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Probleem door fout op 
Kapelweg is opgelost

Limmen - Er is weer een 
probleem de wereld uitge-
holpen. Antoon Huijsmans en 
zijn vrouw, 87 en 79 jaar oud 
en bewoners van een huis 
op de Kapelweg, zijn gecom-
penseerd voor de fout die is 
gemaakt in de ontwikkeling 
van plan Zandzoom. Bij de 
realisering van de woningen 
ontdekte men dat er met na-
me rondom het perceel Ka-
pelweg 9 fouten zijn gemaakt 
bij de communicatie over de 
situering van de woning aan 
de zuidzijde van het bestaan-
de perceel. 
Daar waar de gemeente fou-
tief schreef dat er vijf me-
ter uit de erfafscheiding ge-
bouwd zou worden, werd dit 
in werkelijkheid slechts drie 
meter. Ook werd er een raam 
ingezet aan de noordzijde 
wat de privacy van de familie 

Huijsmans aantast. Alle be-
trokkenen zijn om tafel gaan 
zitten om tot een oplossing te 
komen voor de gedupeerden. 
Het Ontwikkelingsbedrijf De 
Limmer Strandwal, gemeente 
Castricum en Driessen Vast-
goed, zijn nu overgegaan tot 
de aankoop van het betrok-
ken perceel en er zal op ter-
mijn voor de familie Huijs-
mans gezorgd worden voor 
een passende woonruimte, 
met in achtneming van hun 
leeftijd. 

De familie heeft grote waar-
dering voor Haiko ter Heide 
en Jeroen Drenth van de ge-
meente Castricum en Louis 
Al namens Driessen Vast-
goed. De familie Huijsmans 
is tevreden met de geboden 
oplossing die de gespreks-
partners wisten te bereiken. 

Mooi feest voor iedereen 
Castricum - Het op 11 mei 
1922 opgerichte Vitesse 
’22 heeft afgelopen week-
end haar 95-jarig bestaan 
op grootse wijze gevierd. Er 
was bij de organisatie aan ie-
dereen gedacht. Op het tot 
feestterrein omgebouwde 
sportpark De Puikman wer-
den voor jong en oud tal van 
feestelijke activiteiten ge-
organiseerd. Vrijdagavond 

werd het weekend afgetrapt 
met een wervelend optre-
den van The Frogs voor jon-
ge ouderen. Zaterdag was 
het de beurt aan de jongste 
jeugd met spelletjes. ’s Mid-
dags speelden de junioren 
een onderling WK-spel op 
een tiental computers. Zater-
dagavond konden de voetjes 
weer van de vloer. Kris Kross 
Amsterdam beet het spits af. 

Het bekende dj-collectief zet-
te een wervelende show neer 
waarbij dance werd gecom-
bineerd met klassiekers uit 
de popmuziek. Daarna cover-
band Sesam Sensation. De 
650 bezoekers genoten met 
volle teugen. Zondagmiddag 
werd het Sevens voetbaltoer-
nooi voor senioren gespeeld 
met 21 teams. Daarna was er 
muziek, drank en lekker eten. 

Castricum - De aansluiting 
van de entree van het par-
keerterrein op de Geester-
duinweg heeft tot veel ondui-
delijkheid geleid, met name 
de voorrangswijziging roept 
vragen op. Het verkeer dat 

van de parkeerplaats komt 
heeft voorrang op het verkeer 
van links. Wethouder Mar-
cel Steeman heeft een me-
mo opgesteld waarin de be-
weegredenen voor de geko-
zen verkeersoplossing wor-
den toegelicht. 
Daarin is te lezen dat in het 
eerste overleg met de regi-
onale politie door de politie 
is aangegeven dat de ont-
sluiting van het parkeerter-
rein een weg van gelijke or-
de is en dat het verkeer van 
rechts voorrang heeft op het 
verkeer van links. Over cir-
ca anderhalf jaar zal de weg 
verder worden ingericht als 

30km/u-zone. Afgespro-
ken is dat het kruispunt met 
het parkeerterrein wordt uit-
gevoerd op een kruispunt-
plateau, hiermee wordt de 
gelijkwaardigheid van het 
kruispunt geaccentueerd. 
Omdat dit nog een tijdje op 
zich laat wachten wordt ook 
gezocht naar tijdelijke maat-
regelen. Er wordt gedacht om 
door middel van extra infor-
matieborden de situatie te 
verduidelijken. Eventueel kan 
het kruisingsplateau bij de 
entree vooruitlopend aange-
bracht worden die dan in de 
definitieve uitvoering aange-
past moet worden.
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Exclusief bij Jumbo
Share a perfect Day
E 10,- per kaartje 
bij aankoop van 
actieproducten Hilvaren

beek30 juni - 1
 - 2 jul

i 2017
Topartiesten, 
food & drinks

Workshops 
& shoppen

per kaartje 
bij aankoop van actieproducten*

*Actie loopt van 17 mei t/m 6 juni 2017. Max. 2 kaartjes per actiecode.  Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Hooglander burger
25% korti ng

200 gram spekjes,
300 gram gesneden

 andijvie,
500 gram

 aardappels

Vleeswarentrio
Gebraden gehakt
Leverkaas
Katenspek

 samen
€4,99

 
€4,99

MEMORABEL  
AFSCHEID NEMEN

DEZE WEEK IN DE KRANTCASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

4,95
MET AMANDELSPIJS EN CARAMEL

NOTENTAART
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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
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 20-4-2017: Fay 
Jolien Zijlstra, dochter van 
Joris A. Zijlstra en Jacqueli-
ne T.M. Bakker. 20-4-2017: 
Toby Peelen, zoon van Rand-
al Peelen en Mieke Pelt. 23-
4-2017: Carmen Jeanine Ga-
lenkamp, dochter van Joa-
chim H. Galenkamp en An-
neriet Zwart. 7-5-2017: Jero-
me Anton Schotvanger, zoon 
van Rogier Schotvanger en 
Lenneke Jobse. 10-5-2017: 
Yara Lynn van Dalen, dochter 
van Alexander M. van Dalen 
en Darina Castricum.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 3-5-2017: Ronnie 
N.M. Krom en Jillian R. van 
Sikkelerus.

Overleden
Akersloot - 3-5-2017: An-
dries P. Derksen, weduwnaar 
van Anna M. Verduin. 
Castricum - 30-4-2017: Jo-
hanna A. Schenk, wedu-
we van Egbart van IJssel-
dijk. 2-5-2017: Cornelis Bos, 
gehuwd met Wilhelmina M. 
Muijderman. 4-5-2017: Tom 
Westdorp, gehuwd met Mir-
jam S. van der Heijden. 5-5-
2017: Hendrikje C. Birza, we-
duwe van Jacob Masereeuw. 
6-5-2017: Marinus J. Klijn-
tunte, weduwnaar van Loui-
se J. Smeijers. 

