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VVD noemt opvang 
in Antonius ongeschikt
Castricum - Veel buurtbe-
woners waren er onder de 
bezoekers van de inloopbij-
eenkomst woensdag 11 mei. 
Ze konden kennisnemen van 
de plannen voor de opvang 
van vluchtelingen door COA 
(Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers). Burgemeester 
Mans, vertegenwoordigers 
van COA, gemeente, Parlan 
en de koper van het pand 
beantwoordden vele vragen 
over het gebouw, de opvang 
en de procedures. 

Antonius wordt een groeps-
accommodatie die plek gaat 
bieden aan groepen of fami-
lies die een vakantiebestem-
ming zoeken waar zorgverle-
ning aanwezig is. Totdat de 
benodigde procedures hier-
voor zijn afgerond, kan het 
gebouw dienst doen als op-
vang voor vluchtelingen. Het 
gaat om een periode van 
maximaal twee jaar.
Aanwezig waren ook Stich-
ting Welzijn Castricum en 
Castricum Verwelkomt, zij 
konden alvast een groot aan-
tal vrijwilligers noteren die de 
vluchtelingen willen onder-
steunen, mocht de huisves-
ting op deze plek doorgaan. 
Er waren veel vragen over 
het aantal vluchtelingen, de 
samenstelling van de groep, 
de besluitvorming en de duur 

van de opvang. 
De VVD acht het vroegere 
kinderhuis Antonius in Bak-
kum, waar doorgaans niet 
meer dan vijftig kinderen 
verbleven, totaal ongeschikt 
voor de tijdelijke opvang van 
160 statushouders. ,,De lo-
catie is ver verwijderd van 
noodzakelijke voorzieningen 
en is er nauwelijks openbaar 
vervoer”, stelt fractielid Rob 
Dekker. Ook vindt de VVD 
de druk op Bakkum-Noord, 
waar dan twee jaar lang 160 
nauwelijks mobiele bewo-
ners bijkomen, onverant-
woord. Hoewel de VVD geen 
tegenstander is van het op-
vangen van statushouders en 
volledig achter de crisisop-
vang van de ruim 160 vluch-
telingen in Limmen stond, 
vraagt de partij zich af of de 
gemeente moet meewerken 
aan een tijdelijke bestem-
mingswijziging waardoor de 
eigenaar dit pand commer-
cieel kan verhuren aan het 
COA.
Binnenkort nemen burge-
meester en wethouders en 
besluit over het verzoek om 
op deze plek een tijdelijke 
opvang voor vluchtelingen 
te realiseren. Het college wil 
echter eerst weten wat het 
draagvlak hiervoor is onder 
inwoners en gemeenteraad. 
Foto: Gemeente Castricum.

Strandseizoen van start
Bakkum - Met een frisse 
wind was het geen strand-
weer, maar zondag 15 mei 
kon wat betreft de Reddings-
brigade en EHBO Vereniging 
Castricum het strandseizoen 
offi cieel beginnen. Het is de 
eerste van vele dagen waarbij 
de verenigingen tot het ein-

de van de zomer volop aan-
wezig zijn. De Reddingsbri-
gade bedankte alle leden 
voor hun inzet. Agatha Bas 
en Riet Rullens werden, let-
terlijk en fi guurlijk, nog eens 
extra in het zonnetje gezet. 
Zij zetten zich al vijftig jaar in 
voor de Reddingsbrigade. De 

EHBO benadrukte dat zij lie-
ver ‘niets’ te doen heeft, maar 
toch elk jaar met toewijding 
bij zo’n negenhonderd on-
gevallen hulp biedt. Vanwe-
ge het goede weer al offi ci-
eus vanaf begin mei. Afge-
lopen winter hebben diverse 
leden hard gewerkt om het 
arsenaal aan voertuigen van 
de Reddingsbrigade geheel 
te reviseren. Met name Jaap 
Wijker heeft hierin veel tijd 
gestoken. Aan hem, hij was 
zelf niet aanwezig, werd een 
eerbetoon uitgevoerd door 
de opgeknapte terreinwagen 
met sirene het strand op te 
laten rijden. Wethouder Kees 
Rood sloot de feestelijke bij-
eenkomst af.

AANBIEDING VAN DE WEEK: 

APPELFLEUR MET SLAGROOM 

7,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

weektopper t/m 21-05

1 kg. asperges
250 gr. beenham

Samen €9,99

Mortadella
Fricandeau

Gebraden gehakt
Samen €4,99
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De Familie Racedagen is een spectaculair evenement 
voor de hele familie. Met races en demonstraties op de 
baan en o.a. kinderkarts, showcars, race-simulatoren, 
een reuzenrad en een muziekpodium. En natuurlijk zijn 
er speciale demonstraties van niemand minder dan Max 
Verstappen. 

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

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

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op:

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

Jumbo.com/racedagen

bij aankoop van

4x1x

4x

4x

4x

4x

4x 4x

4-pack Red Bull

Calvé sauzen of 
dressings

1 liter Campina 
melk of vla

Alle doosjes Nescafé 
8-25 sachets

Conimex kroepoek 
of wok- / currypaste

Blue Band kuipen 
of vloeibaar

Alle doosjes
Pickwick thee

Unox soep in zak 
of soep in pak

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

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW



 
 2    18 mei 2016

Verschijnt woensdag
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
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Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

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

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
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Mobiel 06-30695175

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 BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Op de Oude Parklaan 
aandacht voor gezondheid

Bakkum - In het Oude Admi-
nistratiegebouw aan De Ou-
de Parklaan werken verschil-
lende ondernemers die zich 
richten op de gezondheid en 
het welzijn. Elke behandelaar 
of therapeut heeft zijn eigen 
kracht, maar allen hebben 
zij als doel de mens beter of 
prettiger te laten functione-
ren. Ieder heeft aandacht op 
maat voor de hele mens, ge-
richt op lichaam, emotie, psy-
che, voeding en leefwijze. 
Bij Saskia Olivier de homeo-
paat, René Kuil de osteopaat 
en Tineke van Roon de me-
soloog ligt de nadruk op het 
stimuleren van het zelfgene-
zend vermogen, waardoor 
mensen weer meer in bewe-
ging of eigen kracht komen. 
De osteopaat is erop gericht 
het lichaam fysiek in bewe-
ging te brengen, de home-
opaat doet dit energetisch 
en de mesoloog ook fysiolo-
gisch. 
Bij fysieke pijnklachten en 

blessures, kan de Myloge-
nics techniek van Willem de 
Boer de oplossing zijn. Hans 
Luijendijk is mental coach en 
richt zich op versterking door 
inzicht, zelfvertrouwen en 
creativiteit.
Lichaam en geest komen tot 
rust en in balans bij de rei-
nigende  en helende energe-
tische Ayurvedische massa-
ge door Marleen Tjon A Joe. 
Of met een ontspannings-
massage, cuppingmassage, 
hotstone massage en voe-
treflex door Marinke Kroes 
van massagepraktijk Los&Zo. 
Voedingsadvies en begelei-
ding bij gewichtsproblemen 
wordt  gegeven door Silvia 
Heijmans van YourWeight.  
Contactgegevens zijn te vin-
den op de advertentiepagi-
na in deze krant. Geïnteres-
seerd? Kennismaken kan op 
de inloopavond op 25 mei 
van 19.00 uur tot 21.00 uur 
op De Oude Parklaan 111 in 
Bakkum.

Muziekfestijn Aquarius

Akersloot - Zondag 22 mei 
houdt het Akersloter koor 
Aquarius een zeer gevari-
eerde muzikale middag in de 
r.k. kerk van Akersloot. De-
ze middag zullen er naast het 
organiserende koor een zeer 
breed scala aan muzikanten, 
koren en solisten optreden. 
De optredens starten al om 
13.30 uur met een Harmonie 
Excelsior, ook treden solisten 

zoals Anne Graas, Linda Bet-
jes, Lejla Duran op.
Daarnaast zijn er optredens 
van duo Miller&Magpie, di-
verse koren zoals Sing-It, 
Gospelkoor Joy en natuurlijk 
Aquarius. En er is meer. Di-
verse leden van Aquarius zin-
gen solo of in voor de gele-
genheid samengestelde duo 
‘s of trio’s. De toegang is gra-
tis, het adres is Kerklaan 37.

Peuterinloopochtenden

Limmen - Forte Kinderop-
vang start vanaf 1 juni el-
ke eerste woensdag van de 

maand met Peuterinloopoch-
tenden bij kinderdagverblijf 
Eigen Wijs van 9.30 tot 11.00 
uur. Tijdens de inloopochtend 
zijn belangstellenden wel-
kom om te komen spelen met 
zijn/haar kinderen, ook als ze 
niet bij Forte worden opge-
vangen. Terwijl de kinderen 
spelen kunnen ouders advies 
inwinnen over de opvoeding, 
naar een gastspreker luiste-
ren of elkaar ontmoeten. Het 
adres is Lage Weide 1b.

