leden van kunstenaars-
vereniging Perspectief. De ab-
stractgroep van de vereniging, 
die al twintig jaar bestaat, heeft 
voor deze speciale expositie ge-
werkt met het thema ’beweging’. 
Alle 24 deelnemers hebben het 
thema op geheel eigen wijze 
tot uitdrukking gebracht. Er zijn 
kleurrijke schilderijen met in el-
kaar grijpende vormen en lijnen, 
verstilde werken met natuur in 
beweging, schaduwbeelden, een 
komeetachtig object.  Het is voor 
de kijker een leuke uitdaging om 
bij ieder werk te ontdekken op 
welke manier er ‘beweging’ wordt 
weergegeven.
Op zondagmiddag is het extra 
gezellig in de Oude Keuken: om 
13.00 uur treedt het duo Oleg & 
Harald op met gypsy-Balkan en 
om 15.00 uur is Mister Magic te 
beluisteren, een swingende band 
uit Alkmaar. Ben je moe van het 
�etsen en kunstkijken, dan is het 
terras van de Oude Keuken de 
perfecte plek om weer helemaal 
bij te komen!

Een schilderij van Aat Visser

Portretten en natuur
Regio - Anneke Dekkers en 
Henk-Willem Klaassen, cursisten 
bij Ruud van Zon, kunstenaar en 
schilderdocent uit Heemskerk, 
exposeren tijdens de Kunst�ets-
route Castricum op de Buwitsac-
ker 16.

Henk-Willem schildert met olie-
verf. Tot voor kort schilderde hij 
sfeerrijke en kleurrijke bosland-
schappen uit de omgeving van 
Castricum. Zowel abstracten 
die hij heeft gemaakt nadat zijn 
vrouw Joke in augustus 2018 is 

overleden, als abstracte werken 
waarin hij het boslandschap op 
een andere manier heeft weerge-
geven. Men is welkom op de Go-
batstraat 6. Op zondag van 14.00 
tot 16.00 is er een muzikaal optre-
den van Harold Wenning en Har-
ry Goosensen. Tevens exposeert 
hij ook enkele schilderijen in de 
Tuin van Kapitein Rommel.
Anneke schildert in acryl en te-
kent in (kleur)potlood en houts-
kool. Vooral portretten en land-
schappen. Haar portretten zijn di-
vers van opzet en uitwerking. De 
een vraagt om een snelle schets, 
de ander om nauwkeurig schil-
deren of tekenen. Ze laat zich in-
spireren door foto’s uit de krant, 
maar ook door mensen die ze 
ontmoet. Haar landschappen zijn 
kleurig en vaak verrassend. Anne-
ke exposeert onder andere drie 
drieluiken.
Bij Anneke op de Buwitsacker 16 
treedt zondag  vanaf 14.00 Frazz 
op: Franse chansons in een jaz-
zy jasje. Wiebke Bonnet-Vogler 
(zang) Erik van Triest (piano) zijn 
de muzikanten. 

Motorweekend De Zuchtende Man naderbij
Castricum - Het motorweekend 
op 9 en 10 juni van De Zuchten-
de Man komt steeds dichterbij. 
Op vrijdag 18 mei a.s. sluit de in-
schrijving. In het Pinksterweek-
end gaat de organisatie de rit rij-
den en wordt alles geregeld zoals 
de lunches, overnachting en al-

les wat daar bij komt kijken. Mee-
doen? Het kan nog. Aanmelden 
of meer informatie is te vinden 
op de facebookpagina of stuur 
een mail naar dezuchtendeman@
gmail.com.

Op zaterdag en zondag kunnen 

deelnemers genieten van een ge-
weldige toer. Er wordt overnacht 
in Appelscha. Op zondagavond 
wordt onder het genot van eten 
en drinken in café-bar De Lan-
taarn nagepraat. Een weekend 
om niet te missen voor de motor-
rijder.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
UITGEEST

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes
Castricum - 13-04-2018: Dirk Jan-
zen, zoon van Joris Janzen en Kel-
ly Geerts. 21-04-2018: Iva Marie 
Plasmeijer, dochter van Milan M. 
Plasmeijer en Silke H. Bossers.
Limmen - 13-04-2018: Berk B. Ka-
rabiçek, zoon van Erdem Kara-
biçek en Dorien van Mechelen. 

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap
Castricum - 30-04-2018: Minne A. 
Boelens en Claudia C.J. Vonk.
Limmen - 18-04-2018: Hermanus 
L. Zomerdijk en Yvonne Poel.
Elders - 21-04-2018: Martijn Joon 
en Ruby Klos. 

Overledenen

Akersloot - 07-04-2018: Maria 
C.A. Groefsema, gehuwd met Be-
nedictus P.J. Leijen. 26-04-2018: 
Geertruida A. Leijen, weduwe van 
Pieter Bruin. 

Castricum - 14-04-2018: Corne-
lia G.J. van der Lee, weduwe van 
Johannes Roemer. 15-04-2018: 
Maria P. van Benthum, gehuwd 
met Franciscus Zonneveld. 15-
04-2018: Anna C.M. Borst, wedu-
we van Johannes C.G. Mul. 16-04-
2018: Johannes P.N. de Graaf, ge-
huwd met Cornelia M.T. Ho�s. 16-
04-2018: Hans G. Eijgenhuijsen, 

gehuwd met Disa M. de Graaf. 
17-04-2018: Wilhelmina Nijssen, 
weduwe van Mattheus G. Marc-
ker. 22-04-2018: Petronella M.M. 
Borst, gehuwd met Frederikus J. 
Meijne. 25-04-2018: Alida T. Krij-
nen, weduwe van Andreas T.M. 
Pelsma. 25-04-2018: Johannes H. 
Marcker, gehuwd met Maria Bak-
ker. 27-04-2018: Gesina Meijer, 
weduwe van Oswald David.

Limmen - 11-04-2018: Petrus J. 
de Wildt. 22-04-2018: Johannes 
G. de Zeeuw, weduwnaar van Ma-
ria U. Groot. 26-04-2018: Aditya 
A. Bouberg Wilson, gehuwd met 
Arnoldus W. Leeman. 

Indrukwekkende 
herdenkingsbijeenkomst
Castricum - Op vrijdag 4 mei 
vond er een indrukwekkende her-
denkingsbijeenkomst plaats voor 
de slachto�ers van de Tweede 
Wereldoorlog bij het Monument 
voor de Gevallenen op de grens 
van Limmen en Castricum. Voor-
dat de plechtigheid van start ging 
waren er stille tochten vanuit de 
twee dorpen die samenkwamen 
bij het monument. Ook bij het 

Joods monument naast het Oude 
Raadhuis vond een kranslegging 
plaats en bij de Pancratiuskerk. In 
Akersloot vond de plechtigheid 
plaats bij het Vredesmonument. 
Eerder die dag heeft burgemees-
ter Toon Mans bloemen gelegd 
op de oorlogsgraven op de be-
graafplaats bij de protestantse 
kerk aan de Zuidkerkenlaan in 
Limmen. (Foto: Henk Hommes)

Jan en Agnes Rijs-van Wonderen 
zestig jaar getrouwd
Limmen - Wat is er mooier dan 
op de foto gaan naast een levens-
groot exemplaar die exact 60 jaar 
geleden geschoten is!
Op 8 mei 1958 traden zij in het 
huwelijk, en nu na 60 jaar zijn zij 
nog steeds heel gelukkig met el-
kaar. Beiden geboren en getogen 
in Limmen, en na een aantal ver-
huizingen 47 jaar geleden op het 
Kieftenland neergestreken.
Jan heeft jarenlang les gegeven 
aan de LTS aan de Vondelstraat in 
Alkmaar. Daarnaast heeft hij nog 
talloze bestuursfuncties bekleed 
waaronder vele jaren gemeente-
raadslid en wethouder van de ge-
meente Limmen.
Ook is hij al 67 jaar trouw lid van 
het kerkkoor van de Cornelius-
kerk, waarvoor hij pauselijk on-
derscheiden is. Agnes zorgde dat 
het thuis allemaal op rolletjes liep 
en heeft het grootste deel van de 
opvoeding van de vier kinderen 
op zich genomen.
Het feest is afgelopen zondag ge-
vierd met kinderen, kleinkinde-
ren, familie en vrienden en zij kij-
ken terug op een hele mooie dag.

Recordomzet voor Muttathara in 2017
Castricum - Op de medewerkers-
avond van Stichting Castricum 
helpt Muttathara werden vprige 
week dinsdag de jaarcijfers van 
2017 gepresenteerd. Wat blijkt? 
Het was een fantastisch jaar voor 
Muttathara met een record-om-
zet van 344.000 euro. Weer ruim 
boven de omzet van de voor-
gaande jaren. 

Muttathara bedankt daarom har-
telijk haar meer dan negentig 
vrijwilligers voor de inzet en het 
harde werk. Met de opbrengst 
van de kringloopverkoop wor-
den jaarlijks tientallen prachti-
ge projecten in ontwikkelings-
landen gesteund. Zo ook in Gam-
bia, waar Thomas Posthuma, Pim 
Haaren en Arlette Kick (zie foto) 
van het Jac. P. Thijsse College eind 
2017 een week de handen uit de 
mouwen hebben gestoken voor 
het goede doel. Tijdens de mede-
werkersavond gaven ze een pre-
sentatie over hun project in een 
dorpje in Gambia. Met de 5750 
euro die zij van Muttathara kre-
gen hebben ze onder andere een 
waterput geslagen, fundering ge-
legd voor de bouw van een mid-

delbare school, een overkapping 
gemaakt zodat schoolkinderen in 
de schaduw kunnen lunchen en 
ervoor gezorgd dat alle 150 kin-
deren een eigen drinkbeker heb-
ben, in plaats van één beker voor 
150 kinderen. 
Ook zonder de inbreng van ou-
de spullen was dit natuurlijk niet 
mogelijk geweest. Want zonder 
een volle winkel geen verkoop. 
Daarom bedankt Muttathara ook 
alle inwoners van Castricum en 
omgeving die in 2017 oude spul-

len langs hebben gebracht. Hier-
mee dragen zij bij aan een duur-
zame samenleving en een circu-
laire economie.

In 2018 is Muttathara weer van 
plan veel projectplannen te steu-
nen. Wie een mooi plan heeft 
voor hulp in een ontwikkelings-
land wereldwijd of vrijwilliger 
wil worden bij Muttathara kan 
een mail sturen naar secretari-
aat@muttathara.nl. (Foto: aange-
leverd)

Zaalvoetballers vv Limmen naar NK
Limmen - De zaalvoetballers van 
vv Limmen JO17-1 staan klaar 
voor een sportieve uitdaging op 
het Nederlands Kampioenschap 
zaalvoetbal dat wordt georga-
niseerd door de KNVB op zon-
dag 13 mei. Limmen JO17-1 dat 
uitkomt in de TOP Klasse com-
petitie wist op 20 april de �na-
le te winnen van het KNVB kam-
pioenschap district West 1. In de 
sporthal van Zwaag won Limmen 
met 3-2 van regerend Nederlands 
Kampioen HZV het Vennewater 
uit Heiloo. Volgens supporters en 
sponsors Richard en Julia Groot-
Beentjes van Strandpaviljoen 
Deining een knappe prestatie. 
Als sponsor staan zij voor het on-
dersteunen van het sporten voor 
de jeugd. Hoe mooi is het om te 
zien dat één van de gesponsorde 
teams het talent en de drive heeft 
om deel te nemen aan het NK. Ju-
lia en Richard wensen de mannen 
van coaches Peter Hoeben, John 
Schouten en Mark Valkering heel 
veel succes. 