Limmen - 4-5-2017: Afra J. 
Twisk, weduwe van Johannes 
Bruijns. 6-5-2017: Gerardus 
P. Kuijs, gehuwd met Marga-
retha C.M. Korsman.                                          

Hangjongeren naar eilandje
Maandagavond 10 april heeft wethouder Schijf van de gemeente Cas-
tricum  gesproken met een groot aantal inwoners van Akersloot over 
een plek voor hangjongeren in Akersloot. Deze groep jongeren hebben 
aangegeven een eigen plek te willen. Het liefste zouden zij een Jon-
geren Ontmoetings Plek (JOP) willen op het eilandje in de Strammer, 
tussen de Geesterweg, de Rembrandtschool en de Vivaldihof. Veel be-
woners van de Vivaldihof, veelal ouderen, zien deze plannen niet zitten. 
En ook bewoners langs de Geesterweg roeren zich en nog vele andere 
inwoners. De jongeren, die nu nog bij de Rembrandtschool rondhangen, 
zorgen daar voor overlast. Afval dat op straat gegooid word, geluids-
overlast en drugsgebruik. De bezwaarmakers vrezen dat als er een JOP 
op het eilandje komt, de overlast alleen maar verplaatst wordt. Het CDA 
Castricum deelt deze zorgen van de inwoners. De locatie is verkeerd: 
midden in het dorp, op een mooi groen eilandje waar veel inwoners 
graag wandelen. Het CDA vraagt zich sowieso af of er een noodzaak is 
een JOP te plaatsten, waar dan ook in het dorp. De jongeren hebben al 
een eigen plek in het dorp waar ze terecht kunnen, namelijk De Storey 
Club. Daar kunnen ze warm, gezellig en zonder overlast te veroorzaken 
elkaar ontmoeten. Omwonenden zijn in actie gekomen. Ze hebben veel 
handtekeningen verzameld en deze met een begeleidend schrijven  naar 
de wethouder gestuurd. Op de vraag van het CDA aan wethouder Schijf 
wat hij met de reacties van de omwonenden gaat doen, verklaarde hij 
dat hij bij zijn plannen blijft. Dit antwoord van de wethouder vind het 
CDA zeer teleurstellend. Het CDA zal de gang van zaken zeer kritisch 
volgen en hoopt dat de wethouder alsnog van de plannen afziet. Als 
zoveel inwoners er problemen mee hebben, dan is het duidelijk dat er 
geen draagvlak is voor een JOP op het eilandje.
Dorien Veldt, namens CDA Castricum.

Brand boven La Villeta
Bakkum - Donderdag om 
22.15 uur zijn de hulpdien-
sten massaal uitgerukt voor 
een binnenbrand aan de Ol-
denbarneveldtweg boven La 
Villetta. De brand zou uit-
slaand zijn en er waren mo-
gelijk nog mensen in de wo-
ning aanwezig zijn. 
Daarom waren de tankau-
tospuiten van Castricum 
en Limmen, de offi cier van 
dienst, twee ambulances en 
twee politieeenheden op-
geroepen. Bij aankomst van 
de eerste tankautospuit kon 
al zeer snel het sein brand-
meester worden gegeven, 
omdat de brand al aardig ge-

blust was door een bewoner 
met behulp van een brand-
blusser. Er zijn vier perso-
nen door de ambulance-
dienst nagekeken vanwege 
de ingeademde rook maar 
deze hoefden niet mee naar 
het ziekenhuis. De brand-
weer heeft de brand verder 
afgeblust en de woning ge-
ventileerd. De oorzaak van 
de brand was vermoedelijk 
kortsluiting in een compu-
ter, dit moet nog blijken uit 
het onderzoek. De schade in 
de woning viel mee, omdat 
de brand op tijd was ontdekt 
door omstanders. Foto: Eve-
lien Olivier.

Privacyschending bij thuiszorg?
Castricum - Er bereiken de 
SP Castricum signalen dat 
verschillende thuiszorgme-
dewerkers in de regio op-
dracht krijgen om hun cli-
enten naar hun ID-bewijs te 
vragen en daar digitaal een 
foto van te maken om die op 
te sturen naar de zorgverze-
keraar. Dit zou gevraagd zijn 
door de thuiszorgorganisatie 
in opdracht van de zorgver-
zekeraar. ,,Als dat waar is, is 
er sprake van privacyschen-
ding, die bovendien kan lei-
den tot identiteitsfraude”, 

zegt fractievoorzitter Marjo 
Husslage. ,,De SP komt graag 
in contact met thuiszorgme-
dewerkers die deze opdracht 
hebben gekregen en met cli-
enten waar dit aan is of wordt 
gevraagd.” 
Zij kunnen bellen met de SP 
op telefoonnummer 0251-
679666, of mailen via het 
contactformulier op https://
castricum.sp.nl. Husslage: 
,,Met meer informatie kun-
nen wij stappen ondernemen 
tegen deze ernstige vorm van 
privacyschending.”

Oldtimers tijdens braderie
Castricum - De eerste edi-
tie van de Oldtimerdag Cas-
tricum vindt plaats op zondag 
21 mei in de Torenstraat. De 
deelnemers zijn uitgenodigd 
om met hun oldtimer van 
1982 of ouder naar het dorp 
te komen. Een deskundige 
jury beoordeelt de deelne-
mende auto’s en er zijn prij-

zen beschikbaar voor de drie 
mooiste oldtimers van het 
event. Dit evenement wordt 
gelijktijdig gehouden met 
de braderie in het centrum. 
Roast Beans on Wheels komt 
om biologische koffi e, thee of 
sapjes te verzorgen. Ze doen 
dit vanuit een Renault Esta-
fette oldtimer.
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Limmen - Op 20 mei opent 
Brouwerij Dampegheest de 
deuren voor publiek tijdens 
de Nederlandse Brouwerij-
dagen, in het kader van de 
Week van het Nederlandse 
Bier. Gedurende deze week, 
dit jaar van 11 tot en met 21 
mei, kan Nederland kennis-
maken met de diversiteit van 
bier tijdens tientallen acti-
viteiten door het hele land. 
Onderdeel hiervan zijn ook 

de Nederlandse Brouwerij-
dagen, van 19 tot en met 21 
mei, waar brouwerijen uit 
heel het land aan meedoen. 
Bierliefhebbers zijn deze da-
gen welkom om de bierge-
heimen te ontdekken van on-
der andere Brouwerij Dam-
pegheest. 
Voor meer informatie zie 
www.weekvanhetnederland-
sebier.nl  en www.dampeg-
heest.nl.

Open boerderijdag
Uitgeest - Maandag 5 ju-
ni, op tweede pinksterdag, 
opent de familie van Burg-
steden tussen 10.00 uur en 
16.00 uur de staldeuren op 
Groot Dorregeest 6a in Uit-
geest tijdens de open boer-
derijdag. Op deze dag kan ie-
dereen een kijkje nemen op 
de boerderij, de dieren aai-
en, machines bekijken of op 
het weiland tussen de koei-

en picknicken. De kinderen 
kunnen aan vele activiteiten 
deelnemen zoals op de boe-
renstormbaan, een ritje op 
de rodeostier, een koemelk-
diploma halen, touw vlech-
ten, op het springkussen en 
melkbus heffen. Schminken 
en een rondje ponyrijden kan 
ook. Er is zuivelproeverij en 
boerenterras. De entree is 
gratis.

De Roset in de ijsprijzen

Castricum - Banketbakke-
rij de Roset, met fi lialen in 
Castricum en Heerhugo-
waard, valt op met zijn zeg 
maar gerust overheerlijke 
ijs. Dat vinden niet alleen 
de klanten, maar ook de 
collega-banketbakkers. 