In Grandcafé Mezza Luna
Blues in Bakkum wordt 

Blues in Castricum
Castricum - Een goede mu-
zikale traditie, zoals de Blues 
in Bakkum, mag toch niet zo-
maar verloren gaan, dus zet-
ten Renato en Tiny Holshuij-
sen deze traditie voort als 
Blues in Castricum in Grand-
café Mezza Luna. Zondag 
22 mei is de eerste editie 
en vanwege hun grote suc-
ces bij vorige optredens is 
de bluesband Double Dutch 
Blues Project uitgenodigd te 
komen spelen. Deze succes-
volle band, afkomstig uit deze 
regio, is ontstaan uit een ge-
legenheidsformatie. De mu-
zikanten spelen een blues-
mix met covers uit het re-
pertoire van onder ande-
re ZZ Top, J. Geilsband, Fa-
bulous Thunderbirds, Mud-
dy Waters, John Mayall en 
Fleetwood Mac. De band be-
staat uit Jan van Bodegraven, 

zang, Hans Duyn mondhar-
monica, Rob Verkerk, gitaar, 
Dave Bos bas en Gino v.d. 
Spree op de drums. De aan-
vang is 15.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren 
Akersloot - 26-04-2016: Juul 
van der Aar, dochter van Dick 
T.J. van der Aar en Hele-
na M.M. Verduin. Castricum 
- 26-04-2016: Luuk Cornelis 
Huitenga, zoon van Robertus 
A. Huitenga en Lotte Kluft. 

Overleden
Akersloot - 03-05-2016: Trijn-

tje J. Schipper, weduwe van 
Frits Contelaar. 05-05-2016: 
Berend Aukes, weduwnaar 
van Hindrikje Bosch. 06-05-
2016: Adrianus Broersen, 
gehuwd met Maria T. Brui-
nenberg. Castricum - 03-05-
2016, Annie C.J. Jongerius, 
weduwe van Eppo H. Meur-
sing. 09-05-2016, Helena C. 
Bijman. 





 
 4    18 mei 2016

IJmuiden - Zondag 22 mei 
wordt weer een kofferbak-
markt gehouden op het Vel-
serduinplein achter de Hema. 
Net als vorige keer zal het 
weer vol staan met mensen 
die vanuit hun auto hun spul-
len verkopen. Er is van alles 
te koop. Wie ook wilt deel-

Kofferbakmarkt

Een week lang op 
taalreis naar Rome

Castricum - Voor de derde 
keer is een groep cursisten 
van taalschool La dolce lin-
gua uit Castricum aan het 
einde van het cursusjaar een 
week op studiereis naar Ita-
lië geweest. Dit keer was de 
bestemming Rome. De deel-
nemers kregen Italiaanse les 
bij taalschool Torre di Ba-
bele. De eerste ochtend de-
den de studenten een korte 
mondelinge test en werden 
naar gelang hun niveau bij 
verschillende groepen inge-
deeld. De klassen waren heel 
internationaal met leerlingen 
van over de hele wereld.
‘s Middags was er een cul-
tureel programma. Een Ita-
liaanse gids nam de groep 
mee naar het ghetto en Isola 
Tiberina en vertelde over de 
wijk van de ambachten die 
nog te herkennen zijn aan de 
straatnamen, langs de fonta-
na met de schildpadden en 
een rijk geornamenteerd Pa-
lazzo Mattei.
Een dag later was de cur-
sistengroep opgedeeld in 
een middag- en een avond-
ploeg voor een corso di cu-
cina. Aan de keukentafel 
bij Carla werd een heerlij-
ke maaltijd bereid met bru-
schette al pomodoro en cre-

ma di carciofi, rigatoni all’ 
amatriciana, parmigiana di 
melanzane en tiramisù als 
toetje. Fietsgids Lizette Pa-
ter leidde de club op donder-
dagmiddag langs de oude 
stadsmuren en over de Ce-
lio-heuvel. Aan het einde van 
de tour fietste de groep terug 
over de Via dei Fori Imperiali 
en langs het Colosseo.
Een aantal studenten wilden 
de week graag in stijl afslui-
ten en hadden kaarten ge-
kocht voor de opera op vrij-
dagavond. Op het program-
ma stond Il trittico van Gia-
como Puccini. Lex van der 
Wielen uit Castricum was 
aan het eind van de avond 
meer dan tevreden: ,,Dit was 
echt in alle opzichten een 
topweek en ik weet zeker dat 
ik volgend jaar weer mee-
ga. Al met al was dit de slag-
room op de taart van de toch 
al leuke lessen Italiaans van 
Anne Telkers.” Volgend jaar is 
de bestemming van de taal-
reis Otranto in Puglia. De Ita-
liaanse lessen starten weer 
begin september. Op de fo-
to de bijna complete groep 
cursisten met hun diploma 
op de trappen van Taalschool 
Torre di Babele in Rome. Fo-
to: Nicola Cosentino

nemen aan deze markt kan 
gewoon aansluiten, reserve-
ren is niet nodig,. De kosten 
zijn vanaf tien euro per au-
to. De markt begint om 8.00 
uur en is om 15.00 uur afge-
lopen. Voor meer informatie: 
telefoon 0255-518380 of 06-
57539029. De volgende kof-
ferbakmarkt wordt gehouden 
op 26 juni.

Met lezing op weg naar 
geluk en gezondheid

Akersloot - Geluk en ge-
zondheid hangen nauw met 
elkaar samen. Vanuit breder 
perspectief wordt er tijdens 
een lezing naar de wissel-
werking tussen maatschap-
pij en gezondheid gekeken. 

Met welke kennis kunnen 
mensen zich tegen de evo-
lutionaire zwaktes weren 
en hoe kunnen zij geluk en 
gezondheid verder verster-
ken? De rol van voeding, be-
weging en de psyche wordt 
vanuit nieuwe invalshoeken 
belicht. Aan het einde van 
deze lezing volgen prakti-
sche tips om in het eigen le-
ven te integreren.
De opzet van de lezing is 
vernieuwd. Als opening is 
er een laagdrempelige quiz. 
Verder worden de leefstijlpij-
lers in de volgende 5 V’s ge-
presenteerd: voeding, vuur, 
veiligheid, vreugde, verbon-
denheid. Deelnemers leren 
hoe de kwaliteit van het le-
ven drastisch kan worden 

verbeterd, welke drie evolu-
tionaire zwaktes zij hebben, 
waarom de keuze in de su-
permarkt in werkelijkheid 
beperkt is, wat kunstlicht met 
de gezondheid doet, waar-
om ‘aaiende moeders’ hun 
kinderen langduriger tegen 
stress beschermen, waarom 
de ontspanningsrespons bij 
herstel en genezing essenti-
eel is, hoe acute stress ster-
ker en gezonder maakt, met 
welke invloed de mentale 
gezondheid kan worden ver-
sterkt, waarom de hoeveel-
heid ontlasting wat over de 
gezondheid zegt, hoe een le-
vensdoel de gezondheid be-
invloedt en waarom er eigen-
lijk een onafhankelijk leef-
stijlcentrum zou moeten zijn. 
Er wordt ook veel gelachen, 
belooft de organisatie. 

Benieuwd? De lezing vindt 
plaats op 27 mei in Hotel van 
der Valk Akersloot, kosten 
twintig euro. Van 19.30 tot 
21.30 uur, inclusief pauze.

Castricum - Gedurende de 
zomermaanden, te beginnen 
op 17 mei, organiseert Bricas 
de traditionele zomeravond-
drives op dinsdag-en don-

Zomeravond-
drives bridge

derdagavond in Geesterha-
ge vanaf 19.45 uur. Aanmel-
den kan via www.Bricas.nl of 
aan de zaal tot 19.30 uur. Ook 
is het mogelijk viertallen-
bridge te spelen op de der-
de woensdag van de maand. 
Opgave als viertal kan ook 
via de Bricas-site.

Buiten spelen!
Castricum - Speel-o-theek 
Castricum heeft een uitge-
breid assortiment van bui-
tenspeelgoed. Skeelers, 
skelters, steps, loopfietsen 
en trampolines.  En vergeet 
ook niet de stoepkrijt Man-
dala’s en de nieuw loopauto 
met drie wielen (foto). 

Het buitenspeelgoed bekij-
ken en uitproberen? Dit kan 
op zaterdag van 11.00-13.00 
uur en dinsdag van 9.00-
10.00 uur in de oude Augus-
tinusschool op de Dr. Van 
Nieveltweg 20. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Nice Guys
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Money Monster

zondag 11.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

The Sea of Trees
vrijdag & zaterdag 15.45 uur

zondag 16.00 uur 
Mother’s Day

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Brooklyn
vrijdag & zaterdag 18.30 uur
The Jungle Book 3D

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 13.15 & 15.45 uur 

zondag 13.15 uur 
woensdag 14.00 uur

Angry Birds (NL) 3D
zondag 13.15 uur 

The Jungle Book 2D
zaterdag 13.15 uur 
zondag 11.00 uur 

woensdag 14.00 uur
Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 19 mei t/m  25 mei 2016

The Nice Guys
Los Angeles, 1977: smog teis-
tert de dag, neon verlicht de 
nacht. Privé-detective Hol-
land March vormt met tegen-
zin een koppel met kracht-
patser Jackson Healy om een 
vermissingszaak op te los-

sen. Wanneer zij in hun on-
derzoek een verband vinden 
tussen een vermist meisje en 
de dood van pornoster Misty 
Mountains komt een complot 
aan het licht dat reikt tot in 
de machtigste kringen.