Het NK wordt gehouden in sport-
hal De Beuk in Purmerend. Vanuit 
Limmen zal een touringcar ver-
trekken met de spelers en sup-
porters naar Purmerend. Het NK 
bestaat uit twee groepsfases 
waarna de winnaars zullen strij-
den om de titel. Limmen speelt 

Trots toont het team de medaille en schaal die zij ontvingen als winnaar 
van het KNVB kampioenschap district West 1. Staand: coach John Schou-
ten, Thomas van Dijk, Nino Peemen, Matthé de Waal, Jacco de Jong, Jesse 
Glorie, coach Mark Valkering. Zittend: Jovi Kersens, Bjorn Valkering, Mike 
Schouten en Wessel Hoeben

in de groepsfase tegen SenC uit 
Eindhoven, ZVV Beringe uit de 

provincie Limburg en WSV uit 
Apeldoorn.

Brandweer rukt uit voor gaslek
Castricum - Dinsdagmiddag 1 
mei om 17.46 uur is de brand-
weer uitgerukt voor een gaslek 
aan de Malleweg. Tijdens graaf-
werkzaamheden door een ener-
giemaatschappij werd een gaslei-
ding geraakt. 

De brandweerlieden zijn ter 
plaatse geweest en hebben di-
verse metingen verricht en de 
klus overgedragen aan het gas-
bedrijf, die de lekkage weer ver-
holpen heeft. (Foto: Evelien Oli-
vier)

Hoe halen we driekwart afvalscheiding?

Doe de enquête en 
maak kans op diner
Castricum - Een extra container 
aan huis, of meer ondergrond-
se containers in de wijk? Om nog 
meer afvalscheiding te bereiken 
zijn maatregelen nodig. De ge-
meente is bezig nieuw beleid op 
te stellen, maar wil daarvoor ook 
weten hoe de inwoners erover 
denken. Daarom is er nu een en-
quête. 
Nog te veel afval belandt bij el-
kaar in het restafval en wordt ver-
brand. Dat is zonde, want zo gaan 
waardevolle grondsto�en verlo-
ren. Plastic, textiel, papier en glas 
zijn bijvoorbeeld heel geschikt 
voor nieuwe producten. Dan 
moet het wel gescheiden worden 
aangeleverd. Dat scheelt voor het 
milieu en ook in de kosten van 
verwerking.
De gemeente sluit aan bij het lan-
delijke doel van 75% afvalschei-
ding in 2020. Als dat lukt, dan 

wordt de helft minder restaf-
val (niet gescheiden afval) over-
gehouden. Omgerekend is dat 
100 kilo per persoon per jaar. Dat 
kan door het inzamelen te veran-
deren; bijvoorbeeld door meer 
grondsto�en vaker of dichter bij 
huis op te halen. 
De gemeente heeft naar 2500 wil-
lekeurig gekozen adressen een 
uitnodiging gestuurd om de en-
quête in te vullen. Maar iedereen 
kan meedoen. Dat gaat het ge-
makkelijkst online via www.cas-
tricum.nl/afvalenquete. Wie lie-
ver de papieren versie invult kan 
bellen met 14 0251, dan stuurt de 
gemeente die op. 

Invullen kan tot en met 27 mei. 
Onder de deelnemers aan de en-
quête verloot de gemeente twee 
dinerbonnen voor twee perso-
nen. 
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Einde van competitie

Prijzen verdeeld in biljartpaleis
Limmen - In het biljartpaleis in 
de Vredeburg is het einde van de 
competitie van het Senioren Bil-
jart Limmen, seizoen 2017/2018, 
in stijl afgesloten met de strijd 
om het clubkampioenschap bij 
zowel de dames als de heren en 
de �nale van de jaarlijks terugke-
rend Harry Levering bokaal. Ook 
het seizoen van KBO ’vrijbiljarten’ 
op de tweede en vierde donder-
dagavond van de maand is fees-
telijk afgesloten. 
De �nale voor de Harry Levering 
bokaal op maandag 30 april ging 
tussen Meindert Duin, Kees Bal-
tus en Frans Glorie. Meindert en 
Frans stonden beiden na een ge-
wonnen partij tegen Kees in de 
�nale waar Meindert Duin zich, 
na een zenuwslopende partij, de 
baas toonde. Hij mocht de hoofd-

prijs in ontvangst nemen, een be-
drag van 50 euro en de wisselbe-
ker beschikbaar gesteld door Au-
tobedrijf Harry Levering uit Lim-
men. 
Voor het clubkampioenschap op 
dinsdag 1 mei waren de eerste 
vier heren uit de A- en B-compe-
titie uitgenodigd voor deelna-
me, verdeeld over twee poules 
van vier. De winnaars uit de pou-
les, Frans Glorie en Jan Kaandorp, 
speelden de �nale. In een span-
nende eindstrijd bleef Frans uit-
eindelijk Jan de baas. Frans Glo-
rie mag zich dan ook bij de he-
ren de clubkampioen seizoen 
2017/2018 noemen.
Bij de dames speelden Yvonne 
Valkering, Riet Min, Setty Koeman 
en Ria Meiland voor een plek in 
de �nale. In de �nale was Yvon-

ne Valkering  te sterk voor Setty 
Koeman, waardoor zij de  club-
kampioene damesbiljart seizoen 
2017/2018 is.

Aan het eind van de middag vond 
ook de prijsuitreiking plaats van 
de reguliere competitie. Prijzen 
werden uitgereikt aan de eerste 
drie geëindigde spelers van de A- 
en B-librecompetitie en de bes-
te drie van het bandstoten en de 
driebandencompetitie (zie foto).
Het KBO ‘vrijbiljarten’ werd 26 
april jl. daverend afgesloten met 
het spel Vlotbruggen. Theo Veldt 
was na 2 beurten van totaal 6 sto-
ten met 82 punten de baas van de 
23 deelnemers. Met een hapje en 
een drankje van de ‘bijna’ jarige 
Siem kon deze avond niet stuk. 
(Ben Piepers)

Dagjesmensen genieten op zomerse dag
Castricum - - Zondag werd Cas-
tricum overspoeld met dagjes-
mensen. Het strand trok natuur-
lijk vanwege het heerlijke weer, 
maar er was meer. In het dorp 
werd een grote zomermarkt ge-
houden met in de Torenstraat de 
populaire oldtimershow met op-
gepoetste auto’s uit de vorige 
eeuw. Limmen mocht een groot 
aantal bezoekers ontvangen die 
kwamen voor de mozaïeken die 
gemaakt zijn voor de Bloemenda-
gen. Daarnaast was er ook sprake 
van ramptoerisme; mensen die 
met eigen ogen wilden zien wat 
de grote brand van vorige week 
heeft veroorzaakt aan de Corne-
liuskerk. 

Topprestatie duif Cees de Wildt
Castricum - Dat Cees de Wildt 
momenteel met zijn wedstrijd-
duiven geweldige resultaten 
haalt, heeft inmiddels ook in de 
landelijke duivenmedia aandacht 
gekregen. Er staat namelijk even 
geen maat op de prestaties van 
deze oude rot in het vak. Cees 
staat na vijf wedvluchten zelfs na-
tionaal in de top van de ranglijst 
als het gaat om zogeheten clean 
sheets, oftewel wedstrijden waar-
bij al zijn deelnemende duiven in 
de prijzen vliegen. Na de vlucht 
van afgelopen zaterdag uit Quie-
vrain komt de landelijke pers op-
nieuw een reportage maken in 
Castricum, want niet alleen zit-
ten weer alle 11 duiven van Cees 
‘in concours’, maar de eerst ge-
klokte duif van Cees verslaat ook 
nog even alle 17.072 (!) Noord- 
Hollandse concurrenten. Petje af 
dus. Hoewel overschaduwd door 

de prestatie van deze kanjer, doet 
dat bij de Gouden Wieken niets af 
aan een prima tweede plek van 
Sander de Graaf en ook Gerhard 

Tromp meldde zich weer op het 
podium. 
Op de foto een trotse Cees de 
Wildt.

Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag werd aan de 
Overtoom een matzwarte snor-
scooter gestolen. Het gaat om 
een Vespa Piaggio Sprint, kente-
ken DDG45V. Getuigen hebben 
iemand met de snorscooter zien 
lopen in de omgeving van de 
Dorpsstraat.

Start to Run-deelnemers 
sluiten cursus af
Castricum - Op zaterdag 5 mei 
stond de afsluitende loop op het 
programma voor de 35 deelne-
mers die op 17 maart begonnen 
waren aan het Start to Run pro-
gramma bij AV Castricum.
Die dag was het heel koud met 
veel wind. Zaterdag was het 
schitterend loopweer. Na de war-
ming-up van de trainers Monique 
van Wijngaarden en Piet Hein 
Twisk begonnen de deelnemers 
op de atletiekbaan aan het lopen 

van een 2 of 3 kilometer. Na de �-
nish was iedereen supertrots dat 
ze na 7 weken training al in staat 
waren om 20 tot 25 minuten ach-
ter elkaar hard te lopen. Ze kre-
gen van de trainers een medaille 
en in het clubhuis stond AV Cas-
tricum-voorzitter Joop Beentjes 
klaar met ko�e en thee voor de 
lopers. Dat hadden ze wel ver-
diend!
Op 1 september start een nieuwe 
groep Start to Run.

Castricum - Vorige week woens-
dagochtend omstreeks 09.45 
uur is er een insluiping geweest 
in een woning aan de Koningin 
Wilhelminalaan te Castricum. De 
bewoners waren buiten bezig 
in hun auto en hadden de voor-
deur open laten staan. Een buurt-
bewoner zag dat een man de wo-
ning binnen ging en 30 seconden 
later weer naar buiten kwam. Dit 
herhaalde zich nog een keer. De 
buurtbewoner heeft toen de be-
woners in kennis gesteld. Er wor-
den geen goederen vermist. Sig-
nalement van de insluiper: man, 
25 en 30 jaar oud, kort haar, groe-
ne rugzak en bruine jas.

Insluiping

Akersloot - De brandweer is 
woensdagmiddag 2 mei uit-
gerukt voor een brandgerucht 
aan de Boekel. Tijdens de zoek-
tocht naar de brand bleek het te 
gaan om vuilverbranding aan de 
Hooggeest.

Vuilverbranding

Snorscooter 
gestolen

CALorie avond ‘De warmtepomp in de 
praktijk’ op andere locatie
Limmen - Zoals eerder aange-
kondigd organiseert energieco-
operatie CALorie op 15 mei een 
publieksavond over warmtepom-
pen. De avond zal gehouden wor-
den op een gewijzigde locatie, nl. 
de Vredeburg, Dusseldorperweg 
64 in Limmen.