Eigenaren Martin en Car-
men Langeveld kregen daar-
om de Gildetrofee uitgereikt 

door Neerlands grootste en 
exclusieve banketbakkersgil-
de Heerlijk & Heerlijk, waarbij 
zij aangesloten zijn. De on-
dernemers krijgen de onder-
scheiding voor hun jarenlan-
ge stabiele kwaliteit en tech-
nische bijdrage aan het ‘Gil-
de van de betere banketbak-
kers’ en dan met name voor 
hun zelfgedraaid room- en 
sorbetijs. 

Het ijs wordt gefabriceerd 
met verse melk van een 
plaatselijke boer en bevat 
veel vers fruit. De onder-
scheiding is een blijk van 
waardering namens collega-
banketbakkers uit heel Ne-
derland. Waar succesrecep-
ten vaak angstvallig wor-
den beschermd als ‘het ge-
heim van de smid’, geven de 
banketbakkers van Heerlijk 
& Heerlijk ze juist graag aan 
elkaar prijs. Hierdoor bren-
gen ze elkaar steeds weer op 
nieuwe ideeën en komen ze 
samen tot de lekkerste pro-
ducten. 
Martin Langeveld van De Ro-
set maakt inmiddels acht jaar 
zelf ijs. Er worden geen ex-
tra middelen toegevoegd om 
het ijs langer goed te hou-
den, waardoor een puur pro-
duct ontstaat. Zo wordt voor 
het sorbetijs alleen maar vers 
fruit gebruikt. ,,Niet de ge-
makkelijkste weg, omdat je 
goed moet zoeken naar het 
allerbeste fruit, maar het is 
wel enige juiste keuze”, aldus 
Martin.  

Uitgeest - Zaterdag 27 mei 
is er een braderie met 35 kra-
men met een verscheiden-
heid aan producten. Er is  een 
draaimolen voor de kleintje, 
en speeltuin Kindervreugd is 
open. Er zijn sierraden, tas-
sen, make-up, woonacces-
soires, kleding, er is een reis-

Braderie in Uitgeest
bureau aanwezig, hapjes van 
een lokaal restaurant, peu-
terspeelzaal, een hobbyclub 
voor kids en voordelig fruit. 
Van 10.00 tot 16.00 uur, op 
het parkeerterrein van de Si-
ro/Marskramer. Geadviseerd 
wordt om zoveel mogelijk 
met de fi ets te komen.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
woensdag 18.45 uur 
Going in Style

vrijdag 18.45 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Lady MacBeth
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
The Circle

vrijdag 16.00 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

The Lost City of Z
zaterdag 16.00 uur

woensdag 21.00 uur
Django

vrijdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Alone in Berlin
zaterdag 18.45 uur

Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
Lion

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.30 uur

The Boss Baby (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 18 mei t/m 24 mei 2017

Going in Style
Oscarwinnaars Morgan Free-
man, Michael Caine en Alan 
Arkin spelen de oude vrien-
den Willie, Joe en Al. 

Wanneer hun pensioenfonds 
door een crisis de kraan 
dichtdraait, besluiten ze voor 
het eerst in hun leven van 

het rechte pad af te stappen. 
Wanhopig om hun rekenin-
gen te betalen en voor hun 
geliefden te kunnen zorgen, 
riskeren de drie mannen al-
les door te beginnen aan een 
gedurfde missie om de bank 
die er met hun geld vandoor 
is gegaan te beroven.

Lady Macbeth is een tragisch 
portret van een mooie, ster-
ke en meedogenloze vrouw 
die vecht voor haar onaf-
hankelijkheid in een door 
mannen gedomineerde we-
reld. Het Engelse platteland, 
1865. Katherine is getrouwd 
met een veel oudere man. Ze 
haat haar liefdeloze huwe-
lijk en zijn koude familie. Als 

Lady Macbeth ze een affaire krijgt met een 
jonge arbeider ontketent dat 
de kracht in haar om met alle 
middelen te vechten voor wat 
ze zelf wil. 
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Popkoor Zingsation 
geeft een feestje

Regio -  Zingsation, de zang-
school van Carolien Goeman, 
bestaat ruim vijf jaar en dat 
moet gevierd worden. Daar-
om geeft het popkoor op za-
terdag 17 juni samen met een 
aantal solisten twee optre-
dens. IJzersterke rocksongs, 
gospels, ballads en Franse 
chansons: het komt allemaal 
voorbij tijdens deze twee 
uur durende shows. Onder-
steund door een liveband en 
een lichtshow laten alle zan-
gers en zangeressen zich van 
hun beste kant horen.

De organisatie is in handen 
van de leden van Popkoor 
Zingsation. Men kan er van 
uitgaan dat er ook prima voor 
de inwendige mens wordt 

gezorgd. Voor de avondvoor-
stelling om 20.00 uur zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar, 
voor de middagvoorstelling 
om 15.00 uur is voldoende 
plaats.
De locatie is het Kruispunt 
in Velserbroek. Kaartjes zijn 
te bestellen via zingsation@
kpnmail.nl.
Carolien Goeman is muzikaal 
leider van Popkoor Zingsati-
on. Daarnaast is zij de zang-
coach van een groot aantal 
zangers die ieder op hun ei-
gen manier zingen en optre-
den. Zo coacht zij onder an-
dere Hans Klok die nu mee-
doet met het zangprogram-
ma It takes 2. Zie ook www.
zangschoolcaroliengoeman.
com.

Curiosa en brocante op 
Landgoed Beeckestijn

Regio - De grootste curiosa- 
en brocantemarkt van Noord 
Holland wordt op zondag 28 
mei gehouden op Landgoed 
Beeckestijn. Bezoekers tref-
fen minstens 125 kramen aan 
met oude artikelen.
Dat curiosa en brocante ge-
liefd zijn, blijkt wel uit het 
groot aantal bezoekers uit 
binnen- en buitenland dat 
deze markten regelmatig be-
zoekt. Op Landgoed Beec-
kestijn kunnen bezoekers 
even ‘terug in de tijd’ en zich 
vergapen aan oude servie-
zen, nostalgisch speelgoed, 

klein meubilair, klokken, tuin-
decoratie, boeken en platen 
en andere sfeervolle artikelen 
van vroeger. Velen gaan dan 
ook naar huis met een artikel 
dat oma vroeger in huis had.
De curiosa- en brocante-
markt wordt op 28 mei van 
9.00 tot 16.30 uur gehou-
den op Landgoed Beeckes-
tijn, Rijksweg 130 in Velsen 
Zuid. De toegang is gratis. 
Voor een hapje en een drank-
je kunnen bezoekers terecht 
op één van de gezellige ter-
rassen. Zie ook www.vanaer-
lebv.nl.

Castricumse Streken in 
beeld in Galerie Streetscape

Castricum - Naar aanleiding 
van het vijftigjarig bestaan 
van de werkgroep Oud-Cas-
tricum is een jubileumexposi-
tie samengesteld met kunst-
werken van bekende en on-
bekende kunstenaars die 
Castricum en Bakkum her-
kenbaar in beeld hebben ge-
bracht.