Brooklyn vertelt het meesle-
pende verhaal van Eilis Lacey, 
een jonge Ierse immigran-
te die rond 1950 in Brooklyn 
haar weg probeert te vin-
den. Aangetrokken door het 
veelbelovende Amerika, ver-
ruilt Eilis het comfort van het 

Brooklyn huis van haar moeder in Ier-
land voor de oevers van New 
York. De heimwee verdwijnt 
snel wanneer Eilis wordt be-
dwelmd door de liefde. Maar 
haar nieuw gevonden geluk 
wordt al snel verstoord door 
haar verleden en Eilis zal een 
keuze moeten maken tus-
sen twee landen en twee ver-
schillende levens.
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Help de EHBO
Castricum - EHBO ver-
eniging Castricum is al ja-
ren een vertrouwd gezicht 
in Castricum. De vrijwilligers 
zijn zomers aanwezig op de 
strandpost waar ieder sei-
zoen zo’n achthonderd be-
zoekers worden geholpen. 
Iedereen kan de hulpver-
leners ook tegenkomen bij 
evenementen, concerten of 
sporttoernooien. Een andere 
activiteit waarbij de vrijwilli-

gers een belangrijke rol spe-
len is de jeugd-EHBO op di-
verse basisscholen. Ieder jaar 
leren weer veel leerlingen 
van groep 8 hoe ze hulp kun-
nen verlenen. 
De Eerste Hulpverleners wor-
den ieder jaar getraind om 
bij noodgevallen snel en vak-
kundig te kunnen hande-
len. Ook worden er elk jaar 
nieuwe hulpverleners opge-
leid. Om dit mogelijk te ma-
ken doet EHBO vereniging 
Castricum weer een beroep 

op Castricummers voor een 
donatie. De bekende ge-
le brief valt een dezer dagen 
weer in de bus. Een bijdra-
ge overmaken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 
tnv EHBO Vereniging Castri-
cum kan ook. 
Vorig jaar bedroeg de op-
brengst van de actie 9.987,14 
euro. Hiermee zijn verschil-
lende trainingen voor vol-
wassenen en jeugd verzorgd 
en enkele lesmiddelen ver-
nieuwd.

Leesgroep van start 
Castricum - Deze zomer 
kunnen belangstellenden 
meedoen aan een kortduren-
de leesgroep over het thema 
‘Dochters over hun Vader´. 

Deelnemers lezen in de zo-
mer drie boeken over dit the-
ma en bespreken deze boe-
ken in een groep die hiervoor 
speciaal wordt opgericht. De 
landelijke organisatie van 

leesgroepen, stichting Senia, 
levert bij elk van de boeken 
een leeswijzer met discussie-
vragen. Het gaat om de lite-
raire romans Malva van Ha-
gar Peeters,  Handel in veren 
van Rascha Peper en de au-
tobiografi e Vader en dochter, 
het verhaal van een opvoe-
ding van Hendrickje Spoor. 
Voor meer informatie www.
senia.nl/zomer. 

Akersloot - De ouderen 
van De Beukennoot hebben 
van de Rabobank een sym-
bolische cheque ontvangen. 
Hiermee werd het mogelijk 
om voor deze groep kwets-
bare ouderen met geheu-
genproblemen een duo-fi ets 
aan te schaffen met elek-
trische ondersteuning voor 
dagbesteding De Beuken-
noot op de Julianaweg 15. 
Jacintha van Leeuwen ver-
telt: ,,In deze tijd, waarin aan-
bod en kwaliteit van dagac-
tiviteit verslechtert, biedt de-
ze fi ets een uitkomst.  Bewe-
ging is met name voor deze 
ouderen van groot belang. 
Door te bewegen krijgt men 
meer grip op dementie. Vol-
gens bewegingswetenschap-
per Willem Bossers kan be-
wegen een onnodig snelle 
achteruitgang doen voorko-
men. Niet alleen het lichaam, 
maar ook de hersenen blijven 
hierdoor  langer actief. Daar-
naast is het heerlijk voor een-
ieder om met de wind door 

de haren te genieten van on-
ze prachtige omgeving.” 
Stichting TriArcus uit Heems-
kerk, die zich onder andere-
bezighoudt met het bevorde-
ren en stimuleren van oude-
ren om  zolang mogelijk zelf-
standig te participeren in de 
samenleving, deelt dit ge-
dachtegoed, en was mede 
daarom bereid een bijdrage 
te leveren om de aanschaf 
van deze fi ets te kunnen re-
aliseren.
Jacintha: ,,De Beukennoot 
Ouderenzorg kon zich al on-
derscheiden door haar klein-
schaligheid en intensieve be-
geleiding, maar nu ook door 
de aanschaf van deze prach-
tige fi ets. De Beukennoot is 
twee jaar geleden gestart. 
Wij verzorgen dagbesteding  
voor ouderen met geheugen-
problemen uit de gehele re-
gio. Wij zijn tevens in de ge-
legenheid de mensen vanuit  
huis op te halen en te bren-
gen met eigen particulier ver-
voer.”  

Pinkpopwaardige bands 
bij Indië in Town

Castricum - Op vrijdag 20 
mei vind het festival ‘Indie in 
Town’ plaats in poppodium 
de Bakkerij in Castricum. Op 
dit evenement zullen vier op-
komende Indië-bands spelen 
die veel potentie hebben om 
door te breken en daarmee 
op bekende podia te spelen. 
De 19-jarige HKU-student 
Jelle Schotanus heeft het 
concept Indië in Town speci-
aal voor de Bakkerij ontwik-
keld. 
Het is een terugkerend eve-
nement waarbij bands met 
veel potentie door Jelle wor-
den geprogrammeerd. Hij 
vindt dat er in de regio meer 
toegankelijke en kwalita-
tief veelbelovende muziek 
geprogrammeerd kan wor-
den. ,,Op Indië in Town pro-
beren we de beste en meest 

toegankelijke bands te pro-
grammeren. Ik heb gekozen 
voor Indie pop en Indie rock 
omdat het genre momenteel 
leeft onder de jonge gene-
ratie.” De bands Jagd, Ani-
mal Antics (foto), Palmsy en 
The Refs treden op. Indie-
rock band Jagd is de winnaar 
van de Q’s Best competitie. 
Animal Antics uit Groningen 
stond dit jaar op Eurosonic 
Noorderslag en speelde al bij 
Radio1 en 3FM. Palmsy doet 
mee aan de Popronde
en is al opgepikt door Ame-
rikaanse en Engelse me-
dia en The Refs stonden vo-
rig jaar op onder andere Mix-
tream en Good Vibes Fes-
tival. De muziek begint om 
21.00 uur en kaarten voor de 
avond worden aan de deur 
verkocht.

Workshop 
Ira Weisburd
Heiloo - De internationa-
le dansverenigingen Ig-
ram, Gaida en Pridini heb-
ben woensdag 1 juni de uit 
de VS afkomstige dansleider/
choreograaf Ira Weisburd als 
gast. 
Hij geeft eenmalig de work-
shop ‘Internationale Dans’ 
van 20.00 tot 22.00 uur in de 
toneelzaal van Cultureel Cen-
trum de Strandwal. De dans-
passen zijn zodanig dat ie-
dereen, ook zonder of met 
weinig danservaring, mee 
kan doen. 
Aanmelden kan door het in-
vullen van het contactformu-
lier op www.pridini.nl, waar 
ook overige informatie staat. 
Op het terrein van GGZ NHN, 
ingang Kennemerstraatweg 
464, Heiloo.

Inwoner uit Limmen wint BMW
Limmen - Een grote verras-
sing voor een bewoner van 
de Burgemeester Nieuwen-
huijsenstraat. Zij heeft een 
nieuwe BMW 1 Serie gewon-
nen. In mei maakt de Postco-
de Loterij twee weken iedere 
werkdag van 9.00 tot en met 
18.00 uur élk uur een win-
naar van een BMW bekend. 

De buren die ook met deze 
postcode meespelen ontvan-
gen per lot een Media Markt-
cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Foto: Roy Beusker Fotografi e.