Het kan niemand ontgaan zijn: 
we moeten van het gas af. Binnen 
afzienbare tijd is het gas uit Gro-
ningen niet meer beschikbaar. 
Nieuwbouwwoningen mogen 
geen gasaansluitng meer krijgen. 
Maar wat dan? 
CALorie heeft het afgelopen 

half jaar twee goedbezochte pu-
blieksavonden georganiseerd 
over alternatieven. In de eerste 
bijeenkomst, op 14 november vo-
rig jaar, lag de nadruk op warmte-
pompen. De tweede avond, op 21 
februari, stond in het teken van 
aardwarmte. Op 15 mei komt er 
een derde avond, opnieuw over 
de warmtepomp, maar nu met 
nadruk op de praktijk.
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur, en als eerste zullen vier ge-
bruikers van een warmtepomp 
vertellen over hun ervaring. Daar-
bij zullen ze aandacht besteden 
aan de installatie (welke warm-

tepomp, welke isolatiemaatre-
gelen), aan het �nanciële plaat-
je en natuurlijk aan de vraag hoe 
het systeem in de praktijk bevalt. 
Daarna is er gelegenheid tot vra-
gen stellen en discussie met een 
panel. Rond 21.15 uur volgt het 
informele gedeelte waarin onder 
het genot van een drankje kan 
worden nagepraat, bijvoorbeeld 
met bezitters van een warmte-
pomp.

Noteer dus in de agenda: 15 mei 
20.00 uur in de Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64 in Limmen. In-
loop vanaf 19.30 uur.

Goed Contact zoekt verbinding tijdens 
sportief evenement schapendrijven
Castricum - Het lustrumjaar van 
vrouwennetwerk Goed Contact 
staat in het teken van verbinding 
en daarom organiseren zij op vrij-
dag 25 mei een sportief evene-
ment waarbij verbinding cen-
traal staat: schapendrijven met 
schaapsherder Marijke Dirkson in 
de Schaapskooi in Bergen. 
Om schapen te kunnen drijven 
moet er verbinding zijn. Tijdens 
het sportieve evenement gaan 
de ondernemende vrouwen zien 
hoe schaapsherder Marijke Dirk-
son dat doet met haar honden. 
Daarna mogen de dames zelf een 
poging wagen. Tot slot zal Marij-
ke vertellen over de bedrijfsvoe-
ring, haar missie, doelen en de 
drijfveer om schapen in te zetten. 
Uiteraard is er ook voldoende ge-
legenheid om verbinding te leg-
gen met elkaar.
Het sportieve evenement vindt 

plaats op vrijdag 25 mei van 16.30 
tot 18.30 uur bij de Schaapskooi 
in Bergen (Zeeweg 2). Ook niet-
leden van Goed Contact zijn van 
harte welkom om mee te doen; 

zij kunnen meedoen voor een bij-
drage van 15 euro. Voor leden is 
de activiteit gratis toegankelijk. 
Aanmelden kan via de website: 
www.goed-contact.nl.

Informatieve website vooral voor 
toeristen en nieuwkomers gelanceerd
Castricum - Richard de Koek-
koek, geboren en getogen in Cas-
tricum, heeft samen met zijn col-
lega Vidal de Wit een website ge-
maakt voor de gehele gemeente 
Castricum, www.Castricum.info. 

Het is geen nieuwssite, maar er 
staat omvangrijke informatie op 
over de gehele gemeente Cas-
tricum. ,,Wij hebben deze web-
site in het leven geroepen om 
een algemene informatiewebsi-
te voor Castricum te maken”, ver-
telt Richard. ,,Dus vrijwel alle be-
langrijke en handige informatie 
op één website. Wij maken met 
ons bedrij�e Rivid Media websi-
tes voor klanten, maar ook voor 
onszelf. En Castricum.info heb-
ben wij gemaakt omdat wij het 
heel leuk vinden om een eigen 
website te hebben met veel infor-
matie over de gemeente waar wij 
beiden woonachtig zijn. Onder-
tussen krijgen wij veel bezoek. 
Zelfs vanuit het buitenland we-

Links Vidal de Wit en rechts Richard de Koekkoek

ten ze Castricum.info te vinden. 
Dat is natuurlijk ontzettend leuk.” 
Op de website staat handige in-
formatie zoals bijvoorbeeld over 
het strand, de geschiedenis, foto’s 
en video’s, uitgaanstips, activitei-
ten, bezienswaardigheden, statis-
tieken, veel toeristeninformatie, 

winkels en bedrijven, verenigin-
gen en organisaties, en nog heel 
veel meer. ,,Wij hebben het met 
heel veel inspanning gemaakt en 
wij zijn dan ook erg trots op het 
resultaat. En gaande weg komt er 
nog steeds meer informatie bij.” 
Kijk op www.Castricum.info.
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9 MEI

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

JW Roy – A Room Full of Stran-
gers in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Americana muziekvoor-
stelling over vreemde situaties 
en paradijsvogels. (foto: Femke 
Hoogland)

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

10 MEI
HEMELVAARTDAG

Dauwtrappen met IVN-gids 
rondom Camping Geversduin, 
vertrek 05.00 uur vanaf de recep-
tie van de camping. Aanmelden: 
info@campinggeversduin.nl.

Dauwtrappen in de Schoorlse 
duinen, familiewandeling en stil-
tewandeling starten om 05.00 
uur Buitencentrum Schoorlse 
duinen. (foto: Patricia van Lies-
hout)

Fotogra�eworkshop: de zon 
door de camera zien opkomen in 
de Schoorlse duinen, 05.00-08.00 
uur. Info: staatbosbeheer.nl/foto-
gra�eschoorl.

Oer-IJ Expeditie: ontdekkings-
wandeltocht Le Champion over 

10, 16, 21 of 26 kilometer van-
uit Castricum, start tussen 08.00 
en 11.00 uur bij Huis van Hilde. 
www.oerijexpeditie.nl. (foto: aan-
geleverd)

Fietstocht georganiseerd door 
Nova Zembla over 25 of 50 kilo-
meter start bij Speeltuin Nieuw 
Leven in Spaarndam.

Villa’s Culinair Wijntheater: zin-
nenprikkelend festival waarbij al-
les draait om wijn, eten en bele-
ving op het strand van Villa Wes-
tend in Velserbroek, tot en met 
zondag.

Het Alkmaarse trio Los Ban-
dos speelt swingende Cubaanse 
muziek op het terras van De Ou-
de Keuken vanaf 13.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Muziek in Huis in woonzorg-
centrum Strammerzoom in 
Akersloot: harpduo Carla Bos en 
Wendy Rijken om 15.00 uur.

Jandino Asporaat met ‘Keihard’ 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
Met afterparty na a�oop. (foto: 
Corne van der Stelt)

De eigenzinnige elektronica- en 
rapformatie De Likt in Podium 
Victorie in Alkmaar, 20.15 uur.

11 MEI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

▲

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar door organisten Diede-
rik Blankensteijn (foto boven) en 
Floris van Gils (foto onder), 12.00 
en 13.00 uur. (Foto’s: aangeleverd)

Luisterwandeling Vogelzang 
IVN start om 19.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van zwembad Het 
Baa�e, De Omloop 11 in Heiloo.
Informatie: www.ivn.nl/nkl. (foto: 
Paul ten have)

Stevi

African Mamas en Leoni Jansen 
in de Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
(foto: Wim Lanser)

Roué Verveer is ‘Heppie de Pep-
pie’ in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (foto: Paul Nij-
horst)

Marie Louise (foto boven) en  
Queen’s Pleasure (foto onder) in 
De Bakkerij, vanaf 21.00 uur (fo-
to’s: aangeleverd)

12 MEI
Nationale vogelweek: excur-
sie rond het duingebied van het 
bezoekerscentrum De Hoep om 
9.00 uur. Wandelexcursie speciaal 
voor kinderen vanaf 10 jaar met 
hun ouders of grootouders. Meer 
info: 06-43677458. Ook is er een 
�etsexcursie vogels kijken, start 
07.30 uur. Nog meer activiteiten 
op deze Vogeldag in De Hoep, 
zie: www.PWN.nl/eropuit.

Roots Market op Camping Bak-
kum, 12.00-19.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Ernst en Bobbie gaan met va-
kantie! Jeugdvoorstelling in 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
13.30 uur. (foto: Trend Media)

Workshop pesto maken in Huis 
van Hilde, 14.00-16.00 uur. Aan-
melden: info@casanatura.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Nationale vogelweek: wandel-
excursie Landgoed Marquette in 
Heemskerk 19.00 uur. Meer info: 
06-43677458.

Het Orkest van de Achttiende 
Eeuw in Cultuurkoepel Heiloo, 
20.15 uur. 110 musici op het po-
dium! (foto: aangeleverd)

Toonkunstkoor Alkmaar brengt 
Elias van F. Mendelssohn Barthol-
dy in de Grote Sint Lauruskerk in 
Alkmaar, 20.00 uur.

La Sfera Armoniosa - De Britse 
Orpheus, Music for a while in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. Selec-
tie uit mooiste opera’s Henry Pur-
cell (1659-1695). Foto: Mike Fen-
tross van het Sfera Armoniosa en-
semble. (foto: aangeleverd)

The Best of Britain – The 4th! 
Van The Beatles tot Coldplay in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (fo-
to: Piet Douma)

Sterrenkijkwandeling in de 
Schoorlse duinen, vertrek 22.00 
uur Buitencentrum Schoorlse 
Duinen. (foto: Staatsbosbeheer)

Ste�en Morrison (20.00), Def 
Americans Johnny Cash tribu-
te (20.45) en PIÑA, feest met latin 
muziek en tropische sfeer (23.00 
uur) in Podium Victorie in Alk-
maar.

13 MEI

Roots Market rondom Restau-
rant de Oude Keuken op het Dijk 
en Duin terrein. Om 15.00 uur 
treedt zangeres Maaike Huisin-
ga op, begeleid door Michiel Ha-
lewijn uit Bakkum op gitaar. (foto: 
aangeleverd)

Molen- en Gemalendag: �ets-
excursie vanuit het Museumge-
maal 1879 aan de Fielkerweg 4 in 
Akersloot, 13.00-15.30 uur. Aan-
melden: info@oerij.eu. Ook �ets-
excursie op 27 mei.

Henk van Stigt vertelt over zijn 
leven in Amsterdam tijdens WO2 
en over de Enigma in het bijzon-
der bij Boekhandel Laan in Castri-
cum, 14.00 uur. 

Fanfareorkest Emergo Castri-
cum geeft samen met het Sym-
fonisch Harmonieorkest Amster-
dam een concert in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam, 14.15 uur. 
(foto: Nico Lute)

‘Dui�e’ van Stichting De Wit-

te Duif in de Protestantse Kerk 
Limmen: ontmoeting, viering en 
maaltijd vanaf 16.00 uur.

15 MEI
Themamiddag over vermoeid-
heid bij kanker in ’t Praethuys, 
Westerweg 50 in Alkmaar, 14.00-
16.00 uur.

Nationale vogelweek: �ets-
excursie Castricummer polder 
op om  19 .00 uur. Verzamelen 
op de parkeerplaats bij Sport-
hal ‘de Bloemen’. Meer info: 06-
43677458.