Hoe zagen Castricum of Bak-
kum er vroeger uit? Hoe ziet 
het dorp er tegenwoordig 
uit? Na een oproep van de 
Werkgroep Oud-Castricum 
vorig jaar, bleek er een over-
weldigend aanbod te zijn van 
kunstwerken met karakteris-
tieke plekken. Het betreft zo-

wel oude als nieuwe kunst 
van het begin van de vorige 
eeuw tot nu, in de meest uit-
eenlopende stijlen en tech-
nieken van professionele en 
amateurkunstenaars.
De organisatie van de ex-
positie is in handen van Ri-
no Zonneveld, Corrie Loog-
man, Jacques Schermer, 
Meinard Kloppenburg en 
Annette Beentjes. De keu-
ze die gemaakt moest wor-
den uit zo’n 450 aangeboden 
werken bleek niet eenvoudig, 
maar de uiteindelijke selec-
tie van 125 kunstwerken, ver-
deeld over de buurtschappen 
Duinzijde, Bakkum, Heem-
stee, Kerkbuurt, Noordeinde, 

Oosterbuurt en Schulpstet, 
geeft een unieke kijk op on-
ze omgeving. Meer dan zes-
tig kunstenaars en particu-
lieren waren bereid hun werk 
gedurende twee maanden in 
bruikleen af te staan.
Alle 450 aangeboden kunst-
werken zijn gefotografeerd 
voor de Beeldbank van de 
website van Oud-Castricum. 
Op de expositie is hiervan al-
vast een voorproefje te zien. 
Dat geldt ook voor enke-
le gefilmde kunstenaarspor-
tretten, waaronder een ver-
rassend portret van Sijf Por-
tegies. Van alle geselecteer-
de kunstenaars is een bio-
grafie aanwezig. Tijdens de 
openingsuren zullen regel-
matig kunstenaars aanwezig 
zijn om hun werk nader toe 
te lichten. ‘Castricumse Stre-
ken’ is te zien van 21 mei tot 
en met 14 juli op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 uur tot 17.30 uur bij 
Galerie Streetscape, Dorps-
straat 7, op zondag 21 mei is 
de expositie open vanaf 11.00 
uur. De entree is gratis. Foto: 
Henri Braakensiek schilder-
de deze impressie van Cas-
tricum.

Bakkum - Deze lente vindt 
de Roots Market twee keer 
plaats op Camping Bakkum. 
Tientallen standhouders ver-
tellen alles over hun duurza-
me, natuurlijke en handge-
maakte producten. Het the-
ma van de markt is letterlijk 
‘back tot your roots’. Kinde-
ren kunnen geschminkt wor-
den met natuurlijke schmink 
en er zijn er diverse work-
shops te volgen. De markten 
vinden plaats tijdens het He-
melvaart- en Pinksterweek-
end op zaterdag 27 mei en 
zaterdag 3 juni van 12.00 tot 
19.00 uur. 

Roots Market 

Lege kantoorruimte 
voor spoedzoekers

Limmen - Het bedrijf Flex-
wonenNH huisvest in over-
leg met de gemeente Cas-
tricum tijdelijk 47 spoedzoe-
kers in een kantoorpand in 
Limmen. Het betreft mensen 
die dringend woonruimte no-
dig hebben. Door geldgebrek 
kunnen ze die niet of pas na 
heel lang wachten vinden. 
FlexwonenNH biedt betaal-
baar begeleid wonen in leeg-
staande kantoorpanden van 
particuliere eigenaren. Het 
bedrijf rolt dit concept uit in 
Noord-Holland. Het project in 
Limmen wordt donderdag 18 
mei officieel gestart door de 
Castricumse wethouder Mar-
cel Steeman.

Spoedzoekers op de wo-
ningmarkt zijn onder ande-
ren jongeren die vanwege 
een onhoudbare gezinssitu-
atie niet meer thuis kunnen 
wonen. Met financiële steun 
van stichtingen op het gebied 
van jeugdzorg wordt hen een 
nieuwe plek geboden. Verder 
richt FlexwonenNH zich op 
mensen die na een scheiding 
op straat komen te staan en 

op jonge stelletjes die graag 
samen willen wonen, maar 
te lang op een huurwoning 
moeten wachten. Andere 
doelgroepen zijn mensen in 
de schuldsanering, arbeids-
migranten en statushouders.
FlexwonenNH is een initia-
tief van vastgoedonderne-
mer Bert Rotteveel uit Alk-
maar. ,Het voordeel voor de 
eigenaar van het pand is dat 
langdurige leegstand en ver-
loedering worden voorkomen 
en dat er toch nog huur bin-
nenkomt”, aldus Rotteveel. 

In Limmen nemen 47 mensen 
hun intrek in een voorma-
lig kantoor aan de Oosterzij-
weg. Dat staat op de nomina-
tie om over vijf jaar vanwege 
woningbouw te worden ge-
sloopt. De eigenaar heeft het 
pand bouwtechnisch aan-
gepast. Zo zijn kantoorruim-
tes opgedeeld in kamers en 
werden brandwerende voor-
zieningen getroffen. Er wordt 
nog gesproeken over een 
pand waarin ook nog eens 40 
spoedzoekers een plek zou-
den kunnen krijgen.
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Werk Margriet Schadee
in Friese galerie te zien

Castricum   In Galerie Lyt-
se Skientme van ex-Castri-
cummers Jelle van der Meu-
len en Brigitte Duin, is werk 
te zien van de Castricum-
se Margriet Schadee. Zij laat 
zich in haar schilderijen in-
spireren door de natuur en 
mensen om haar heen. 

Castricum - Van 22 tot en 
met 27 mei vindt de Oran-
je Fonds Collecte plaats. Zes 
stichtingen en verenigingen 
uit Castricum doen hieraan 
mee. 
Met de opbrengsten kun-

Collecte Oranje Fonds

Bellende internetoplichters
Regio - De politie ziet de af-
gelopen maanden een toe-
name van zogenaamde Mi-
crosoftscams. Computerge-
bruikers worden thuis gebeld 
door mensen die zeggen te 
bellen namens bijvoorbeeld 
Microsoft en dat er een virus 
op de computer is gevonden. 
Dit kan dan alleen verwijderd 
worden door het downloa-
den van een bestandje, zodat 
de oplichter op afstand kan 
meekijken. 
Trap hier nooit in is de mede-
deling van Fred Ootes, team-
leider Cybercrime van de po-
litie Noord-Holland: ,,Die bel-
lers laten je een klein bedrag 
overmaken en zeggen dat ze 
daarna je computer virusvrij 
maken. Ze kunnen dan ech-
ter al je bankgegevens zien 
en daar maken deze oplich-
ters dankbaar gebruik van.”
Opvallend is ook dat de bel-
lers vaak vrij gebrekkig En-
gels spreken. De politie in 

Noord-Holland telt alleen dit 
jaar al 55 aangiften van dit 
soort feiten. Dat is een fl inke 
toename ten opzichte van vo-
rig jaar. Mensen die wel ge-
beld zijn maar op tijd hebben 
opgehangen zijn hierbij niet 
meegeteld. In een zaak is bij-
voorbeeld iemand voor maar 
liefst 26.000 euro gedupeerd. 
Slachtoffers zijn hun geld al-
tijd kwijt, omdat je als gedu-
peerde zelf de software hebt 
geïnstalleerd. 

Fred Ootes: ,,Ik wil nogmaals 
benadrukken dat bedrij-
ven als Microsoft nooit met 
dit soorten vragen met klan-
ten bellen. De recherche ziet 
de laatste tijd nog een ande-
re ontwikkeling en dat is dat 
er niet meer om geld wordt 
gevraagd, maar om betaling 
met online waardebonnen 
van bedrijven als iTunes. Ook 
in dat geval heb je te maken 
met oplichters.”