Castricum - In het hele land 
collecteren allerlei organisa-
ties tot en met zaterdag 21 
mei voor de Oranje Fonds 

Collecte 
Oranje Fonds

Collecte en ook in Castricum. 
Zij ontvangen de helft van 
hun opbrengst zelf en laten 
daarmee allerlei kleine maar 
belangrijke dromen in ver-
vulling gaan. De andere helft 
besteedt het Oranje Fonds 
aan sociale initiatieven in de 
provincie.
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Castricum - In de nacht van 
15 op 16 mei is ingebroken in 
het Strandvondstenmuseum.
Er werd een kassa gekraakt 
die diende als verrassing-
spelletje voor kinderen. De 
buit bestond uit enkele grote 
schelpen. Uit de museumcol-
lectie zelf kozen de inbrekers 
er voor om een zilveren rin-
getje te stelen. Deze bevond 
zich in een demonstratieop-
stelling van goudsmit Victo-
ria van den Bergh, waarmee 
het museum komend jaar 
een demonstratie- of work-
shop wil organiseren. De die-
ven namen ook een laptop 
mee en maakten er een rom-
meltje door appeltaart vanuit 
de koelkasten op de grond te 
gooien. De schade bedraagt 
zo’n achthonderd euro. De 
politie heeft de zaak in on-
derzoek.

Verkeerde 
kassa gekraakt

Castricum - Op vrijdag 13 
mei werd ingebroken bij de 
opslag van de Reddingsbri-
gade op de Van Haerlem-
laan in Bakkum. De roldeur 
werd opengebroken, maar 
zijn vermoedelijk geen goe-
deren ontvreemd. Diezelfde 
dag kreeg de politie een mel-
ding van een woninginbraak 
aan de Koningin Juliana-
straat. Aan de voorzijde van 
de woning is een raam open-
gebroken tussen donderdag 
12 en vrijdag 13 mei. De ge-
hele woning is doorzocht. 
Er werd vrijdag ook aangifte 
gedaan van diefstal uit een 
snoep- en frisdrankautomaat 
op het NS-station. Het klein-
geld is weggenomen. Er werd 
bovendien een verdach-
te aangehouden wegens lo-
kaalvredebreuk bij zorgcen-
trum De Boogaert. De ver-
dachte had al eerder een lo-
kaalverbod voor het pand ge-
kregen.

Vrijdag de 13e

Aandacht voor aantal 
sociale huurwoningen

Castricum - Uit een door 
de PvdA uitgevoerde analy-
se van de jaarverslagen van 
Kennemer Wonen over de 
jaren 2010 tot en met 2014 
blijkt dat het aantal goed-
kope en betaalbare sociale 
huurwoningen in Castricum 
in de afgelopen vijf jaar niet 
is toegenomen, zoals het al-
gemene beeld is, maar met 
20 procent is afgenomen. Het 
aandeel dure huurwoningen 
en vrije sector woningen is in 
dezelfde periode met 20 pro-
cent toegenomen. Ook in de 
BUCH-gemeenten als geheel 
nam het aandeel goedkope 
en betaalbare sociale huur-
woningen met 21 procent af 
en nam het aandeel dure so-
ciale huurwoningen en vrije 
sector-woningen met 21 pro-
cent toe.

,,Er zijn twee oorzaken voor 

de daling van het aandeel 
goedkope en betaalbare wo-
ningen”, zegt Dave van Ooien 
van de PvdA. 

,,Ten eerste de verkoop door 
Kennemer Wonen van goed-
kope en betaalbare wonin-
gen. Zo zijn er in de afgelo-
pen vijf jaar 389 sociale huur-
woningen verkocht, waarvan 
87 in Castricum. Ten twee-
de de in de afgelopen jaren 
doorgevoerde huurverhogin-
gen. De doorgevoerde huur-
verhogingen heeft Kenne-
mer Wonen in de afgelopen 
vijf jaar heeft Kennemer Wo-
nen bijna 21 miljoen euro ex-
tra een huurinkomsten op-
geleverd.” De PvdA pleit voor 
aanpassing van de in de loop 
van dit jaar te maken nieu-
we afspraken tussen de ge-
meente Castricum met Ken-
nemer Wonen.

Lisanne en Sven scoren 
op nationaal niveau

Castricum - Bij de Neder-
lanse Junioren Kampioen-
schappen meerkampatletiek 
in Alphen aan den Rijn eis-
te Lisanne Schoonebeek af-
gelopen weekend de vierde 
plaats voor zich op. De eer-
stejaars B-juniore liet drie 
persoonlijke records opteke-
nen: 15.03 op de 100m hor-
den, zevende op de natio-
nale seizoensranglijst, en 
34.19m bij het speerwerpen. 
Het puntentotaal van 4692 
betekende ook een pr, vierde 
op nationale seizoensrang-
lijst. Na de eerste dag stond 
ze in de tussenstand op de 
zevende plaats; de tweede 
dag passeerde ze dankzij een 
sterke 800m drie concurren-
tes. Ze eindigde als eerste in 
de categorie eerstejaars. 
Volgens haar trainer Enno 

Tjepkema is het een goede 
basis van waaruit hij speci-
fi eker kan werken aan tech-
niek, inhoud en snelheid. Na 
de zesde plek voor Lisan-
ne bij het NJK meerkamp in-
door, afgelopen februari, is er 
al voorzichtige progressie te 
zien. 
Haar broer Sven (A-juni-
or) deed afgelopen zater-
dag goede zaken in Hoorn. 
Daar snelde hij tijdens de 
Nationale Recordwedstrijden 
naar een 800 meter tijd van 
1.56.88 en verbeterde daar-
mee zijn pr met meer dan 3 
seconden. 
Vorig weekend scherpte hij 
zijn pr op de 1000m ook al 
fors aan tot 2.30.98. Daarmee 
eindigde hij als zesde bij de 
Nationale Baancircuitwed-
strijjd in Lisse.

Engelse winnaar taarten-
bakwedstrijd Oude Knegt
Akersloot - Angela De-
nys, oorspronkelijk afkom-
stig uit een dorp in de buurt 
van Newcastle, woont met 
haar gezin sinds drie maan-
den in Akersloot. Toen ze in 
de krant de oproep las om 
deel te nemen aan de taar-
tenbakwedstrijd, die De Ou-
de Knegt vanwege de Nati-
onale Molendagen had uit-
geschreven, ging ze aan de 
slag. ,,Leek me een leuke ma-

nier om een beetje in te bur-
geren”, zegt ze. 
Ze bakte met een pondje 
meel van de molen een ‘Lus-
cious Lemon Cake’ en won 
daarmee de eerste prijs. Op 
de foto krijgt de winnares van 
juryvoorzitter Theo Visser de 
prijs. Organisator/molenaar 
Ella ter Heide laat het restant 
van de winnende cake zien. 
Het recept staat op de websi-
te www.oudeknegt.nl.

Jaarboek Oud-Akersloot; 
muziek, brood en bollen
Akersloot - Net verschenen: 
jaarboek ‘De Groene Valck’ 
van de Historische Vereni-
ging Oud-Akersloot. Heel dik, 
leuke items en boordevol fo-
to’s. Een nummer waar mu-
ziek in zit, popmuziek vanaf 
de sixties. Een terugblik op 
Akersloter muziektalent uit 
de tijd, met onder andere The 
Magic Strings, De Tophitters, 
Switch en Tineke Schoema-
ker van Barrelhouse. 
Bakkerij P. van Baar bakt al 
honderd jaar brood op de-
zelfde plek aan de Kerklaan. 
In 1916 begon het klein-
schalig, er was veel hand-
werk voor bakker Piet van 
Baar. Brood bakken, koek en 
banket maken en uitventten, 
er werden lange dagen ge-
maakt. Anno 2016  is de bak-
kerij er nog, het venten langs 
de deur niet meer. Honderd 
Jaar bakkerij P. van Baar met 
vele mooie verhalen over vier 

generaties.  Centraal in het 
levensverhaal staat dit jaar 
Peter Kaptein. Peter heeft al 
ruim veertig jaar een bloem-
bollenbedrijf aan de Wester-
weg. Peter vertelt over zijn 
jeugd op de boerderij en hoe 
hij zijn bedrijf heeft opgezet. 
Ook was hij actief bij de lelie-
vereniging, voetbal en brand-
weer. Aantekeningen uit de 
19e eeuw van Sierk Hennes. 
Hij bezoekt het pas geopen-
de Artis en ziet een stoom-
trein  rijden over de enige 
spoorlijn die Nederland rijk 
is.  Het wel en wee van de 19e 
eeuwse herberg ‘De Groene 
Valck’ en de jaarkroniek slui-
ten het jaarboek af. Het jaar-
boek is los verkrijgbaar bij 
Veldt’s Toko of op de woens-
dagochtend in de werkruim-
te van Historische Vereniging 
Oud-Akersloot aan de Rem-
brandtsingel naast Sporthal 
De Lelie.