CALorie-publieksavond over 
de waterpomp in de Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 in Limmen, 
20.00 uur. 

Preview Night in Kennemer The-
ater in Beverwijk, verschillende 
artiesten zullen een mini-optre-
den doen, 20.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

16 MEI

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

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

Nationale vogelweek: wan-
delexcursie Egmond Binnen om 
19.00 uur . Verzamelen op de par-
keerplaats PWN /rechtsvoor Gas-
terij Nieuw Westert. Meer info: 06-
43677458.

17 MEI
Nationale vogelweek: wandel-
excursie Duinen/Bakkum om 9.00 
en 19.00 uur. Verzamelen par-
keerplaats Noorderstraat. Meer 
info: 06-43677458.

Start Festival Ezels en Kwasten 
in Wijk aan Zee, tiendaags inter-
nationaal kunstfestival. Diverse 
workshops tijdens het festival. In-
formatie: www.ezelsenkwasten.
nl.

DDF Crew – Retuned (België) in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. Mu-
ziek, dans, humor, spektakel en 
vooral heel veel touwtjespringen: 
dat is waar het allemaal om draait 
in de theatershows van DDF 
Crew. Meet & Greet na a�oop.
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Open Boerderijdag bij 
de Familie Res 
Castricum - Op tweede pinkster-
dag, maandag 21 mei, is er op de 
boerderij van de familie Res op 
de Provincialeweg 1-3 een open 
dag in het kader van de lande-
lijke (Campina) Open Boerderij-
dagen. Bezoekers kunnen van-
af 10.00 uur op de boerderij de 
stallen, melkput, diverse trek-
kers en landbouwvoertuigen, 
speciale gereedschappen en na-
tuurlijk veel dieren bekijken: on-
der andere koeien, kal�es, scha-
pen, geitjes, kippen en konijnen. 
Er worden regelmatig rondleidin-
gen gehouden door de boer. De 
familie Res en vrijwilligers willen 
uiteraard graag alle vragen over 
hun boerderij  en bloembollen-
bedrijf beantwoorden. Voor de 
kinderen en de ouders zijn er bo-
vendien veel sportieve activitei-
ten, zoals een boeren stormbaan 
met Dafne Schippers ….!, de skip-
py koe-race, (kunst-)koeien mel-
ken; krachtpatsers kunnen melk-
bus he�en met  Epke Zonderland 

of omgetoverd worden door het 
schminkteam tot een heel mooi 
koetje of ander beestje.  Campi-
na, waaraan de melk van de boer-
derij wordt geleverd, heeft een 
zuivelbar ingericht. Iedereen kan 
gratis diverse heerlijke melkpro-
ducten proeven. Op het terras 
met picknicktafels kun je ook je 
eigen broodje opeten. Uiteraard 
is er ko�e, thee en limonade ver-
krijgbaar.
Tot 16.00 uur zullen vriendelij-
ke gastvrouwen iedereen harte-
lijk ontvangen op de Provinciale-
weg in Castricum. Verzoeke géén 
huisdieren mee te nemen naar de 
boerderij. Verkeersregelaars en 
parkeerwachters zijn aanwezig  
voor begeleiding naar de gratis 
parkeerplaatsen. Mensen die met 
de auto komen graag via de Pro-
vincialeweg aanrijden. Fietsers 
kunnen ook via de Korte Brakers-
weg, langs sporthal de Bloemen 
komen. Kijk op www: campina.nl/
boerderijdagen.

Castricum - Onlangs is Tonio’s 
blik, een aangrijpend foto-me-
moir en een uniek portret van To-
nio van der Heijden verschenen. 
Zondag 27 mei gaat auteur Mir-
jam Rotenstreich bij Boekhan-
del Laan in gesprek over de tot-
standkoming van het boek. De le-
zing (gratis toegang) begint om 
14.00 uur.

Mirjam Rotenstreich (1959) is ge-
boren en getogen in Amsterdam, 
waar ze samen met haar man, 
Adri (A.F.Th.) van der Heijden, nog 
steeds woont. Hij publiceerde de 
requiem roman Tonio (2011) ge-
wijd aan hun gestorven zoon. 
In 2016 werd het boek ver�lmd 
door Paula van der Oest. Mirjam 
schreef verschillende succesvol-
le romans. 
Tonio van der Heijden was een 
enthousiast fotograaf. Drie jaar 
na zijn dood besloot Mirjam Ro-
tenstreich het beeldarchief van 
haar jonggestorven zoon te ope-

nen. Er bleek een hoofdrol weg-
gelegd voor zijn twee Noorse 
boskatten, Tygo en Tasha. Het 
idee dat zij exact hetzelfde zag als 
Tonio destijds op het moment dat 
hij afdrukte, ontroerde en fasci-
neerde haar. Ze ontdekte in de fo-
to’s de aanzet tot een verhaal. Een 
verhaal dat ze zelf af moest ma-
ken. Mirjam neemt je mee op reis 
door het oog van Tonio’s camera. 
Waarom koos hij voor bepaalde 
situaties, details en composities? 
Tegelijkertijd maakt deze verken-
ning veel los: persoonlijke ont-
boezemingen, intieme herinne-
ringen - zowel droevige als grap-
pige - en ja: ook een voorzichtig 
optimisme over de toekomst.

Tonio’s blik (€ 19,99) is versche-
nen bij uitgeverij Pepper Books. 
De middag bij Boekhandel Laan 
(Burgemeester Mooijstraat 19, 
Castricum) begint om 14.00 uur 
en is gratis toegankelijk. (foto: Ro-
my van Leeuwen)

Mirjam Rotenstreich bij 
Boekhandel Laan

Alkmaars Symfonieorkest zoekt project-
leden voor viering 500 jaar Grote Kerk
Alkmaar - Op zondagmiddag 28 
oktober zal het Alkmaars Symfo-
nieorkest haar medewerking ver-
lenen bij de viering van 500 jaar 
Grote Kerk. Het orkest verzorgt 
een concert met op het program-
ma Ouverture Egmont van Lud-
wig van Beethoven, de eerste 
symfonie van Charles Gounod en 
het eerste hoornconcert van Ri-

chard Strauss met Teunis van der 
Zwart als solist. Bent u strijker en 
heeft u altijd al eens in de Grote 
Kerk willen spelen dan kunt u nu 
voor 23,50 per maand als project-
lid meespelen met het program-
ma.  Het orkest telt circa 35 en-
thousiaste amateurmusici. De le-
den komen uit Alkmaar en wijde 
omgeving. Iedere dinsdagavond 

repeteren ze van 20.00 uur tot 
22.00 uur in cultureel centrum ‘De 
Strandwal’, Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. 
Voor verdere  informatie of aan-
melding mailen naar jokevlaar@
hetnet.nl. Meer wetenswaardig-
heden over het orkest is te vin-
den op www.alkmaars-symfonie-
orkest.nl.

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

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

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

helemaal zoals gepland. 
Zaterdag 2 juni om 20.00 uur en 
zondag 3 juni om 14.00 uur in 
Theater Koningsduyn, Geester-
duinweg 3 te Castricum. Kaart-
jes à € 12,-  (inclusief drankje) zijn 
verkrijgbaar bij boekhandel Laan 
in Castricum en te reserveren via 
www.ToneelgroepExpressie.nl of 
tel. 0251-252751.

‘Nu even wel’ door Toneelgroep Expressie

Word ook 
vrijwilliger
Castricum - Iedereen bezit kwa-
liteiten en vaardigheden, vaak 
meer dan men zelf weet van 
heeft. Hoe mooi is het als deze 
ingezet kunnen worden om el-
kaar te helpen. Sterker nog, om 
deze verder te ontwikkelen en 
nieuwe ervaringen op te doen. 
Ook om andere mensen te leren 
kennen en culturen te ontdek-
ken. Dat kan allemaal als vrijwil-
liger. Diverse organisaties in on-
der andere Castricum, Akersloot 
en Limmen zijn op zoek naar vrij-
willigers, jong en oud. Vanaf een 
uur per week kan men al bijdra-
gen aan het plezier van een an-
der. Een vrijwilliger krijgt er ook 
veel voor terug, van waardering 
en een bevredigend gevoel, tot 
aanvulling op het CV.

Zie hier enkele voorbeelden uit 
de vacaturebank:
Bestuurslid belangenbeharti-
ger geheugenproblemen
Als bestuurslid van Alzheimer NL, 
afdeling Midden-Kennemerland 
ondersteunt men de belangen-
behartigers in de regio. Het be-
stuurslid neemt deel aan activi-
teiten (o.a. voorbereiding Wereld 
Alzheimer Dag), bijeenkomsten 
(o.a. het ketenoverleg dementie) 
en dementievriendelijke initiatie-
ven (o.a. met de gemeenten) in 
de regio. 
De Cameren, ViVa! Zorggroep 
in Limmen
Voor verschillende afdelingen 
binnen Woonzorgcentrum De Ca-
meren in Limmen wordt gezocht 
naar vrijwilligers die het leuk vin-
den om te komen ondersteunen 
met het koken op de afdeling. 
Met het koken wordt geprobeerd 
de huiselijke sfeer te stimuleren 
en kunnen de bewoners daar 
waar mogelijk zelf mee helpen.
Ouderen helpen met hun tuin
Vrouwen of mannen die met ple-
zier in de eigen tuin werken, wil-
len wellicht ook een ander een 
handje helpen die daarbij onder-
steuning nodig heeft. De Klussen-
bank zoekt vrijwilligers; geen ho-
veniers, in Akersloot, Castricum 
en Limmen die mensen willen 
helpen bij het verrichten van klei-
ne tuinklussen.
Muziek- en dansavond vrijwil-
liger
Voor woonzorgboerderij De Rei-
gershoeve wordt gezocht naar ie-
mand die het leuk vindt om eens 
per twee weken op zaterdag-
avond bij een muziek- en dans-
avond mee te helpen, de zoge-
naamde  ‘kroegenavond’. Ge-
zelligheid en sfeer staan hierbij 
centraal. De bewoners gaan een 
avond ‘uit’ op het eigen terrein 
in ontmoetingsruimte de Vrolij-
ke Merrie.

Meer weten over wat er allemaal 
mogelijk is in het vrijwilligers-
werk? Aanmelden kan in dat ge-
val bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, onderdeel van Welzijn Cas-
tricum, te vinden op www.vrijwil-
ligerswerkcastricum.nl en op Fa-
cebook en Twitter@welzijncas.
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Heerlijk buiten zwemmen in 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Regio - Nu de zon weer lekker 
warm schijnt en het water war-
mer wordt, kan iedereen zich 
weer prima vermaken in, op of 
rondom het water. In recreatie-
gebied Alkmaarder- en Uitgees-
termeer zijn verschillende zwem-
plekken waar kinderen en vol-
wassen heerlijk kunnen zwem-
men. Het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer is in ieder geval 
klaar voor het zwemseizoen. 