Natuurlijke grasmaaiers
Castricum - Een kudde van 
250 schapen kwam op 9 mei 
aan in Bakkum en die werd 
door een schaapshond en 
herder voortgedreven rich-
ting Vondelstraat. 

Daar werden gasten toe-
gezongen door leerlingen 
van  de Cunerusschool. De 
schaapherder gaf uitleg aan 

de kinderen en aan wethou-
der Rob Schijf. Na de Von-
delstraat gingen ze naar 
de Schelgeest en maakten 
daarna een oversteek over 
de spoorwegovergang. Op 
de Mient was het even wel 
schrikken van al die treinen 
die voorbij kwamen dende-
ren. Na de Dr. de Jongweg 
vervolgde de kudde het tocht 

naar het einde van het Hy-
acinthenveld om langs de 
Schulpvaart het gras weg te 
happen. Tot slot werd de Wa-
terzijde in Akersloot aange-
daan. Er vinden dit jaar drie 
graasrondes plaats. Bijna ie-
dereen vindt de actie leuk, 
maar er zijn ook mensen  die 
klagen over poep op de weg.  
Foto: Henk Hommes. 

Een subtiel kleurgebruik en 
een speels lijnenspel zijn 
kenmerkend voor haar ab-
stracte werk, waarin ze soms 
ook gebruik maakt van fi gu-
ratieve elementen. Naast de-
ze schilderijen zijn op deze 
expositie lichtobjecten te zien 
van Allart Okx en schilderijen 
van Emy Noya. 

De expositie in Koudum loopt 
van 18 mei tot en met 1 juli 
en de openingsreceptie vindt 
plaats op zaterdag 20 mei 
van 16.00 tot 18.00 uur. Gale-
rie Lytse Skientme is geves-
tigd aan de Hoofdstraat 26 in 
Koudum en is open van don-
derdag tot en met zaterdag 
van 12.00-17.00 uur en op 
aanvraag.

Excursie GroenLinks in duinen 
Castricum - Zaterdag 20 
mei houdt GroenLinks een 
natuurexcursie in het Castri-
cummer duingebied. Er is de 
laatste tijd veel te doen over 
het beheer van het gebied en 
GroenLinks wil onder leiding 
van ervaren IVN-gidsen zelf 
bekijken wat de natuurwaar-
den van het gebied is. Be-
langstellenden zijn welkom. 

De excursie begint om 9.30 
uur vanaf de Hof van Kijk-Uit.
Met name in het zanderijge-
bied zijn er plannen voor na-
tuurherstel en rond Kijk Uit 

kapt PWN bomen om an-
dere natuur terug te krijgen. 
GroenLinks wil zien welke 
planten en vogels in het ge-
bied voorkomen. Voor Groen-
Links is het de opmaat naar 
meer excursies en werkbe-
zoeken het komende jaar. 
De informatie zal de par-
tij gebruiken voor het schrij-
ven van een nieuw verkie-
zingsprogramma voor de ko-
mende vier jaar. De excursie 
duurt circa anderhalf uur en 
is gratis. Aanmelden kan op 
https://castricum.groenlinks.
nl.

Jubileumconcerten van 
gospelkoor Connection
Castricum - Connection, het 
gospelkoor, viert haar ruim 
dertigjarig bestaan op za-
terdag 20 en zondag 21 mei 
met drie jubileumconcer-
ten. Al die jaren onder inspi-
rerende leiding van dirigen-
te-zonder-stokje en gebo-
ren Bakkummer Rolien Eike-
lenboom werd gezongen in 
kerkdiensten, ziekenhuizen, 
fl ash mobs gedaan in treinen 
en cafés, in Nederland en in 

België. Locatie voor de jubi-
leumvoorstellingen is thea-
ter Koningsduyn in het ge-
heel vernieuwde Geester-
hage in Castricum. De voor-
stellingen zijn op zaterdag 
20 mei om 20.15 uur en zon-
dag 21 mei om 15.15 en 19.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de Readshop, muziekhan-
del Borstlap, bij het theater 
en  via kaartverkoopconnec-
tion@gmail.com. 

nen zij hun eigen organi-
satie draaiende houden én 
steunen zij sociale projec-
ten in Noord-Holland. De an-
dere helft van de opbrengst 
gaat naar sociale projecten in 
Noord-Holland.

Limmen - Langs de A9 tus-
sen Akersloot en Limmen ligt 
een bijzondere natuurplek 
die men eens per jaar kan 
bekijken met de boswachter 
van Landschap Noord-Hol-
land. Op zondag 28 mei van 
10.00-12.00 uur is het weer 
zover. Bijzonder is dat hier 
ook veel orchideeën staan.
Tijdens de excursie is er ook 
aandacht voor de toekomsti-
ge afslag van de A9 voor het 
gebied. Neem vanaf de Ken-
nemerstraatweg  tussen Hei-
loo en Limmen de afslag bij 
Fletcher hotel naar de La-
ge Laan richting de A9. Ga 
dan over het viaduct van de 
A9 met de bocht naar rechts  
en  beneden bij de parallel-
weg linksaf. Aan het einde 
van de weg parkeren. Reser-
veren is noodzakelijke en kan 
op www.gaatumee.nl. Foto: 
Ratelaar en rietorchis. Foto-
graaf: H. Buter.

Wandelen door 
Limmerdie





Uitgeest – Zaterdag was het 
Nationale Molendag en ook 
molen de Kat deed mee. Van 
te voren moest de stand wor-
den bepaald en gezet voor de 
windrichting. Dat deden mo-
lenaars Stan (de kleine man 
van 10 jaar) en Paul om daar-
na de vlag te hijsen, wat er 
ook bij hoort voor de bezoe-
kers komen. Beiden zijn lid 
van Het gilde van vrijwillige 
Molenaars. 
De eerste bezoekers waren 
er om 10.30 uur,de dag is ver-
der goed bezocht. Stan gaf 
op een professionele manier 
uitleg over de molen.
De oorspronkelijke windmo-
len De Kat/De Zien in Uit-
geest werd in 1864 gebouwd 
voor bemaling van polder De 
Zien. In 1971 brak door een 
ongeluk brand uit, waarbij 
de molen verloren ging. De 
molen werd in 1973 vervan-
gen door een in 1842 te Al-
blasserdam gebouwde mo-
len, die op de scheepswerf J. 
Smit en Co. was gebouwd als 
houtzaagmolen Ons Genoe-
gen. Deze molen was in 1952 
afgebroken en geschonken 
aan de stad Haarlem, met 
het doel de in 1932 afgebran-
de molen De Adriaan te ver-

vangen. Eigenaar van De Kat 
is de Stichting Uitgeester & 
Akersloter Molens. De molen 
draait regelmatig en is zater-
dags en op afspraak te be-
zichtigen.
De 45ste Nationale Molen-
dag werd op zaterdag 13 en 
zondag 14 mei gehouden. Dit 
weekend vormde dan ook de 
uitgelezen kans om een mo-
len van binnen te bekijken. 
Molens zijn beeldbepalend 
voor Nederland. Maar deze 
monumenten beleef je pas 
echt, wanneer je binnen bent. 
Aangedreven door wind of 
water, voel je de molen tril-
len, kloppen en bonken.
In Uitgeest waren De Dorre-
geester Molen, De Dog, De 
Kat en De Corneliszoon ge-
opend.