Rabobank steunt SWOA
Akersloot - De Stichting 
Welzijn Ouderen is een spon-
soractie gestart om de aan-
bouw van ‘t Kruispunt te kun-
nen fi nancieren. Daar is ruim 
140.000 euro voor nodig. De 
SWOA organiseert activi-
teiten voor de ouderen in ‘t 
Kruispunt en door de toene-
mende belangstelling is dit 
gebouw te klein geworden. 
Ook de indeling van het ge-
bouw moet worden aange-
past omdat steeds meer ou-
deren met een rollator of 
booster komen en dat vraagt 

ruimte. Rabobank Noord-
Kennemerland heeft beslo-
ten dit initiatief fi nancieel te 
steunen.
Op de foto overhandigt de 
heer Sjors Veldt, bestuurslid 
van het coöperatiefonds Ra-
bobank Noord-Kennemer-
land een cheque van 5.000 
euro aan Liesbeth Putter, se-
cretaris van de SWOA. Het 
bedrag zal worden gebruikt 
voor aanschaf van verduis-
teringsgordijnen, aanvulling 
keukenapparatuur en aan-
vulling meubilair.

Danny en Sanne in prijzen
Castricum - Ruim 300 
jeugdleden van sportvereni-
gingen in de omgeving van 
Schiphol hebben tussen half 
januari en eind maart hun 
aanvragen voor de Schip-
hol is jarig jeugdactie van het 
Schipholfonds ingediend. 
In april is er via de websi-
te en door het bestuur van 
het Schipholfonds gestemd 
op alle aanvragen die door 
mochten naar de stemron-
de. Door het verzamelen van 
stemmen via de website kon-
den de aanvragers maximaal 
vijf punten behalen.
Er is ruim 46.000 keer ge-

stemd. Om iedereen gelijke 
kansen te geven konden de
vijf bestuursleden ook ie-
der een punt toekennen aan 
de aanvragen, waardoor er 
nog maximaal vijf punten per 
aanvraag bij konden komen. 
Voorzitter Tom Egbers reikt 
op zaterdag 11 juni tijdens 
een feestelijke en sportie-
ve middag aan de 53 win-
naars de donaties uit. Dan 
pas worden de bedragen be-
kendgemaakt. 
Onder de winnaars: Danny 
Jordan van FC Castricum en 
Sanne Briefjes van TTV Lim-
men.

Castricum - Op 24 mei hou-
den CALorie en Transition 
Town in het Huis van Hilde 
‘Energie=Politiek’ voor men-
sen in Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo (BUCH). Die 
avond wordt in discussie ge-
gaan over wat provincie en 
gemeenten denken te doen 
voor de energietransitie, hoe 
wil de overheid van fossie-
le brandstoffen naar volle-

Energie en 
politiek

dig duurzame energiebron-
nen overstappen? En wat 
kan de rol van burgerinitia-
tieven zijn? 
Behalve CALorie en TT doen 
ook de lokale energiecoöpe-
raties van Bergen en van Hei-
loo, en de Noord-Holland-
se Energiecoöperatie mee. 
Gedeputeerde Jack van der 
Hoek en portefeuillehouders 
gemeenten BUCH hebben 
medewerking aan de avond 
toegezegd. Raadsleden en 
ondernemers in de BUCH 
zijn uitgenodigd. Aanvang 
20.00 uur.

www. .nl

www. .nl

Bunkermuseum Jansje Schong open
Egmond aan Zee - Vanaf 
8 mei is Egmond een nieuw 
museum rijker: het Bunker-
museum Jansje Schong van 
stichting Egmond ‘40-’45. 
In de duinen bij Boulevard 
Noord is een voormalig Duit-
se munitiebunker van april 
tot en met oktober elke eer-
ste en derde zondag van de 
maand van 11.00 tot 16.00 
uur open voor publiek. Zater-
dag 7 mei is het museum of-
fi cieel geopend door Klazien 
Beets-Boot, Jansje Blok en 
Cootje Visser: het buurmeis-
je en twee nichtjes van Jans-
je Schong, de 22-jarige Eg-
mondse die met haar familie 
is geëvacueerd naar Heiloo 
en daar precies 72 jaar gele-
den dodelijk is getroffen door 
een Duitse luchtdoelgranaat. 
,,Het Bunkermuseum bestaat 
uit twee kleine kamers met 
vitrinekasten vol interessant 
materiaal over alles wat hier 
toen speelde. Over het le-
ven van gewone Egmonders, 
de grootscheepse evacua-
tie, de bouw van de Atlanti-
kwall, de beschietingen van 
de zeereep door Engelse en 
Amerikaanse jagers, over het 

verzet en de 1000 hier gele-
gerde Duitse soldaten”, ver-
telt woordvoerder John Hei-
deman. ,,Te zien zijn onder 
meer granaatscherven, hel-
men en kogels, foto’s en heel 
veel andere voorwerpen. Een 
beamer vertoont een fi lm, ge-
tuigen van toen vertellen hun 
verhaal.” 
Egmond aan Zee is tijdens 
de oorlog ontruimt en gro-
tendeels gesloopt vanwege 
de bouw van de Atlantikwall. 
Jansje Schong was met haar 
familie geëvacueerd naar 
Heiloo. Op 7 mei 1944 liep zij 
naar buiten op haar evacua-
tieadres aan de Kennemer-
straatweg. Op dat moment 
kwam een Duitse luchtdoel-
granaat per ongeluk in de 
straat neer. Haar moeder zat 
in de voorkamer van de eva-
cuatiewoning en was op slag 
dood door een granaatscherf. 
Jansje kreeg een scherf in 
haar buik en overleed aan de 
gevolgen hiervan op 8 mei 
1944 in het ziekenhuis. Een 
buurjongen die op straat liep, 
werd ook dodelijk getroffen. 
Klazien Beets-Boot verrichtte 
de opening van het museum. 

Zij woonde in 1944 naast de 
familie Schong. Op die nood-
lottige dag in mei 1944 stond 
Klazien als achtjarige voor 
het raam toen de granaat 
neerkwam. Zij zag het dra-
ma gebeuren en dat maakte 
diepe indruk. Met twee nicht-
jes van Jansje Schong open-
de zij het bunkermuseum in 
Egmond aan Zee.
Sommige mensen vinden de 
bunkers spannend, ande-
ren willen er niks van weten. 
,,Begrijpelijk”, vindt Heide-
man. ,,De bunkers staan voor 
veel mensen symbool voor 
een nare tijd en de verschrik-
kingen van de oorlog. Toch 
groeit het besef dat die bun-
kers militair historisch erf-
goed zijn: ze maken deel uit 
van onze geschiedenis. Door 
deze bunkers te behouden 
en bijvoorbeeld in te richten 
als museum, kunnen we le-
ren van die zwarte periode.”

Bunkermuseum Egmond aan 
Zee, volg bij Boulevard Noord 
de bordjes, van april tot en 
met oktober, elke eerste en 
derde zondag van de maand, 
van 11.00 tot 16.00 uur. 

Heiloo krijgt een 
spoorwegonderdoorgang

Heilo0 - In 2020 rijdt het ver-
keer onder het spoor door op 
de Vennewatersweg. Om de 
spoorwegonderdoorgang te 
realiseren heeft de gemeen-
teraad op 9 mei een investe-

ringskrediet van 2,3 miljoen 
beschikbaar gesteld. De to-
tale kosten zijn geraamd op 
10,8 miljoen euro. De ge-
meente Heiloo ontvangt 7,5 
miljoen euro aan subsidie. De 

tunnel is nodig om te zorgen 
voor de verkeersveiligheid, 
leefbaarheid en bereikbaar-
heid van Heiloo voor verkeer 
en hulpdiensten. De spoor-
wegonderdoorgang krijgt 
twee rijbanen, een vrij lig-
gend fi etspad en een trottoir. 
Parallel aan het spoor komt 
een fi etsverbinding over de 
Vennewatersweg in het ver-
lengde van de Groeneweg. 
De toekomstige verkeerssi-
tuatie rondom de kruising 
Vennewatersweg Hoogeweg 
wordt verder uitgewerkt in de 
ontsluitingsstudie Zuiderloo/
Zandzoom. Aan de westzijde 
van het spoor komt de tun-
nelbak tijdig omhoog waar-
door het zicht op de kruising 
Vennewatersweg-Westerweg 
voldoende blijft. 
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Castricum - Wonen in Ser-
viceflat Sans Souci betekent 
zorgeloos wonen voor seni-
oren van 55+ in een prach-
tig groene omgeving, tussen 
polderlandschap, strand en 
duinen. Enerzijds woont men 
zelfstandig, met de daarbij 
behorende privacy in een ei-
gen appartement, anderzijds 
kan men genieten van al-
le luxe en comfort: ‘het bes-
te van twee werelden’. 
Sans Souci is gesitueerd op 
een A-locatie met een win-
kelcentrum op honderd me-
ter loopafstand. Ook voor- 
zieningen als gemeente-
huis, bibliotheek, apotheek 
en bushalte zijn dichtbij. De 
mogelijkheid tot thuiszorg 
is aanwezig in huis, even 
als een 24-uurs alarmopvol-
ging voor noodsituaties. De 
huismeester zorgt voor de 
schoonmaak van het gebouw 
en doet kleine klusjes. Men 
kan zeven dagen in de week 
genieten van een driegan-
gendiner. Hiervoor is samen-
werking gevonden met de 
keuken van Serviceflat Fran-
kenstate in Bergen. De maal-
tijden worden ‘s avonds aan 
huis bezorgd. Door deze sa-
menwerking zijn de service-
kosten aanzienlijk lager ge-
worden! Er is een biljartka-
mer, een fitnessruimte en een 
gezellige recreatiezaal waar 