Er zijn twee zandstrandjes bij re-
creatieterrein Zwaansmeer en 
een bij Dorregeest in Uitgeest. 
Kinderen vermaken zich altijd uit-
stekend aan deze zandstrandjes 
langs het water waar ze mooie 
zandkastelen kunnen bouwen. 
Op de recreatieterreinen staan 
veelal verschillende speeltoe-
stellen en een toiletgebouw. De 
strandjes zijn hiermee een goed 
alternatief voor de kust; dichtbij 
dorpjes in een groene omgeving.
Behalve de zandstrandjes lig-
gen er ook grasvelden langs de 
zwemplekken, hierop kun je 
heerlijk zonnen en spelen, zonder 
onder het zand te komen. En op 
De Hoorne in Akersloot is er zelfs 
alleen maar gras. Op het water 
kun je lekker met luchtbedden en 
andere opblaasbare spullen dob-
beren.  En rondom het water is er 
voldoende mogelijkheid om te 
voetballen, te badmintonnen en 

nog veel meer. 

Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer is verantwoor-
delijk voor de inrichting en het 
onderhoud van de zwemplek-
ken en de daarbij horende voor-
zieningen op stranden en ligwei-
den, zoals toiletten, ballenlijnen 
en speeltoestellen. De provincie 
Noord-Holland houdt toezicht 
op de hygiëne en veiligheid van 
de zwemplekken van 1 mei tot 1 
oktober.

Het zwemwater wordt tijdens het 
zwemseizoen regelmatig gecon-
troleerd op aanwezigheid van 
schadelijke blauwalg, parasieten 
en darmbacteriën. Darmbacte-
riën komen meestal niet van na-
ture in het water voor. Ze komen 
in het water terecht via lozin-
gen van rioolwater of mest. Aan 
het voorkomen van verontreini-
ging met darmbacteriën kun je 
zelf ook een bijdrage leveren. Ge-
woon door van het toilet gebruik 
te maken. Voor baby’s en peu-
ters zijn er tegenwoordig hippe 
zwemluiers. Mede daardoor voor-
komen we dat het water vervuilt. 
We willen immers dat de zwem-
plekken open blijven, zodat ie-
dereen zich in het water kan blij-
ven vermaken.
Als er een waarschuwing of 
zwemverbod nodig is vanwege 

een normoverschrijding, wordt 
dat op het desbetre�ende strand 
met een bord bekend gemaakt. 
Actuele informatie over de wa-
terkwaliteit en veiligheid staat tij-
dens het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. Ook de zwemwa-
tertelefoon (088 1021300) biedt 
gratis actuele informatie over 
de kwaliteit van het zwemwater. 
Nieuwe zwemverboden en nega-
tieve zwemadviezen worden te-
vens gemeld via Twitter @Zwem-
waterRUDNHN. Of raadpleeg de 
zwemwater app.

Een waarschuwing of zwemver-
bod heeft meestal betrekking op 
een klein deel van een strand. Re-
creatiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer kent verschillen-
de zwemplekken. Er blijven dus 
meestal voldoende plekken over 
waar het water wel van goede 
kwaliteit is en er naar hartenlust 
kan worden gezwommen. Een to-
taaloverzicht van alle zwemloca-
ties vindt u op www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl.

Het recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer beheert twee 
recreatiegebieden, De Buitenlan-
den en het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. Een heerlijke plek 
voor een dagje uit. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. 
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Bijzondere foto-expositie
‘Achter de schermen’
Egmond aan de Hoef - In het La-
moraal-jaar 2018 wordt op groot-
se wijze herdacht dat de Graven 
van Egmont en Horne 450 jaar 
geleden op bevel van de Spaan-
se koning Philips II en onder uit-
voering van de Hertog van Alva, 
op de Grote Markt in Brussel wer-
den onthoofd. Deze gebeurtenis 
is van groot belang geweest voor 
de beide Nederlanden omdat de 
onthoofding de opmaat vormde 
voor de 80-jarige oorlog. 
Deze bijzondere gebeurtenis was 
voor fotograaf Ab Baart aanlei-
ding om een serie Historische �-
guren uit het beroemde Geslacht 
van Egmont weer fotogra�sch 
tot leven te wekken. Vanaf maart 
2017 hebben inwoners, die uit-
sluitend geselecteerd  werden uit 
de drie Egmonden, meegewerkt 
aan een fototentoonstelling die 
vanaf 2 juni door het publiek be-

keken kunnen worden in Huys 
Egmont/Egmond aan den Hoef.
Een dergelijk groot fotoproject is 
onmogelijk te realiseren zonder 
een aantal vrijwilligers -  leden 
van Fotogroep Egmond -  die aan 
dit project met volle inzet heb-
ben meegewerkt en nog steeds 
meewerken. Een van hen is Mar-
ga Rezel die, naast alle bijkomen-
de activiteiten, ook het fotogra-
feren achter de schermen tijdens 
alle foto sessies op zich heeft ge-
nomen. Zij fotografeerde echter 
niet met haar Spiegelre�ex maar 
met haar iPhone 7. 
De resultaten van haar fotowerk 
getiteld ‘Achter de schermen’ ‘ 
is tot en met 30 augustus te be-
zichtigen in Hoeve Overslot. Voor 
openingstijden en aanvullende 
informatie: www.hoeve_overslot.
nl. (foto: Marga Rezel, �gurant: 
Hans Bommer)

Herder zoekt hulp
Bergen - De Schaapskooi in Ber-
gen wil vanaf juli elke middag 
open gaan voor bezoekers. Om 
die bezoekers te ontvangen zoekt 
de herder vrijwillige gastheren 
en gastvrouwen. Men zoekt dus 
mensen die van de natuur hou-
den, iets met dieren hebben, het 
�jn vinden om met mensen om 
te gaan en vragen te beantwoor-
den? 
 
Als gastheer of gastvrouw geeft 
men informatie over het werk 
van de schaapskudde en over de 
schapen. De vrijwilliger draagt 
zorg voor ko�e en thee en let 
op de veiligheid van de schapen 
en bezoekers. Ook draagt men-
zorg voor de omgeving van de 
schaapskooi. Er wordt gevraagd 
minimaal één middag per week 
van 12.00 tot 16.00 uur te wer-
ken, ook in de zomervakantie. Er 
zijn steeds twee vrijwilligers aan-
wezig.

Voorbereiding
Ter voorbereiding is er voor de 
nieuwe vrijwilligers een informa-
tieavond over het werk van de 
schaapskudde en wordt er een 
bezoek gebracht aan de kudde 
in het duinterrein. Verder zijn er 
meerdere informatieavonden en 
excursies voor vrijwilligers van 
de stichting Schaapskooi. In de 
Schaapskooi werken de volgende 
partijen samen: PWN, IVN, Stich-
ting Schaapskooi Bergen en de 
herder Marijke Dirkson.

Belangstelling?
Meer informatie via betrekkenbij-
groen@landschapnoordholland.
nl. In mei vinden de gesprekken 
plaats met belangstellenden, in 
juni worden ze opgeleid en in ju-
li gaat de schaapskooi dagelijks 
open. 
Meer informatie is te vinden op 
www.schaapskooi-bergen.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Theater Bonhoeffer genomineerd 
voor WeCycle sponsoractie
Castricum - Oude apparaten of 
lampen weg te gooien? Inleveren 
bij het afvalbrengstation kan erg 
lonend zijn. Zowel voor degene 
die dit wegbrengt als voor Thea-
ter Bonhoe�er van het Bonhoef-
fercollege. Deze maakt kans op 
1000 euro sponsorgeld van We-
cycle. 
Het is aan de inwoners van Castri-
cum om het hertenkamp aan hun 
prijs te helpen en zelf ook kans te 
maken op een prijs. Ze kunnen 
veel punten scoren door afge-
dankte elektrische apparaten en 
lampen in te leveren bij het afval-
brengstation. De actie loopt tot 
eind augustus.
Wecycle organiseert landelijk de 
inzameling en recycling van huis-

houdelijke elektrische appara-
ten en lampen. Wecycle laat deze 
apparaten optimaal recyclen. Zo 
worden waardevolle grondstof-
fen goed gebruikt en komen niet 
in het milieu terecht.

Hoe werkt de actie
Ga naar het afvalbrengstation. 
Lever de oude elektrische appa-
raten en kapotte spaarlampen 
in. Ga ter plekke op de smartpho-
ne naar wecycle.nl/inleveren. Ga 
naar (ik wil inchecken) en support 
zo het theater. Onder alle geldige 
aanmeldingen worden 50 nieu-
we apparaten verloot. De 25 ge-
meenten met de meeste punten 
per inwoner, winnen de sponsor-
cheque van €1.000,- van Wecycle.
Als Theater Bonhoe�er wint, dan 
wordt het geld gebruikt om ver-
lichting aan te scha�en. Dan 
hoeft dat niet meer gehuurd te 
worden en het levert ook ener-
giebesparing op omdat het dan 
om ledverlichting gaat. 

Sensoor Alkmaar heeft 
meer vrijwilligers nodig
Alkmaar - Het aantal mensen dat 
een luisterend oor zoekt bij Sens-

oor de landelijke luisterlijn, stijgt 
explosief: in maart 2.000 méér 

dan vorig jaar. Dit komt deels 
door de groeiende wachtlijsten in 
de ggz, maar er bellen ook steeds 
meer mensen die eenzaam zijn 
en een ‘praatje over de heg’ mis-
sen. Om het groeiende aantal 
mensen dat contact opneemt te 
woord te kunnen staan, zet Sens-
oor alle zeilen bij en leidt ze conti-
nu nieuwe vrijwilligers op.

Er wordt nu vaker gebeld dan 
ooit. Het aantal vrijwilligers stijgt 
echter niet snel genoeg om deze 
groei te kunnen opvangen. Van-
af nu starten iedere maand in het 
hele land trainingen om zoveel 
mogelijk vrijwilligers op te lei-
den tot professioneel luisteraar. 
Kandidaten krijgen een training 
en draaien daarna per week een 
dienst en elke maand ook een 
nachtdienst.
 
Écht iets betekenen
“Ik heb juist voor dit vrijwilligers-
werk gekozen omdat ik in een 
persoonlijk en vertrouwelijk ge-
sprek, iemand die met ons belt of 
chat door middel van een luiste-
rend oor kan helpen. 
Door echte aandacht te geven en 
de juiste vragen te stellen, kan ik 

mensen op hun gemak stellen. 
Dan komen ze de dag net even 
wat beter door. Daarnaast is het 
heerlijk iets voor een ander te 
kunnen betekenen”, aldus Ger-
ben, een van de vrijwilligers van 
Sensoor. 
Een andere vrijwilliger vult aan: ‘’ 
We bieden geen hulp, maar door 
alleen al te luisteren, kun je het 
verschil maken.”
 
Extra trainers
Er worden extra trainers inge-
zet om trainingen te geven en de 
groei van het aantal vrijwilligers 
op te vangen. Als vrijwilligers 
zich aanmelden, vindt er een in-
takegesprek plaats en wordt ge-
keken waar ruimte is om de trai-
ning te volgen. Nieuw is de e-lea-
rning die gevolgd kan worden 
naast de praktijktraining. De trai-
ning wordt door vrijwilligers als 
heel leerzaam ervaren. 