Voor de allerkleinsten was op 
elke opengestelde molen een 
gratis Molenkleurboekje met 
verschillende molentypen. 
Daarnaast konden de kinde-
ren mee doen aan een kleur-
wedstrijd. De mooiste kleur-
plaat wordt door vereniging 
De Hollandsche Molen be-
loond met een molenbezoek 
voor de hele schoolklas van 
de winnaar. (foto: Gerrit Bus)

Mooi molendag 
met molen de Kat

Uitgeest - Vrijdag 26 mei 
zal de film The Light Bet-
ween Oceans, vertoond 
worden. De film is geba-
seerd op de gelijknamige 
wereldwijde bestseller ro-
man van M.L. Stedman. 
West Australië ten tijden 
van het interbellum. WO I-
veteraan Tom neemt kort 
na de oorlog een baan aan 
als vuurtorenwachter op 
een verlaten eiland. De gro-
te oorlog heeft hem gebro-
ken, maar de levenslustige 
Isabel weet zijn hart te ra-
ken en voegt zich al snel bij 
hem. De twee willen dol-
graag een gezin stichten, 
maar dat wil niet erg vlotten. 
En dan spoelt een reddings-
sloep met dode man en le-
vende baby aan op het ei-
land. Deze vondst rappor-
teert het paar niet. In plaats 
daarvan voeden zij het klei-
ne meisje op als hun eigen 

dochter. Ze zijn gelukkig en 
genieten met volle teugen 
van hun dochter Lucy, tot-
dat ze na een aantal jaren 
een vrouw (Rachel Weisz) 
ontmoeten op het vasteland. 
Al snel na deze ontmoeting 
verandert hun perfecte le-
ven langzaam in een hart-
verscheurend drama. 
The Light Between Oceans 
gaat over hoe je moet leven 
als je getekend bent door 
het verleden. Over verlies en 
teleurstelling, en de manier 
om daarmee om te gaan. De 
keuze tussen hart en hoofd, 
opoffering en ouderschap.
Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uit-
geest. De zaal is open vanaf 
19:45 uur en de film begint 
om 20:15. Toegang 6 euro, 
‘vrienden’  5 euro, inclusief 
een kopje koffie/thee voor-
afgaand aan de film.

The light Between 
Oceans te zien in 
filmhuis de Zwaan

Uitgeest - Zaterdag is er om 
15.30 uur in de Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest een voor-
speelmiddag met leerlingen 
van Martine Belder en Jür-
gen Rodemeier. Om 14.45 uur 
is er een interactieve lezing 

waarin Jürgen vertelt over 
de nieuw te starten cursus 
kleuterviool. Deze is bedoeld 
voor een groepje 3 tot 5-jari-
gen die samen met één van 
hun ouders vanaf september 
op les mogen komen. Op een 
speelse manier worden daar-
bij de beginselen van het vi-
oolspel aangeleerd.
Beide gelegenheden zijn een 
mooie manier om kennis te 
maken met de muziekschool 
en de instrumenten viool of 
cello. Zie ook https://www.
muziekschooluitgeest.nl/ of 
bel 06-4795 1370.

Voorspeelmiddag cello, 
viool en lezing kleuterviool

Uitgeest - Een roodharig 
ventje uit de Ierse middle of 
nowhere. Een langharige fol-
ky uit de Hollandse polder. 
De één droomt van de over-
steek naar Nederland. De an-
der romantiseert de groene 
Ierse heuvels. Maken ze hun 
dromen waar? En wie is die 
dwaze rocker die opduikt?

Dertig jaar later wordt al-
les duidelijk als deze drie el-
kaar tegenkomen. Ze grijpen 
hun instrumenten en spelen. 
O’DREAMS slaat een nieuwe 
weg in met ‘An Irish cross-
roads’. Een zeer muzikale én 

vermakelijke voorstelling vol 
magische songs uit Ierland. 
O’DREAMS is een Iers/Ne-
derlands klasse trio dat op-
recht, ontroerend en opzwe-
pend is en het publiek wér-
kelijk weet te raken.

O’DREAMS treedt op zater-
dag 27 mei op, aanvang 20.15 
uur. Toegangsprijs: 12,50 eu-
ro, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar) of via de 
online kaartverkoop (www.
dezwaancultureel.nl).

An Irish Crossroads – Ierse 
klanken bij De Zwaan Cultureel
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Uitgeest - Het eerste heren-
team van de Dog heeft afgelo-
pen zondag een prima presta-
tie geleverd door naaste con-
current Tv Winkel een pak 
slaag te geven met liefst 5-1.
Onder zeer prettige weersom-
standigheden was het Frank 
Klein die als eerste man een 
superdag had. Niet alleen 
‘zijn’ Feyenoord wist te win-
nen, maar ook Frank zelf liet er 
geen gras over groeien. Met 
liefst 6-1, 6-1 wist Frank het 
eerste punt binnen te halen. 
Tweede man Marco Zoete-
man ging zelfs nog wat verder 
en gunde zijn directe tegen-
stander helemaal geen game. 
Een dubbel bagel ( 6-0, 6-0) 
betekende het tweede punt.
Derde man Jeroen Duinmaij-
er had ook geen enkele moei-
te met een tegenstander die 
echt alles of niets speelde. Je-
roen hield het hoofd koel en 
liet zich niet van de wijs bren-
gen. Een dikke 6-1,  6-1 over-
winning was dan ook meer 
dan verdiend.
Vierde man Robin van Rijssel 
had het lastiger. Nadat de eer-
ste set met liefst 0-6 verloren 
werd kwam Robin zeer knap 
terug en wist zich naar een 
derde set te vechten. Helaas 
bleek de tegenstander in de 
derde set over net iets meer 
uithoudingsvermogen te be-
schikken en Robin verloor dan 
ook met 0-6, 7-5 en 4-6.
Eerste dubbel Mark Bone-
kamp en Jeroen speelden een 
uitermate solide wedstrijd en 
wonnen de wedstrijd volledig 
terecht met 6-3, 6-3. Twee-
de dubbel Don van der Klei 
en Robin van Rijssel had-
den moeite met de diepe top-
spin ballen van de tegenstan-
der maar wisten net op tijd het 
juiste antwoord te vinden. In 
een zeer spannende drie set-
ter werd de wedstrijd uit het 
vuur gesleept. Uitslag 5-7 7-6 
7-5. Met deze overwinning 
steeg de Dog naar een hele 
mooie tweede plaats. 
Volgende week staat er een 
uit wedstrijd tegen Schagen 
op het programma. Indien de-
ze wedstrijd ook in het voor-
deel van de Dog wordt beslist, 
rest er nog een hele span-
nende laatste competitieron-
de. Een tweede plaats is zeker 
haalbaar, en promotie….nee 
dat zal toch niet….