veel activiteiten worden ge-
organiseerd door en voor de 
bewoners zelf. Wat te denken 
van bridge, muziekuitvoerin-
gen, film op groot scherm, 
lezingen, high tea, sjoelen, 
spelletjesmiddagen, bewe-
gen op muziek en elk week-
end een gezamenlijke koffie-
ochtend? Een veel gehoorde 
kreet is dan ook: ,,Als ik dit 
had geweten, dan had ik veel 
eerder gekozen voor Service-
flat Sans Souci, want het is 
hier gezellig en het ontbreekt 
ons aan niets. We hoeven er 
alleen nog maar van te ge-
nieten!” Nieuwsgierig ge-
worden? Dan heeft men nu 
de mogelijkheid om kennis 
te maken of hernieuwd ken-
nis te maken. Op zaterdag 28 
mei van 11.00 tot 14.00 uur 
in Sans Souci met rondlei-
dingen, een kopje koffie met 
iets lekkers en vrijblijvende 
informatie door bestuur, di-
rectie en medewerkers van 
het huis. Ook zijn de te koop 
staande appartementen te 
bezichtigen. Belangstellen-
den zijn van harte welkom in 
Serviceflat Sans Souci, Sans 
Souci 113, Castricum. Meer 
informatie op www.sanssou-
ci.nu of telefonisch via 0251-
660095 op maandag, dins-
dag en donderdag en 0251-
660091 op woensdag en vrij-
dag. 
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Servicekosten verlaagd

Sans Souci is wonen 
zonder zorgen

Castricum - In februari 2016 
startte Annet Everaarts van-
uit haar woonplaats Castri-
cum met payroll en hr-dien-
sten voor het MKB in Noord-
Holland. Maar haar bedrijf 
inzet.nl mocht in deze regio 
niet verder onder de naam 
waar zij in Noord-Nederland 
actief mee is. 
Annet: ,,Natuurlijk was de-
ze kink in de (start)kabel een 
kleine domper, maar een ech-
te ondernemer laat zich door 
niets tegenhouden. Samen 
met Erik en Saako, de eige-
naren van inzet.nl, ben ik op 
zoek gegaan naar een nieu-
we naam, payzet.nl is het ge-
worden. De uitspraak van het 
woord zegt genoeg: ‘pz’ van 
personeelszaken en de pay 
van payroll, daarin zijn wij de 
specialist voor het MKB.”

Payroll wat is dat? ,,In de ho-
reca is payroll reeds een be-
kend fenomeen. Met de hui-
dige wet- en regelgeving 
rond flexibele arbeidskrach-
ten kiezen ook ondernemers 
in andere branches steeds 
vaker meer voor het uitbe-
steden van de personeelsza-
ken. Salarisbetaling, premie 

afdrachten, verzuimbegelei-
ding, contractadministratie 
en beheer, zijn slechts een 
paar voorbeelden uit het to-
taal pakket aan diensten dat 
wij verzorgen. Er wordt ook 
veel gebruik gemaakt van on-
ze helpdesk. Wij hebben er-
voor gekozen om ons bereik-
baarheid aan te passen aan 
de wensen van onze rela-
ties. Zij wilden graag dat wij 
als back office voor hun per-
soneel ook in het weekend 
bereikbaar waren. Dat heb-
ben wij opgepakt met onze 
7/7 bereikbaarheidsservice. 
Helemaal van deze tijd: snel 
schakelen en er voor je zijn 
wanneer je ons nodig hebt. 
Wat wij overigens niet doen 
is het leiding geven aan me-
dewerkers. Met onze support 
geven wij de werkgever juist 
meer tijd om zich hierop te 
richten. Een goed functione-
rend team blijft immers één 
van de belangrijkste factoren 
voor succesvol ondernemen!”
Enthousiast geraakt over 
payzet.nl? Voor info of een 
vrijblijvende afspraak, bel An-
net: 06–1539 0532, mail: an-
net@payzet.nl of check www.
payzet.nl.

E3 en C2 kampioen!
Limmen - De voetballers 
van Limmen E3 zijn kampi-
oen geworden van de vier-
de klasse. Na een spannende 
wedstrijd in en tegen Scha-
gen werd met 4-4 gelijk-
gespeeld. Dit was voldoen-
de om het kampioenschap 
te vieren. Ook in het beker-
toernooi presteert Limmen 
E3 uitzonderlijk goed en zijn 
zij tot de halve finale doorge-
drongen. Op de foto: voorste 
rij v.l.n.r.: Mees van Tol, Melle 
Stuifbergen, Thomas Visser, 
Teije Hes, middelste rij v.l.n.r.: 
Jeroen Noomen, Dinand van 
Tuin, Sil Koenekoop, Thomas 
Huijtink, achterste rij v.l.n.r.: 
Andre Dekker (trainer), Ca-

Alkmaar Vocaal brengt 
Franse koorwerken

Castricum - Kamerkoor Alk-
maar Vocaal brengt twintig-
ste eeuwse Franse koorwer-
ken, geïnspireerd door mid-
deleeuwse en Renaissance-
invloeden. De Messe Solen-
nelle van Jean Langlais over-
brugt de Middeleeuwen met 
de huidige tijd. Duruflé be-
houdt originele gregoriaan-
se melodieën en verrijkt die 
met meerdere koorpartijen. 
Ook klinken er stukken van 

Poulenc, onder meer een Sal-
ve Regina. Het geheel wordt 
aangevuld met orgelspel 
door Erik-Jan Eradus. Op 22 
mei in de Pancratiuskerk in 
Castricum om 15.30 uur en 
het duurt een klein uur. Er is 
geen pauze. Na afloop is er 
een deurcollecte en een na-
zit. Alkmaar Vocaal is een ge-
mengd kamerkoor met even-
wichtige bezetting. Dirigent 
is Bas Halsema.

Patty-Lou Middel-Leenheer
Memoria Uitvaartzorg
Telefoon: 0251 - 254 135
www.memoriauitvaartzorg.nl

Verlies in een    
 kinderleven
Bij kinderen denken we 
aan spelen, plezier maken, 
groeien, leren. Maar ook 
in een kinderleven komt 
verdriet voor door verlies of 
afscheid. Ergens tijdens de 
vakantie een knuff el laten 
liggen, een huisdier dat 
doodgaat of het verlies van 
een dierbare. Kinderen kun 
je de verdrietige kant van 
het leven niet besparen. Je 
kunt ze er beter vertrouwd 
mee maken dan het te 
verbergen.
Zwijgen over verlies en 
dood betekent immers niet 
dat kinderen niets weten 
of aanvoelen. Het is een 
misverstand te denken dat 
kinderen zich niet bezighou-
den met de dood. Waarom 
hen in hun eentje laten 
worstelen? Er gebeurt re-
gelmatig wel iets waardoor 
we kinderen langzaamaan 
vertrouwd kunnen maken 
met verlies en zelfs met de 
dood.
Elke dag zien kinderen wel 
iets dat doodgaat: een 
verwelkte bloem, een dode 
mier. Zo kunnen we hen 
leren dat als iets doodgaat 
het niet meer kan groeien 
en bewegen en ook niet 
meer gaat leven. 
Als kinderen zich realise-
ren dat mensen ook dood 
gaan, kunnen ze leren dat 
dood veroorzaakt wordt 
door ziekte, ouderdom of 
een ongeluk. Oma is dood 
omdat zij heel erg oud was. 
Jeroen omdat hij al lang 
ziek was en de beste dokter 
hem niet meer beter kon 
maken. Kinderen kunnen 
ook leren wat er na de dood 
gebeurt. Door samen de 
hamster te begraven raken 
kinderen vertrouwd met het 
afscheid nemen. Ze leren de 
manieren kennen waarop 
wij afscheid nemen. 
Op 22 mei organiseren we 
een speciale ochtend voor 
kinderen. Kijk op http://
www.memoriauitvaartzorg.
nl/memoria-activiteiten. 

rel Hes (leider), Jurgen Visser 
(leider). Niet op de foto: Mar-
cel van Tol (trainer). 