Gerben: “Ik dacht altijd dat ik 
goed kon luisteren en goede vra-
gen wist te stellen, maar in de 
training leerde ik pas écht wat 
aandacht geven is. Ook privé en 
in mijn werk pluk ik daar nu de 
vruchten van”.  (foto: Bart Jonker)

Akersloot/Uitgeest - De Stich-
ting Uitgeester en Akersloter Mo-
lens (SUAM) is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter, nu John Wis-
senburg heeft aangekondigd die 
functie eind dit jaar neer te leg-
gen. Hij was tien jaar bestuur-
lijk bij het molenwerk betrokken. 
Zijn vertrek houdt verband met 
een geplande verhuizing vanuit 
Akersloot naar Zaandijk.
Penningmeester Aad Stuijt be-
treurt het vertrek van John Wis-
senburg en hoopt op een opvol-

ger met vergelijkbare kwaliteiten. 
Voorop staat dat zo’n kandidaat 
‘iets’ met molens moet hebben. 
Bestuurlijke ervaring en de vaar-
digheden om een brede organi-
satie aan te kunnen sturen, zijn 
ook belangrijke eigenschappen 
van zo’n voorzitter. ,,We hebben 
een ervaren en prettig samen-
werkend bestuur’’, voegt hij daar 
nog aan toe.

De SUAM heeft bezit twee mo-
lens; De Kat in Uitgeest en De Ou-

de Knegt in Akersloot. Alle mede-
werkers zijn vrijwilligers. Er zijn 
molenaars, maar ook een onder-
houdsploeg en medewerkers 
voor het winkeltje in Akersloot, 
waar de eigen producten worden 
verkocht. Naast consumenten 
zijn diverse bakkers uit de buurt 
vaste afnemer van in Akersloot 
gemalen meel.
Het bestuur van de SUAM is in de 
eerste plaats actief met het be-
heer en de instandhouding van 
de eigen molens. Daarnaast be-

Stichting Uitgeester en Akersloter Molens
SUAM zoekt nieuwe voorzitter

Oberon proeverij
Alkmaar - Voor jongeren tussen 
de 14 en 21 jaar organiseert Obe-
ron Theaterproducties een serie 
workshops op dinsdagavond van 
8 mei tot en met 19 juni van 19.30 
tot 21.00 uur. Deze workshops 
zijn in het buurtcentrum De Reke-
re 2.0 aan de Drechterwaard 16 in 
Alkmaar. De kosten zijn bedragen 
70 euro voor zeven workshops. 
De workshops zijn gericht op les-
sen zang, dans en spel. Afgeslo-
ten met de mogelijkheid om op 
de laatste avond auditie te doen. 
Vanaf zaterdag 8 september star-
ten de repetities voor de nieuwe 
musical die op 6 en 7 april 2019 in 

theater de Vest wordt gespeeld.
Aanmelden door een e-mail te 
sturen met je NAW-gegevens 
naar musicalgroep@oberonthe-
ater.nl. 
Oberon Theaterproducties is 
dé musicalvereniging voor jon-
ge mensen uit Alkmaar en om-
geving. Oberon bestaat uit drie 
groepen: een minigroep van 6-9 
jaar, een musicalgroep met le-
den van 9 tot en met 14 jaar en 
een musicalgroep met leden van 
14 tot en met 21 jaar. Meer infor-
matie is te vinden op de website: 
oberontheater.nl. (foto: Norbert 
Reijngoud)

Basketballspektakel in hartje Heemskerk
Regio - Basketballvereniging 
Mapleleaves organiseert op za-
terdag 2 juni weer een groots 

Street Event. Tijdens dit Event 
op het Nielenplein van 10.00 tot 
17.00 uur worden niet alleen 3 te-

kommert de stichting zich ook 
om zes andere molens in de regio. 
Actief wordt meegedacht met de 
groep mensen die probeert een 
historisch houtzaagmolencom-
plex op het Erfgoedpark De Hoop 
in Uitgeest te realiseren.

Voor meer informatie over de 
functie neem contact op met de 
secretaris Harry Lamers. Telefo-
nisch bereikbaar onder nummer 
06-55628127. Of per mail via se-
cretaris@suam.nl

gen 3 basketballwedstrijden ge-
speeld, maar vinden er ook de-
monstraties plaats.

Inschrijven voor de wedstrijden 
voor jeugd en senioren kan op 
www.basketballstreetevent.nl.
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Strandjutters gezocht op 18 mei
Expeditie Juttersgeluk
Castricum - Van 16 tot en met 
31 mei gaat de Expeditie Jut-
tersgeluk alle Noordzeestranden 
schoonmaken samen met men-
sen voor wie een gewone baan 
niet zo gewoon is en iedereen 
kan daarbij helpen. Op vrijdag-
ochtend 18 mei komen ze langs 
in Castricum aan Zee.

Van 10.00 tot 12.00 uur kan men 
gratis deelnemen aan de etap-
pe. De ontvangst is met ko�e 
en taart op het strand van Cas-
tricum aan Zee. Juttersgeluk legt 
uit hoe je afval op het strand her-
kent en hoe je het veilig opraapt. 
Daarna start de etappe van onge-
veer een uur: een ware ontdek-
kingstocht. Het afval wordt door 
de jutters meegenomen zodat er 

een schoon strand achterblijft. 
Aanmelden, individueel of als 
groep, kan via http://www.jut-
tersgeluk.nl/direct-aanmelden/ 
Expeditie Juttersgeluk is speciaal 
voor mensen die (tijdelijk) min-
der goed meekomen in de maat-
schappij. Bijvoorbeeld als je van 
een WLZ of WMO voorziening ge-
bruikmaakt of onder de participa-
tiewet valt. Ook vrijwilligers, man-
telzorgers, begeleiders en zorg-
verleners, zijn van harte welkom 
en kunnen zich aanmelden. Deel-
name is gratis, maar men moet 
zelf voor vervoer naar het start-
punt van de etappe zorgen. Ex-
peditie Juttersgeluk is een initia-
tief van Stichting Juttersgeluk in 
samenwerking met KIMO Neder-
land/België. (Foto: Jos Versfelt)

Zet je biebmodus aan
In rust studeren voor 
examen in bibliotheek
Castricum - Middelbare scho-
lieren die zonder a�eiding wil-
len studeren, kunnen de komen-
de weken weer terecht bij Bibli-
otheek Kennemerwaard. In aan-
loop naar de eindexamens laten 
de bibliotheken ook dit jaar zien 
dat ze alle faciliteiten in huis heb-
ben die scholieren en studenten 
helpen om ‘glansrijk’ te kunnen 
slagen.
De bibliotheek is de plek waar 
leerlingen in alle rust kunnen stu-
deren en zich kunnen focussen 
op het eindexamen. Geen a�ei-
ding van apps, likes, vlogs, blogs, 
broertjes, ouders of andere stoor-
zenders, enkel aandacht voor 
wat op dat moment belangrijk 
is: glansrijk slagen voor het eind-
examen. De slogan van dit jaar is 
dan ook ‘Laat je niet a�eiden, zet 

je biebmodus aan!’.
De online campagne ‘Glansrijk’ 
werd vorig jaar met groot succes 
voor het eerst ingezet tijdens de 
centraal landelijke eindexamen-
periode. Dit jaar komt daar een 
commercial bij, die op verschil-
lende online radiozenders te ho-
ren is. 

,,Ook dit jaar verwachten we weer 
veel scholieren in de vestigin-
gen van Bibliotheek Kennemer-
waard’’, aldus directeur Erna Win-
ters. ,,Alle scholieren zijn welkom 
om bij ons te studeren voor hun 
eindexamens. Net als vorig jaar 
bieden wij ook dit jaar weer al-
les wat je nodig hebt om glansrijk 
te slagen zoals studeer- en stilte-
plekken, gratis wi� en natuurlijk 
heerlijke ko�e.’’

Rabocheque voor Rode 
Kruis afdeling Castricum 
Castricum - Jaap Blokker heeft 
als lid van de ledenraad van Ra-
bobank Noord Kennemerland op 
donderdag 3 mei een cheque van 
500 euro overhandigd aan Mar-
griet Velzeboer. Zij organiseert 
als vrijwilliger bij het Rode Kruis 
al vele jaren een autorit langs de 

bloeiende bollenvelden in Noord-
Holland. Deze rit is bedoeld voor 
inwoners uit Akersloot die deze 
rit niet zelf kunnen rijden. Der-
tig vrijwilligers hebben met ei-
gen vervoer negentig bloemen-
liefhebbers een prachtige mid-
dag bezorgd.

Han Thesingh (voorzitter afdeling Castricum), Jaap Blokker en Margriet 
Velzeboer

In Theater De Beun in Heiloo
Film over bijzondere reis 
Plastic Soup Surfer 
Heiloo - Merijn Tinga, ook wel de 
‘Plastic Soup Surfer’ genoemd, is 
vrijdag 25 mei in Heiloo. In the-
ater De Beun is vanaf 20.00 uur 
de �lm te zien over zijn 1200 ki-
lometer lange tocht over de Rijn, 
peddelend op een surfplank, ge-
maakt van zwerfafval. Een in-
drukwekkend verslag waarmee 
hij aandacht vraagt voor het pro-
bleem van plastic vervuiling. De 
toegang is gratis, aanmelden is 
wel noodzakelijk.
De documentaire From Source to 
Sea wordt deze zomer door Na-
tional Geographic uitgezonden. 
Inwoners van Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo hoeven 
daarop niet te wachten. Zij kun-
nen 25 mei al terecht in Heiloo. 
Merijn Tinga is persoonlijk aan-
wezig bij de vertoning. Na af-
loop staat hij bezoekers graag te 

woord. Merijn Tinga, is bioloog, 
kunstenaar en activist. Het type 
vrije sur�ongen – hal�ang haar, 
zongebruind, relaxte uitstraling 
en brede glimlach – maar dan 
met een bloedserieuze bood-
schap en vol vuur om die uit te 
dragen.
De toegang is gratis dankzij een 
�nanciële bijdrage van gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo. Wie deze unieke kans 
niet wil missen, kan zich aanmel-
den door een e-mail te sturen 
naar aanmelden@bureaucircu-
lus.nl. Graag met vermelding van 
naam en aantal personen. Aan-
melders ontvangen een bevesti-
ging van inschrijving.
De Theater De Beun is aan de Wil-
librordusweg 2 in Heiloo. De aan-
vang is 20.00 uur. (foto: angele-
verd)

Marie Louise en Queen’s 
Pleasure in De Bakkerij
Castricum - Vrijdag 11 mei treden 
de bands Marie Louise enQueen’s 
Pleasure op in De Bakkerij. 
De vijfkoppige band Marie Louise 
vertelt verhalen over dagelijkse 
obstakels, uitzonderlijke liefde en 
eigenaardige gedachten. De dra-
gende drumpatronen, eighties 
synths, warm en levendige bas-
lijnen, de echoënde, door cho-
rus aangedreven gitaar en zwoe-
le vocals zorgen samen voor een 
smeuïge sound. Geïnspireerd 
door Mac DeMarco, Beach House, 

The Shacks, Mild High Club en 
kenmerkende muziek uit de vo-
rige eeuw. Zo tre�en twee gen-
res elkaar: dream pop en slacker 
rock.
Queen’s Pleasure (foto) speelt ga-
rage-achtige, soms psychedeli-
sche, met gitaarsolo’s overgoten, 
half-poppy oorverdovende al-
ternatieve rock met energie voor 
tien.
Zaal open: 21.00 uur. Aanvang 
rond 21.30 uur. Entree: 5 euro. (fo-
to: aangeleverd)