De Dog 1 
nadert koploper
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Licht en schaduw; 
Expositie gemeentehuis
Castricum - Van 18 mei tot 
en met 18 augustus expo-
seert Lisanne Sloots haar 
houtskooltekeningen in de 
tentoonstellingsruimte van 
gemeentehuis Castricum on-
der de titel: Licht en schaduw. 
De schaduwtekeningen wer-
den met door haar zelf ge-
stookt houtskool van diverse 
bomen getekend. Zij snoeide 
en verzamelde hout zowel uit 
Nederland als uit het buiten-
land en onderzocht of er in 
de verschillende houtsoorten 
ook nuanceverschillen in het 
zwart te ontdekken waren. 
Uiteindelijk bepaalden de 
verschillen in hard- en zacht-

heid en daarmee de moge-
lijkheid tot grijzer of zwar-
ter werken meer de resulta-
ten dan dat er echte kleurnu-
ances waren. De schaduwte-
keningen zijn soms heel rea-
listisch soms meer abstract. 
In alle gevallen vertellen de 
schaduwen uit welke rich-
ting het licht komt. Op don-
derdag 18 mei om 19.30 uur 
is de feestelijke opening, die 
wordt verricht door Monica 
Rotgans, kunstenaar, kleur-
expert en auteur van Blauw/
Groen, verf het gezicht van 
de kunst. Iedereen is wel-
kom. Foto: lindenhout 150 x 
125 cm.

Doppen voor 
geleidehonden
Castricum - Het Clusius 
College spaart, samen met 
de bewoners van bewoners 
van Castricum, al geruime tijd 
doppen in voor de financiële 
ondersteuning van KNGF Ge-
leidehonden. Er zijn de afge-
lopen tijd 38 grote vuilniszak-
ken met doppen ingezameld. 
De docenten Michel Walda 
en Nardus Acquoij hebben ze 
in hun vrije tijd naar het de-
pot in Julianadorp gebracht. 
De gehele opbrengst van de 
doppen, die hergebruikt wor-
den, komt ten goede aan de 
opleiding van de geleidehon-
den. Het blijft mogelijk dop-
pen in te leveren bij het Clu-
sius College.

Castricum - Zondag 25 juni 
is er weer zo een braderie in 
het centrum van het dorp. Te-
gelijk wordt een kunstmarkt 
gehouden op de Dorpsstraat. 
Hiervoor wordt gezocht naar 
kunstenaars. Aanmelden bij 
Lijstenmakerij Bij Bakker: 
0251-673977. Een kraam kost 
45 euro.

Kunstenaars 
gezocht

Castricum - Yoga in de 
Duinen verzorgt op 28 mei 
om 11.00 uur in Castricum 
een workshop duinyoga 
voor zowel beginners als 
gevorderden. 

Yogadocente Julia Meijer van 
Julysis Sattva stemt haar les 
af op het niveau van de deel-
nemers, zodat iedereen ont-
spannen naar huis gaat. In-
schrijven via duinyoga@
gmail.com. Wie in het bezit is 
van een duinkaart krijgt kor-
ting. Verzamelen bij de in-
gang Johanna’s Hof aan de 
Zeeweg. Bij heel slecht weer 
wordt de workshop uitge-
steld.

Workshop 
duinyoga

Kunstmarkt en Open 
Podium: talent gezocht

Castricum - In het week-
einde van zaterdag 3 en zon-
dag 4 juni vindt de jaarlijk-
se KunstFietsroute Castri-
cum plaats. Vast onderdeel 
van die route was altijd de 
Kunstmarkt bij Toonbeeld. 
Vorig jaar kon die niet door-
gaan. Dit jaar wordt die op-
nieuw gehouden rond en in 
Geesterhage. Toonbeeld, de 
organisator van de Kunst-
markt, is nu in Geesterha-
ge gevestigd en een bete-

re plek is nauwelijks denk-
baar. Bij slecht weer kunnen 
de kramen worden opgesteld 
in Geesterhage zelf, waar vol-
doende ruimte is. Er is werk 
te zien van cursisten en do-
centen en in de tentoonstel-
lingsruimte is de centrale ex-
positie met een overzicht van 
alle stops op de route. 
Tenslotte is er ook weer een 
Open Podium voor allen die 
solo of in groepsverband mu-
ziek willen maken. Voor hen 
is de Carel Barbiers zaal ge-
reserveerd. Op beide da-
gen kunnen kramen (200 x 
75 cm) worden gehuurd. In-
schrijven voor deze markt 
kan tot en met 15 mei via 
het inschrijvingsformulier op 
www.toonbeeld.tv. Op dezelf-
de plek staat een inschrijf-
formulier voor het Open Po-
dium. Deelname hieraan is 
gratis en de deadline even-
eens 15 mei. 

Elke week natuurwandeling  

Castricum - De stichting 
Gezond Natuur Wandelen 
organiseert samen met een 
aantal lokale organisaties el-
ke week gratis een begeleide 
wandeling langs groene rou-
tes. Iedereen is welkom. 
Na afloop is er gelegenheid 
voor het gezamenlijk drin-
ken van koffie. Bij elke wan-
deling zijn er ervaren bege-

leiders aanwezig. Elke zon-
dag om 10.00 uur vanaf De 
Hoep. Verzamelen voor de in-
gang. Elke eerste zondag van 
de maand zijn er twee wan-
delingen, een voor snelle lo-
pers en een Gezond Natuur 
Wandeling in rustig tempo. 
Kijk voor meer informatie op 
www.gezondnatuurwande-
len.nl.

Tegemoetkoming extra 
kosten chronisch zieken

Castricum - Mensen die 
chronisch ziek zijn of een 
beperking hebben, hebben 
vaak hoge kosten door me-
dicijngebruik, artsenbezoek 
behandelingen en dergelij-
ke. Voor deze meerkosten 
kunnen mensen zich verze-
keren, maar de verzekering 
vergoedt niet alle kosten. Een 
deel van de groep heeft het 
sinds de veranderingen in 
het sociale domein financi-
eel moeilijk vanwege hoge-
re tarieven, hogere eigen bij-
dragen of een stapeling van 
kosten die niet meer worden 
vergoed. De gemeente Cas-
tricum gaat ook in 2017 deze 
mensen financieel tegemoet-
komen als ze ook schoon-
maakondersteuning krijgen. 
De gemeente gaat namelijk 
de kosten van het eigen aan-
deel aan deze ondersteuning 
vergoeden. Wie komt er voor 
deze regeling in aanmerking?
Inwoners kunnen een finan-
ciële tegemoetkoming krij-
gen als ze ook schoonmaak-

ondersteuning krijgen, maar 
die moeilijk kunnen beta-
len. Het gaat om de groep in-
woners met een laag inko-
men en beperkt vermogen 
maar ook om inwoners met 
een inkomen boven het soci-
aal minimum, die toch onder 
de 120% van de bijstands-
norm uit komen door de kos-
ten die zij maken, óf doordat 
zij niet kunnen deelnemen 
aan bepaalde vergoedingsre-
gelingen, óf doordat ze wei-
nig vermogen hebben. De te-
gemoetkoming is voor maxi-
maal acht uur per vier weken. 
De kosten van meer uren 
schoonmaakondersteuning 
komen voor eigen rekening. 

De gemeente informeert al-
le mensen die vorig jaar voor 
deze regeling in aanmerking 
zijn gekomen. Anderen die 
denken in aanmerking te ko-
men voor deze regeling, kun-
nen contact opnemen met 
het Sociaal Team van de ge-
meente via tel. 14 0251.

Castricum - Dansen en chil-
len op de zondagmiddag? 
Dat kan op 21 mei, bij Bio- 
Dans & Appeltaart in de Juli-
ana van Stolbergschool vanaf 
15.00 uur. De biodanzawork-
shop wordt gegeven door 
Jürgen Rodemeier. Informa-
tie en aanmelding: http://bio-
danzacastricum.nl of bel 06-
47951370.