Afgelopen zaterdag is na een 
zwaar bevochten overwin-
ning, de C2 kampioen ge-
worden in de 2e klasse. Met 
champagne, bloemen en een 
medaille was het feest com-
pleet. De kampioenen zijn 
Wessel Hoeben, Mats Tijsen, 
Jens Rozenbroek, Jovi Kers-
sens, Pepijn Kuiper, Xander 
Schoemaker, Bram Levering, 
Jordi de Boer, Thomas Aar-
denburg, Jesper Lute, Bas 
Wempe, Luuk Faber en Joris 
Twisk. Coaches zijn Eric Ro-
zenbroek en Peter Hoeben.
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Pech voor 
Yanne

Castricum - Bij de start van 
de laatste etappe van de drie-
daagse in Thüringen staat 
wielrenner Yanne Dorenbos 
op de eerste startrij, omdat 
hij als derde in het algemeen 
klassement staat. Maar in het 
begin van de wedstrijd vliegt 
zijn ketting eraf. Nadat hij dit 
zelf verholpen heeft, gaat hij 
in de achtervolging op het pe-
loton en binnen dezelfde ron-
de heeft hij weer aansluiting. 
Met nog vijf ronden te gaan 
van de totaal dertien, krijgt 
hij opnieuw pech, een valpar-
tij waarbij Yanne ook onderuit 
gaat. Gelukkig heeft hij een 
reserve fiets mee en rijdt de 
ploegleiders auto naast hem. 
Maar helaas, zijn klassement 
is verloren. Ploeggenoot Ca-
sper van Uden uit Schiedam 
wint de wedstrijd en gele 
trui met slechts 0,5 sec. ver-
schil. Omdat hij een eerste-
jaars nieuweling is, wint hij 
tevens de witte trui voor jon-
gerenklassement. Yanne was 
deze driedaagse begonnen 
met een uitstekende klim-
tijdrit over vijf kilometer met 
een vijfde plaats. In dit ster-
ke Europese deelnemersveld 
van 130 renners uit Polen, 
België, Duitsland en een lan-
denselectieteam uit Luxem-
burg, is dit een hele knappe 
prestatie. In de zaterdagetap-
pe verbeterde hij deze positie 
zelfs door in een bonificatie-
sprint een seconde te pakken 
en daardoor een derde plaats 
in het algemeen klassement 
te krijgen. Met deze resulta-
ten heeft hij grote kansen om 
in de zomer een ander Euro-
pees toptoernooi te mogen 
rijden in Oostenrijk.

Salaris topman HVC 
ter discussie in raad

Castricum   Op initiatief van 
de PvdA wordt donderdag 
een motie behandeld in de 
gemeenteraad waarin ge-
vraagd wordt maatregelen te 
treffen zodat het salaris van 
de directeur van de Huis-
vuilcentrale (HVC) verlaagd 
wordt naar de geldende 
norm. Een meerderheid van 
de raad steunt het initiatief.
Sinds 1 januari 2013 is de 
WNT Wet Normering Topin-
komens van kracht. Topfunc-
tionarissen mogen niet meer 
verdienen dan de WNT-norm. 
De wet geldt voor bestuur-
ders van publieke instellin-
gen en semi-publieke orga-
nisaties. 
De norm was in 2015 178.000 
euro, inclusief vakantie-uit-
kering, eindejaarsuitkering, 
pensioenbijdrage en onkos-
ten. het inkomen van de di-
recteur bedroeg 260.000 eu-
ro. De NV HVC kan worden 
beschouwd als overheids NV 

waar 46 gemeenten en 6 wa-
terschappen aandeelhou-
der zijn. De Raad van Com-
missarissen van HVC heeft 
vastgesteld dat de WNT for-
meel niet op HVC van toe-
passing is en dat de met de 
directie gemaakte belonings-
afspraken gebaseerd zijn op 
het door de algemene ver-
gadering van aandeelhou-
ders vastgestelde belonings-
beleid.
,,Het uiteindelijke besluit ligt 
niet bij de Raad van Com-
missarissen van HVC, maar 
bij de aandeelhouders van 
HVC², aldus Dave van Ooijen, 
fractievoorzitter van de PvdA. 
,,Het is wenselijk dat salaris-
sen van topfunctionarissen 
van met de gemeente ver-
bonden partijen aan de wet 
WNT voldoen.” CKenG, D66, 
GroenLinks, CDA, SP, De Vrij-
eLijst, Castricum Lokaal en 
Forza! Castricum zijn mede-
indieners van de motie.

Deel twee oorlogsverhaal 
Castricum - Ruim vier jaar 
na het verschijnen van het 
boek ‘Castricum en Bakkum 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog   deel 1’, verschijnt zon-
dag 22 mei het tweede deel 
van de driedelige serie over 
Castricum in de oorlogs-
tijd. Schrijver en oorlogsken-
ner John Heideman is inmid-
dels al bijna tien jaar bezig 
met zijn onderzoek naar alles 
wat met de oorlog en de be-
zetting te maken heeft in zijn 
geboorteplaats. Net als deel 
een bevat deel twee veel per-
soonlijke verhalen en nooit 
eerder gepubliceerde foto’s 
uit archieven en privécollec-
ties. Nieuw is dat het in full 
color wordt uitgebracht.
Er wordt verteld over de ne-
gentig meter hoge radar-

toren die in de Castricum-
se duinen stond; de ‘Gros-
se Elefant’, over de NSB, de 
bunkerbouw, over Duitse mi-
litairen die in Castricum gele-
gerd waren en meer. Het eer-
ste exemplaar wordt tijdens 
een boekpresentatie voor 
genodigden in het Strand-
vondstenmuseum, over-
handigd aan burgemeester 
Mans. Vanaf 16.15 uur is het 
Strandvondstenmuseum voor 
iedereen open om het boek 
te komen kopen en te laten 
signeren. Vanaf maandag 23 
mei is het boek ook te koop 
in een aantal winkels en via 
de site van de schrijver www.
castricumbakkumwo2.nl. Op 
22 mei is het boek nog te 
koop tegen gereduceerd ta-
rief (28,50 euro). 

Castricum - Op dinsdag 10 
mei is er bij een eetgelegen-

Vals geld

Vriendinnen 
spelen bij FCC

Castricum - Op vrijdag 27 
mei wordt er bij FC Castri-
cum een vriendinnendag ge-
organiseerd. Alle meiden tus-
sen de acht en vijftien jaar 

Funklore in De Oude 
Keuken met De Nok

Bakkum - Zondag 22 mei 
speelt De Nok funklore in 
De Oude Keuken, een eigen-
wijze mix van pakkende jaz-
zy en funky klanken met fol-
klore muziek. De ooster-
se klanken, veel improvisa-
ties en het gebruik van ver-
schillende instrumenten ma-
ken van ieder optreden een 
muzikale reis. Naast bewer-

kingen van bestaande num-
mers wordt er eigen repertoi-
re gespeeld. Met Willem Arie 
van Eeden gitaar, Arnauld 
van Hees drums, tarbuca en 
cajon, Jan Jaap Spaargaren 
saxen, klarinet en fluit, Pe-
ter Asbeek Brusse contrabas.  
Vanaf 14.00 uur op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang aan 
de Zeeweg.

Castricum - Op zondag 22 
mei is er een zomermarkt in 
het centrum van 11.00 tot 18.00 
uur. Er staan zo¹n honderd kra-
men met een zeer gevarieerd 
aanbod; streekproducten, mo-
de, sieraden, kunst, cadeau-
artikelen,  dierenbenodigdhe-
den, bloemen en planten, bed-
textiel, lederwaren, cosmeti-
ca en speelgoed. Veel winkels 
zijn geopend en er zijn attrac-
ties voor de kinderen.

Zomermarkt

Croonenburg jongens 
C1 kampioen 1e klasse
Castricum - De vierde kam-
pioen van volleybalvereni-
ging Croonenburg zijn de 
jongste junioren. 
In hun laatste wedstrijd ver-
sloegen ze de tegenstander 
en waren daardoor verze-
kerd van hun eerste plaats. 

Coach Mirjam Schuitema en 
trainer Rik Spil zijn zeer te-
vreden over de prestaties van 
het team. Alle spelers zijn 
in het zomerseizoen actief 
als beachvolleyballer op de 
zandvelden van 2 Beach aan 
de Zeeweg.

zijn uitgenodigd om te ko-
men deelnemen aan dit eve-
nement. Er wordt onder lei-
ding van diverse trainers ge-
traind, dus neem sportkleren 
en sportschoenen mee. De 
training start om 18.30 uur 
en de afsluiting is rond 20.30 
uur. Schrijf in via vriendin-
nendag@fccastricum.nl.

heid in winkelcentrum Gees-
terduin betaald met twee val-
se biljetten van vijftig euro. 
De politie heeft de biljetten 
inbeslaggenomen.