Leren omgaan met computer
Castricum - Meer met de compu-
ter doen, maar niet goed weten 
hoe het werkt? Dan is ‘Klik & Tik - 
De basis’ een cursus om aan deel 
te nemen. Deze gratis cursus van 
vijf bijeenkomsten start op don-
derdag 17 mei in de bibliotheek 
in Castricum. Een bijeenkomst 
is steeds van 10.00 tot 11.00 uur. 
De cursus begint bij het begin. En 
dan gaat men stap voor stap ver-
der. Deelnemers leren typen, e-
mailen en gaan het internet op. 
Filmpjes laten zien hoe het werkt 
en daarna kan men zelf oefenen.
Met een kleine groep deelnemers 
wordt gebruik gemaakt van com-
puters van de bibliotheek. In een 
rustig tempo wordt iedereen ge-
holpen om de computer te le-
ren kennen. Men krijgt �lmpjes 
te zien waarmee men steeds een 
stapje verder komt.
De cursus is voor echte begin-
ners, en duurt vijf weken. Deel-

name is gratis. Er is ook een werk-
boek beschikbaar, maar de aan-
schaf daarvan is niet verplicht. De 
kosten voor het werkboek zijn 10 
euro. De cursus wordt gegeven 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geesterduin-
weg 1.
Geïnteresseerd en zeker zijn van 
een plek? Dan graag aanmelden, 
dat kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda of 
bij de balie in de bibliotheek. Er 
kunnen maximaal zes mensen 
meedoen, daarom is vooraf aan-
melden noodzakelijk.

Dit is deel 1 van de cursus Klik & 
Tik, op 21 juni start deel 2: de cur-
sus Klik & Tik - Het internet op, en 
op 6 september start deel 3: de 
cursus Eerste hulp bij DigiD. De-
ze cursussen zijn achter elkaar te 
volgen, maar ze zijn ook afzon-
derlijk van elkaar te volgen.

Mountainbike:
Bram Imming komt er aan
Akersloot - Henk Verdonk ju-
nior uit Egmond aan de Hoef 
heeft donderdagavond toch de 
winst in de wekelijkse wedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup op zijn naam weten te 
schrijven. De grote deelname op 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
zorgde voor een levendige strijd, 
waar het andermaal op een one-
man-show van Henk Verdonk ju-
nior leek uit te gaan draaien. Na 
zijn bekende bliksemstart, on-
der de noemer de eerste klap 
is een daalder waard, dender-
de Verdonk junior voor de troe-
pen uit. Al vrij snel werd duide-
lijk dat Bram Imming zich niet zo-
maar gewonnen zou geven. Hal-
verwege koers kwam Egmon-
der Imming wel heel dicht in de 
buurt van Verdonk junior, zodat 
hij alle zeilen moest bijzetten om 
uit zijn greep te blijven. De voor-
bije weken moest Bram Imming 
na de �nish steeds toch weer in-
zien, dat hij op het vrij technische 
parcours nog niet in staat was te 
twisten met Verdonk junior om 
de overwinning. Maar nu blijkt 
dat Imming toch stappen heeft 
gemaakt en zich de techniek re-

delijk eigen heeft gemaakt en 
daardoor de komende weken een 
echte bedreiging kan gaan wor-
den voor Henk Verdonk junior. 
Naast de twee hoofdrolspelers 
Verdonk junior en Imming ver-
tolkten Castricummer Vincent 
Beentjes, Wim Verdonk (Egmond 
aan de Hoef ) en Bruno van Beek 
een voorname rol. Eerstgenoem-
de Beentjes kwam na een mecha-
nisch mankement middels een 
noeste achtervolging weer terug 
aan het front. Daarentegen moest 
de jonge Derper Van Beek zijn 
sterke optreden na een paar tui-
melingen afsluiten en het strijd-
toneel voortijdig verlaten. Wim 
Verdonk mocht na een gedegen 
wedstrijd met een derde plaats 
naar huis.

Uitslag: 1. Henk Verdonk junior, 
Egmond aan de Hoef; 2. Bram Im-
ming, Egmond-Binnen; 3. Wim 
Verdonk, Egmond aan de Hoef; 
4. Vincent Beentjes, Castricum; 5. 
Wout Bakker, Heiloo; 6. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan de 
Hoef; 7. Ramon Tromp, Heiloo; 
8. Jacco Kemp, Egmond aan de 
Hoef; 9. Bart Levering, Limmen; 
10. Henk Louwe, Alkmaar.
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De Santmark bedankt Deen
Castricum - De bewoners en me-
dewerkers van woonzorgcen-
trum De Santmark kunnen de-
ze lente genieten van vele mooie 
binnen- en buitenplantjes, mede 

dankzij een sponsoractie van de 
�rma Deen. Met name de leden 
van de vrijwillige tuingroep wil-
len Deen daarvoor hartelijk dank 
zeggen.

Onderdelen neergestorte 
bommenwerper gezocht
Castricum - Op 17 mei 1943 stort-
te er een Lancaster bommenwer-
per neer op het strand van Cas-
tricum ter hoogte van strandpaal 
47. Dit was de “A for Apple” met 
aan boord zeven bemanningsle-
den, deze was op weg naar huis 
na de aanval genaamd “Chastise” 
op de dammen in het ruhrgebied 
in Duitsland. Alle bemanningsle-
den verloren bij deze crash het le-
ven.
Deze Lancaster heeft er tot 1953 
gelegen en werd bij de Februari-
storm van 1953 in zee getrokken 
en verdween.
Operatie Chastise was de o�ci-
ele naam voor de aanvallen op 

Duitse dammen tussen 16 mei en 
17 mei 1943. Het was een opera-
tie van de geallieerden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Er werd 
gebruikgemaakt van een zoge-
naamde stuiterbom.
Stichting Egmond ‘40-‘45 is op 
zoek naar onderdelen van deze 
neergestorte bommenwerper op 
het strand van Castricum. Zij ho-
pen dat er mensen zijn geweest 
die een en ander hebben meege-
nomen.

Inlichtingen naar: Stichting Eg-
mond ‘40-‘45, info@egmond4045  
of 06 21807209. (foto: aangele-
verd)

Zondag 13 mei 14.00 uur:

Limmen  -  VITESSE ‘22

balsponsor: VALKERING & DE GRAAF ACCOUNTANTS, KWEKERIJ  
 CRISTIAN SCHILDER, RIJKSWEG 127 LIMMEN

pupil v.d. week: OMAR AL KOTIFAN (speler Limmen JO13-3)
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Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Oordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. oelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

Na a  oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en 
carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Installati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

Na a  oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te 
feliciteren.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda commissievergadering 
17 mei 2018

Een extra container aan huis, of meer ondergrondse containers in de wijk? Om nog meer 
afvalscheiding te bereiken zijn maatregelen nodig. Wat vindt u? Laat het ons weten en vul 
de enquête in. Dat helpt ons bij het maken van nieuw beleid over de afvalinzameling. 

Waarom scheiden
Nog te veel afval belandt bij elkaar in het restafval en wordt verbrand. Dat is zonde, want zo 
gaan waardevolle grondstoff en verloren. Plasti c, texti el, papier en glas zijn bijvoorbeeld heel 
geschikt voor nieuwe producten. Dan moet het wel gescheiden worden aangeleverd. Dat 
scheelt voor het milieu en ook in de kosten van verwerking.

Landelijk doel
De gemeente sluit aan bij het landelijke doel van 75  afvalscheiding in 2020. Als dat lukt, 
dan houden we de helft  minder restafval (niet gescheiden afval) over. Omgerekend is dat 
100 kilo per persoon per jaar. Dat kan door het inzamelen te veranderen; bijvoorbeeld door 
meer grondstoff en vaker of dichter bij huis op te halen. 

Enquête
Doe mee en maak kans op een diner voor 2. 
De gemeente verloot 2 dinerbonnen onder de 
deelnemers. U kunt ook anoniem meedoen, 
dan vult u geen e-mailadres in en loot u niet 
mee voor de dinerbon.

Liever op papier? Dat kan. Bel 140251 en u 
krijgt de en u te op papier thuisgestuurd.  

Doe de enquête en maak kans op diner

Hoe halen we driekwart afvalscheiding?

Weer blauwe vlag voor strand Castricum 
en jachthaven Akersloot

Agenda Raadsplein
24 mei 2018

 

Tijd Onderwerp Kamer
19:30  21:00 Commissievergadering Raadzaal
 Bespreken amendementen bij zienswijze op 
 begroti ngswijziging BUCH-werkorganisati e

*Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de commissie worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijd Onderwerp Kamer 
 Commissies
19.30  20.15  Aanvraag Vangnetuitkering Parti cipati ewet Raadzaal
 over 2017 
20.00  20.45 Verordening commissie bezwaarschrift en Sti erop
20.15  20.45 Commissie Algemene aken  Raadzaal
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1  Vragen uit de raad
Pauze

21.00  22.30 Diverse voorstellen BUCH Raadzaal
 - Vervolgbehandeling zienswijze 
    op begroti ngswijziging BUCH 2018  
 - ienswijze begroti ng werkorganisati e BUCH 2019  Sti erop
21.00  21.45 Vervolgbehandeling gewijzigd vaststellen 
 bestemmingsplan Westerweg 174
21.45  22.30 Diverse moti es:  Sti erop
 - Moti e aanvraagportaal elektrische rijders
 - Moti e loondispensati e

 22.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Principeverzoek voor het realiseren van een 
    woning op het perceel Duinpad 3 
 B ewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
     Westerweg 174 (onder voorbehoud van 
    commissiebehandeling)
 C ienswijze op begroti ngswijziging 2018 
    BUCH-werkorganisati e (onder voorbehoud van 
     commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng 

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de commissie worden behandeld. 
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken

‘Met het hijsen van een grote spinaker met Blauwe Vlag logo op de kade van jachthaven 
it eest, r e ur emeester a  it eest, me r u  e  er ei , ur r i  er atric  
e ma  e   r i  er er  a  ersta , er  et au e a  sei e  2018 eeste i  

ingeluid’

Wat eist de nieuwe privacywet 
van uw club of organisatie?
Vanaf 25 mei moet iedere vereniging of organisati e  groot of klein  voldoen aan strengere 
privacyregels, die voortkomen uit de Algemene Verordening egevensbescherming (AV ). Dat 
betekent dat verenigingen en organisati es aanpassingen moeten doen aan hun aan IC , interne 
procedures en contracten. r wordt ook op gecontroleerd en er kunnen hoge boetes worden 
opgelegd. 