‘t Dierenduintje 
zoekt hulp

Castricum - Kinderboerde-
rij ‘t Dierenduintje is op zoek 
naar vrijwilligers. De kinder-
boerderij draait op vrijwilli-
gers, samen met de beheer-
ders Fred en Willa Bakker. 
Fred vertelt: ,,We zijn op zoek 
naar een serieuze vrijwilliger 
die affiniteit heeft met de na-
tuur en dieren en sociaal is 
ingesteld. Wij zoeken men-
sen voor de dinsdag tot en 
met vrijdag, die van 10.30 tot 
16.00 uur diverse werkzaam-
heden kan uitvoeren in over-

leg met de beheerders of an-
dere vrijwilligers. Deze werk-
zaamheden bestaan aller-
eerst uit het schoonmaken 
van de dierenweides. Daar-
naast wordt gewerkt in de 
tuin en worden bezoekers 
ontvangen. De vrijwilligers 
hebben natuurlijk oog voor 
het welzijn van de dieren.” De 
stichting vraagt bij aantre-
ding als vrijwilliger een ver-
klaring omtrent goed gedrag. 
Aanmelden kan bij Fred Bak-
ker via 06-20745693. Stich-
ting ‘t Dierenduintje is te vin-
den op de Duinenboschweg 
1A, nabij het NS-station Cas-
tricum.



Vitesse sluit winnend 
af, maar zonder titel

Castricum - Op papier was 
deelname aan de nacompeti-
tie nog haalbaar voor Vitesse, 
maar de ploeg van de schei-
dende trainer Patrick van der 
Fits was daarvoor wel afhan-
kelijk van de resultaten van 
de concurrentie. Zo mocht 
Wijk aan Zee op eigen terrein 
niet winnen van Beemster, en 
moest HSV kampioen wor-
den ten koste van KFC. Om-
dat op beide velden het sco-
reverloop al snel de verkeer-
de kant op ging, viel er in het 
duel in en tegen Bloemen-
daal uiteindelijk niet of nau-
welijks nog wat te verdienen 
voor beide ploegen. Niette-
min werd er gestreden tot de 
laatste minuut, waarbij Vites-
se de winst in de laatste mi-
nuten alsnog naar zich toe 
trok. De winst was voor Vi-

tesse in de wedstrijd tegwn 
Bloemendaal: 3-4.

Door met 3-0 te winnen van 
Beemster  ging de derde pe-
riode op overtuigende wij-
ze naar Wijk aan Zee, ter-
wijl KFC kampioen werd door 
HSV met 1-3 te verslaan. 
Door deze resultaten pro-
moveert KFC en neemt HSV, 
dat als tweede eindigde met 
twee punten meer dan Vi-
tesse, de tweedee periodeti-
tel van KFC over. Vitesse, dat 
niet verder kwam dan de der-
de plaats, staat daardoor met 
lege handen. En dat kan de 
ploeg zichzelf best wel aan-
rekenen, want vooral door de 
onnodige verliespunten te-
gen laagvliegers SVA en VVH 
gaat de nacompetitie aan 
hun neus voorbij.

Bellenblazen tijdens 
oecumenische dienst

Akersloot - Pinksterdag 
vierden de protestantse ge-
meente Uitgeest-Akersloot 
en de r.k. parochie Bron van 
Levend Water in Akersloot de 
jaarlijkse gezamenlijke oe-
cumenische dienst. Dit jaar 
vanwege het koude weer niet 
buiten op het scoutingter-
rein maar in de parochiekerk. 
Het was een heel bijzonde-

re dienst. Voorgangers waren 
dominee Aart Mak van Kerk 
zonder Grenzen (Radio Bloe-
mendaal) en pastor Henk 
Hudepohl van Akersloot. In 
de overweging vertelde Ds. 
Mak over de adem van God 
die leven inblaast. De kerk-
gangers bliezen met hun 
adem de mooiste bellen de 
lucht in. 

Jeugdcompetitie visssen
Limmen - Samen Beet, de 
jeugdafdeling van Hengel-
sportvereniging Limmen, 
start aankomend weekend 
met de competitie. In een se-
rie van vier wedstrijden moe-
ten de deelnemers drie uit-
slagen vissen die meetel-
len voor de eindklassering. . 
Naast de competitie wordt er 
ook gevist om een prijs voor 
de grootste vis tijdens de 
wedstrijden. Hierbij telt ook 
de koppelwedstrijd mee.
De wedstrijd van zaterdag 21 
mei wordt gevist aan het Stet 

te Limmen. Verzamelen op de 
haven om 18.30 uur. Kinde-
ren die nog geen lid zijn mo-
gen op proef een wedstrijd 
meevissen. Dit is kosteloos.
Ook voor vissende kinderen 
zonder competitiedrang bie-
den zijn er activiteiten. Zij 
gaan enkele keren met een 
groep uit Castricum op pad 
om op verschillende manie-
ren op roofvis te jagen. Lid 
worden? Kijk op www.hs-
vlimmen.nl en neem eventu-
eel contact op met Rob Jak, 
072-5053858. 

Heiloo - Een kleine tuin is de 
realiteit van de meeste tuin-
liefhebbers. Toch is een tuin 
zonder bomen moeilijk denk-
baar. Cor van Gelderen laat 
belangstellenden kennisma-
ken met bekende en vooral 
ook minder bekende kleine 
bomen. Daarnaast is er vol-
op ruimte voor vragen over 
snoeien, plantencombinaties 
en de uiteenlopende kwali-
teiten van de besproken bo-
men. Op 25 mei, aanvang 
20.00 uur in Ter Coulsterkerk, 
Holleweg 111, Heiloo. Gratis 
voor leden van Groei & Bloei, 
niet-leden betalen twee euro.

Bomen voor 
de kleine tuin

Bootcamp op 
het strand

Bakkum - Sho’s Bootcamp 
geeft op zondag 22 mei om 
13.00 uur de eerste edi-
tie van Beach Body Boot-
camp op het strand. Shorom-
bo van Sho’s Bootcamp zal 
deelnemers motiveren gren-
zen te verleggen. De training 
is toegankelijk voor verschil-
lende niveaus. De bootcamp 
kost 12,50 euro inclusief een 
smoothie na afloop bij Dei-
ning. Voor meer informatie 
www.sho-bootcamp.com.

Heiloo -  Op zondag 29 mei 
van 11.00 tot 17.00 uur houdt 
Stichting Vrienden van Sig-
het een grote lentemarkt op 
Landgoed Willibrordus aan 
de Kennemerstraatweg in 
Heiloo. De markt vindt plaats 
van 11.00-17.00 uur. Er wor-
den bovendien verschillende 
workshops gehouden. 

De band Ouwe  Jongens 
Krentebrood treedt weer op. 
Voor de kinderen is er on-
der andere een springkus-
sen, pony rijden, een zweef-
molen, schminken, en nog 
wat andere leuke activiteiten. 
Deze worden onder andere 
verzorgd door kinderdagver-
blijf Kits Oonlie en Forte kin-

Lentemarkt voor Roemenië
deropvang. Vrienden van Sig-
het is opgericht op 31 okto-
ber 1995 en is sindsdien vol-
op bezig zich in te zetten 
voor een aantal projecten in 
het plaatsje Sighetu-Marma-
tiei. Sighet zoals wij het ver-
kort noemen ligt in de streek 
Maramures in het noorden 
van Roemenië tegen de Oe-
kraïne aan. Ieder jaar gaan 
er trailers met hulpgoederen 
naar Sighet. De hulpgoede-
ren zijn bestemd voor tehui-
zen met verstandelijk en li-
chamelijk gehandicapte kin-
deren, scholen, een bejaar-
dentehuis, ziekenhuis en di-
verse andere kleinschalige 
projecten. Voor informatie: 
www.sighet.nl.

Familiestraten-
toernooi

Limmen - Donderdag 19 
mei barst voor de 26e keer 
het Familiestratentoernooi in 
Limmen los. Meer dan tach-
tig teams kunnen zich drie 
dagen uitleven op de velden 
van voetbalvereniging Lim-
men met voetbal, volleybal en 
twee rode draadspellen. Er is 
het afgelopen jaar weer hard 
gewerkt door tal van vrijwil-
ligers en sponsoren om dit 
evenement mogelijk te ma-
ken. De animo is nog steeds 
enorm, tijdens inschrijving, 
die altijd plaatsvindt op de 
derde donderdag in janua-
ri, is het altijd een drukte van 
jewelste en is het toernooi 
binnen een half uur volge-
boekt. Voor de allerkleinsten 
is er een kinderkermis. Het 
toernooi is van 19 tot en met 
21 mei. Voor aanvangstijden 
en teamindeling kan men op 
www.vvlimmen .nl terecht. 

Wiskunde in ‘t zonnetje
Castricum - Op vrijdag de 
13e wiskunde terwijl de zon 
buiten aanlokkelijk schijnt? 

Clusiusdocent Bert van Riel 
weet zijn leerlingen uit 1B3 
toch enthousiast aan het re-

kenen te krijgen. Hoe doet hij 
dat? Gewapend met stoep-
krijt, pen en papier verzinnen 
de leerlingen in groepjes van 
twee allerlei opdrachten voor 
elkaar die binnen een minuut 

op te lossen zijn. Die som-
men worden op het school-
plein geschreven en geza-
menlijk wordt naar de oplos-
sing gezocht. Zo is wiskunde 
helemaal niet saai!

18 mei 2016 19
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