In de meeste gevallen is het niet bijster ingewikkeld, maar ook niet in een uurtje klaar. Om 
verenigingen te helpen bij de aanpassingen, biedt de Vrijwilligersacademie ondersteuning. 
Neem contact op met het vrijwilligerssteunpunt voor de details: Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Castricum, Irene ijlstra, i.zijlstra@welzijncastricum.nl, www.vrijwilligerswerkcastricum.nl

Ook de Sti chti ng AV  voor verenigingen (zie www.avgverenigingen.nl) heeft  een 15-stappenplan 
ontwikkeld. Het programma neemt u mee aan de hand van 15 stappen, maar u moet voor uw 
eigen organisati e zelf een aantal maatregelen nemen. o moet u mogelijk met externe parti jen 
overeenkomsten sluiten, moet u uw IC -systemen aanpassen en moet u (nieuwe) protocollen 
opstellen. Begin op ti jd, dan bent u ook op ti jd klaar. 

Castricum aan ee en de jachthavens AR V en ’t Hoorntje voldoen aan de eisen voor het 
kwaliteitskeurmerk. De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer 
dan 3.500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in uropa, uid-Afrika, Marokko, Nieuw 

eeland, Canada en het Caribische gebied. De Blauwe Vlag staat voor schoon en veilig water, 
mooie natuur en een gezond milieu.

Voor de toerist is de Blauwe Vlag internati onaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor 
goede, schone stranden met een goede waterkwaliteit. Ondernemers, recreanten en de 
gemeente werken het hele jaar samen aan een schoon en veilig strand en een gezond milieu. 
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die er op dit 
gebied door de gemeente en ondernemers zijn geleverd. 

Ook dit jaar wappert op het strand van de gemeente Castricum en bij de jachthavens in 
Akersloot weer de Blauwe Vlag. Ondernemers en medewerkers van de gemeente namen 
afgelopen donderdag 3 mei de Blauwe Vlaggen in ontvangst bij de jaarlijkse landelijke 
uitreiking. Dit jaar was het evenement mooi dichtbij, in de jachthaven van Uitgeest.

Foto: Hans Brouwers 



INFOPAGINA

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

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

Datum Adres
250418 Hogeweg 3a in Limmen
 Het wijzigen van een bedrijfspand
 Nesdijk 1 in Limmen
 Het bouwen van een schuur
 Pagenlaan 1 Limmen
 Het bouwen van een woning
260418 Rijksweg 60 in Limmen 
 Het bouwen van een opslagruimte
300418 Pontweg nabij 1 in Akersloot
 Het uitvoeren van werkzaamheden N246-rotonde de Woude
020518 Zomerschoon 101 in Limmen
 Het wijzigen van het kozijn

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: Thalia 1 in Limmen Het vergroten van de woning 
Buiten behandeling:   
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot Het vervangen van de beschoeiing

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
300418 Heereweg 52 in Castricum
 Het bouwen van een bouwwerk t.b.v. ti jdelijke bewoning
040518 tati ons eg  in astri um
 Het wijzigen van het NS stati on

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

Datum Adres
300418 Van Duurenlaan 16 in Castricum
 Het bouwen van een schuur
030518 har o  e de Bour onstraat  in astri um 
 Het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak)
 Gasstraat 1 in Castricum
 Het plaatsen van een bedrijfslood
040518 hee os  in immen
 Het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak)

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

Besluit intrekken omgevingsvergunning milieu 
o ati e ijks eg  te immen uitge reide pro edure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunning milieu 
voor het bedrijf aan Rijksweg 2 te Limmen in te trekken, omdat er gedurende drie jaar geen 
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning: 

- De op 26 maart 1997 verleende omgevingsvergunning milieu aan irezone 
  (revisievergunning). Het betreft  een omgevingsvergunning milieu voor het in werking 
  hebben van een a  everpunt voor motorbrandstoff en (inclusief LP ) op het perceel aan  
  Rijksweg 2 te Limmen, kadastraal bekend kadastraal bekend gemeente Limmen, secti e A, 
  nr. 2905.

Na intrekking van de vergunning valt de inrichti ng onder het Acti viteitenbesluit milieubeheer.

r zijn geen zienswijzen naar voren gebracht op de ontwerpbeschikking. De defi niti eve 
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 mei 2018

Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de onderkomens Wijkbeheer zijn:
Hemelvaartsdag, donderdag          10 mei 2018   esloten
Vrijdag                                         11 mei 2018   Open
weede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018   esloten

Gemeentehuis
Hemelvaartsdag, donderdag,         10 mei 2018  esloten
weede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018  esloten

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

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

Aangepaste openingstijden 
Hemelvaartsdag, Pinksteren 2018

Expeditie Juttersgeluk
Bij ondere strandju  ers ge o ht op rijdago htend  mei in astri um aan ee

an  tot en met  mei gaat de pediti e u  ersge uk a e oord eestranden s hoonmaken 
samen met mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is en jij kan daarbij helpen! 
Op vrijdag 18 mei komen we langs in Castricum aan Zee.

Van 10.00-12.00 uur kun je dan grati s deelnemen aan de etappe. Je wordt ontvangen met koffi  e 
en taart in Strandpaviljoen oomers in Castricum aan ee. Jutt ersgeluk legt uit hoe je afval op 
het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe van ongeveer een uur: 
een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de jutt ers meegenomen zodat er een schoon 
strand achterblijft . 

Aanmelden
Meld je individueel of met je groep aan via www.jutt ersgeluk.nl/direct-aanmelden

xpediti e Jutt ersgeluk is speciaal voor mensen die (ti jdelijk) minder goed meekomen in de 
maatschappij. Bijvoorbeeld als je van een WL  of WMO voorziening gebruikmaakt of onder de 
parti cipati ewet valt. Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners, zijn van harte 
welkom en kunnen zich aanmelden  Deelname is grati s, maar je moet zelf voor vervoer naar het 
startpunt van de etappe zorgen. eef je snel op want vol is vol  

Helpen jullie mee voor een 
schone zee? 

xpediti e Jutt ersgeluk is 
een initi ati ef van 
Sti chti ng Jutt ersgeluk in 
samenwerking met KIMO 
Nederland/België.

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

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

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.
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Ter inzage
U kunt het besluit intrekken omgevingsvergunning milieu met de bijbehorende stukken van 
10 mei 2018 tot en met 21 juni 2018 inzien bij de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te 
Castricum.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die ti jdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend, 
kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage 
is gelegd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Het beroepschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

U kunt het beroepschrift  ook digitaal indienen bij de rechtbank via htt p://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.  

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift  is 
verstreken. Het indienen van een beroepschrift  schorst de werking van het besluit niet. 
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u ti jdens de beroepsprocedure de voorzieningen-
rechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor de behandeling 
van dit verzoek en het beroep wordt griffi  erecht geheven. 

Informati e
Meer Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Verleende APV-vergunning 
Datum Adres
010518 Limmen

Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Limmen voor de periode  
van drie jaar. Dit jaar op vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2018 van  
14.00 uur tot 24.00 uur en zondag 9 september 2018 van 14.00 uur tot 23.00 uur,  
Verzenddatum besluit 1 mei 2018 (APV1800116)

030518 Op en rond het Bakkummerplein in Castricum 
Verleende evenementenvergunning Kermis Bakkum voor drie jaar in de periode  
van 2018, 2019 en 2020. Dit jaar op vrijdag 12 oktober 2018 van 19.00 uur tot  
24.00 uur, zaterdag 13 oktober 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur en zondag 14  
oktober 2018 van 14.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 3 mei 2018  
(APV1800218)
Dorpsstraat 87 in Castricum
Verleende zomerbraderie met zanger café My Way op zondag 6 mei 2018, zondag  
10 juni 2018, zondag 22 juli 2018 en zondag 19 augustus 2018 van 11.00 uur tot  
18.00 uur. Verzenddatum besluit 3 mei 2018 (APV1800438).
Dorpsstraat en de Burgemeester Mooystraat in Castricum
Verleende evenementenvergunning Markten op zondag 6 mei 2018, zondag 10  
juni 2018, zondag 22 juli 2018 en zondag 19 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
3 mei 2018 (APV1800302).

040518 Castricum 
Verleende evenementenvergunning Campina Open Boerderijdagen op maandag  
21 mei 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Verzenddatum besluit 4 mei 2018  
(APV1800299)

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

Castricum, 9 mei 2018

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

00xx maand 2018

Duin- en ruiterkaarten online te koop
Regio - Bezoekers van het 
duin-gebied kunnen hun duin- 
of rui-terkaart nu ook online 
kopen via de PWN website. 
De dag– en weekkaarten 
worden toege-stuurd via de 
mail die geldt als (digitaal) 
bewijs van toegang. Uit-

printen is dus niet nodig. De 
kaar-ten voor één of drie jaar 
worden per post toegestuurd. 
De dag- en weekkaarten zijn ook 
nog steeds verkrijgbaar bij de 
kaartautomaat en de wederver-
kooppunten. De jaarduinkaart 

en jaarruiterkaart zijn zowel onli-
ne te koop als bij wederverkoop-
punten. De driejarige duinkaart is 
alleen nog online te koop. 
Voor het bestellen van de duin- 
en ruiterkaarten: www.pwn.nl/
duinkaart

Over waterhuishouding in Oer-IJ gebied
Fietsexcursie op Molen- en Gemalendag
Akersloot - De waterhuis-
houding in de eigen woon-
omgeving is het actuele thema 
van een fietsexcursie, die op 13 
mei Nationale Molen- en Ge-
malendag, wordt gehouden 
vanuit het Museumgemaal 1879 
aan de Fielkerweg 4 in Aker-
sloot, de plek waar vroeger de 
Zuidermolen stond. 

Landschapsdeskundige en Oer-
IJ gids Lia Vriend houdt daar 
op zolder eerst een korte 
inleiding en gaat vervolgens 
met de deelnemers op pad om 
ter plaatse in het buitengebied 
te kunnen zien wat er voor komt 
kijken om droge voeten te hou-
den. Er wordt onderweg ook 
een bezoek gebracht aan de 
poldermolen De Dog in Uit-
geest. 

Tot aan het begin van de 
jaartelling stroomde hier het 
Oer-IJ, een noordelijke tak van 
de Rijn die bij Castricum in zee 
uit-mondde. Het landschap had 
het karakter van een ruig wad-
dengebied. Mensen zijn het in 
cultuur gaan brengen. Met 
dijken, dammen, polders, 
sluizen en gemalen. Ook van 
die vroegste activiteiten is, voor 
wie dat weet, nog veel terug te 
zien. Tot op de dag van van-
daag spelen molens en ge-
malen een belangrijke rol bij de 
waterhuishouding van onze 
woonomgeving. De klimaat-
verandering met periodes van 
hevige regenval vragen nieuwe 
maatregelen om al die nattig-
heid de baas te kunnen blijven.

Nieuwe natuur in de buiten-
gebieden als tijdelijke water-
berging is een van de op-
lossingen. Lia Vriend zal daar 
onderweg voorbeelden van laten 
zien.

De inleiding plus fiets-
excursie duurt van 13.00 tot 
15.30 uur. Wie mee wil, kan zich 
per e-mail aan-melden via 
info@oerij.eu. De kosten 
bedragen vijf euro. Na over-
making van het inschrijfgeld naar 
NL87RABO0159876702 wordt 
een deelnamebevestiging 
gestuurd. 
De excursie wordt op 27 mei 
nog een keer herhaald. Dan 
met een andere Oer-IJ gids. 
Dus graag aangeven of het om 
13 of 27 mei gaat.