Dansen en chillen

Cursus tegen pesten
Castricum - GGD Hollands 
Noorden organiseert in op-
dracht van Centrum voor 
Jeugd & Gezin Castricum op 
20 en 21 juli de tweedaag-
se cursus ‘Plezier op school’ 
voor aanstaande brugklas-
sers. De cursus helpt kinde-
ren hun zelfvertrouwen te 
vergroten en beter voor zich-
zelf op te komen. De cursus 
is bedoeld voor kinderen die 
op de basisschool erg opzien 
tegen de overstap naar de 
nieuwe school, gepest wor-
den, moeilijk vriendjes/vrien-

dinnetjes kunnen krijgen, 
geen nee durven zeggen, re-
gelmatig ruzie hebben zon-
der dat ze dat eigenlijk willen 
en vaak alleen staan. Van 9.00 
tot 16.30 uur. Op 11 juli start 
de cursus met een ouder-
avond van 19.30–21.30 uur 
in het Clusius College Oran-
jelaan 2a Castricum. Aanmel-
den kan tot donderdag 1 juni 
2017 via www.ggdhn.nl/Cur-
sussen. Meer informatie via 
088-0100557 of stuur mail 
naar cursusbureau@ggdhol-
landsnoorden.nl.
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Lekker eten en gastvrije 
ontvangst bij Snoess 

Castricum - Op 24 april 
werd de deur van lunchroom 
Snoess geopend in winkel-
centrum Geesterduin. Chi-
nello Ifebigh nam de zaak 
over van de vorige eige-
naar die een restaurant in 
het dorp opende. Een warme 
persoonlijkheid maakt haar 
tot een ideale gastvrouw. ,,Ik 
verwen mensen graag. Een 
kopje thee komt hier bijvoor-
beeld in een gezellig potje, 
compleet met een bonbon 
en een koekje, heel verzorgd. 
Of probeer eens het plankje 
Snoess. Dat vul ik met harti-
ge hapjes, een echte trakta-
tie. Het is zo mooi om men-
sen te zien genieten van onze 
gerechten.”
Chinello komt uit een hore-
cafamilie, maar was voordat 

zij in Castricum neerstreek 
actief in het bedrijf van haar 
man Erik. ,,Hier worden bij-
zondere jams, chutneys en 
sauzen bereid, uitsluitend 
voor drie- er vier sterren ho-
tels. Wij voeren private labels 
en doen foodconceptontwik-
keling in samenwerking met 
de chefkoks van onder an-
dere Intercontinental Am-
stel Hotel, Hotel de L’Europe 
en Hotel Die Port Van Cleve. 
Het is een succesvol bedrijf. 
Toen de grote supermark-
ten onze producten in het as-
sortiment wilden opnemen, 
moesten wij een keuze ma-
ken. We zijn niet op het aan-
bod ingegaan, het vroeg om 
een te grote investering. Zelf 
was ik toe aan een nieuwe 
uitdaging en toen kwam deze 

lunchroom op mijn pad.” De 
jams worden ook bij Snoess 
verkocht, mooie potjes, bij-
zondere smaken en voorzien 
van prachtige labels; goed 
om cadeau te doen aan jezelf 
of een ander.
Het is bij Snoess, een troe-
telnaampje voor Erik, moge-
lijk vanaf 9.00 uur te ontbij-
ten. Er is heerlijke koffi e met 
gebak, er staan smoothies 
op de kaart, lekkere belegde 
broodjes, diverse maaltijdsa-
lades, snacks, zelfgemaakte 
soep, pannenkoeken en pan-
cakes, de Amerikaanse va-
riant met spek en ahornsi-
roop of zoet met banaan. ,,El-
ke woensdag kunnen kinde-
ren hier pannenkoek of pof-
fertjes komen eten en inclu-
sief limonade kost dat maar 
2,50 euro. Kinderen zijn hier 
sowieso van harte welkom.”

Het is mogelijk om van een 
high tea te genieten na re-
servering. Met Moederdag 
was Snoess open voor gezin-
nen en serveerde een feeste-
lijk ontbijt. Chinello: ,,We zul-
len regelmatig leuke initia-
tieven ontwikkelen. Op vrij-
dagavond wordt nog steeds 
een warme maaltijd bereid 
voor de groep die het ge-
zellig vindt samen te eten. 
Jong en oud is daarbij wel-
kom, voor de maaltijd wordt 
een laag tarief gerekend.” En 
dan besluit ze lachend: ,,Ik 
heb begrepen dat tijdens de-
ze maaltijden nieuwe liefdes 
zijn ontstaan. Zoiets houd je 
dan natuurlijk in ere.” Meer 
informatie? Bel 0251-295255 
of stuur een mail naar snoes-
scastricum@gmail.com.

Gezond, lekker en gemakkelijk!

Saladebar Loes nu te 
vinden in Geesterduin

Castricum - Na een perio-
de van hard werken om al-
les op orde te krijgen en een 
sfeer te creëren die bij Loes 
Grandiek past, gaat het don-
derdag gebeuren. Dan opent 
Saladebar Loes in winkelcen-
trum Geesterduin. Compu-
terwinkel MyCom is verdwe-
nen en daarvoor in de plaats 
is een fris ingerichte ruim-
te ontstaan met als kenmer-
kende kleuren rood, wit en 
antraciet, net zoals de sala-
debar op het Bakkersplein-
tje waar de saladebar eerst te 
vinden was.
 
,,Die ruimte werd echt te 
klein vanwege de toenemen-
de populariteit van de ge-
rechten”, vertelt Loes. ,,Het 
voelt zo goed om op deze lo-
catie verder te gaan, het is 
een droom die uitkomt.” De 
gehele pui aan de voorkant is 
verdwenen waardoor het een 
laagdrempelige entree is ge-
worden. ,,Het blijft hetzelfde 
gezellige winkeltje en ik ga 
geen gekke dingen doen. Dat 
is ook niet nodig. Mijn kracht 
ligt in de versheid en goe-
de smaak van de producten 
waarvan mensen bovendien 
weten dat ze heel gezond 
zijn. Er komen alleen wat ex-
tra rauwkostsalades in het 
assortiment en twee groen-
tesmoothies.”
Loes maakt elke dag een 
groot aantal heerlijke rauw-
kostsalades met een dres-
sing gebaseerd op mage-
re yoghurt. Daarnaast zijn er 

verschillende soorten aard-
appeltjes die alleen nog even 
opgewarmd moeten worden, 
heerlijke wraps, verschillende 
lekkere quiches, ook vegeta-
risch en dat geldt ook voor de 
loempia’s. Verder zijn er roer-
bakmixen, panklare groen-
ten, fruitsalades, tapanade en 
pesto en kant-en-klare maal-
tijden volgens de Holland-
se keuken; allemaal uit eigen 
keuken en elke dag vers be-
reid. ,,Mijn klanten zijn veel-
al tweeverdieners die weinig 
tijd hebben en toch gezond 
en lekker willen eten en ook 
veel alleenstaanden die geen 
zin hebben om uitgebreid 
voor zichzelf te koken. Om-
dat alles elke dag vers bereid 
wordt kan het gebeuren dat 
mensen aan het einde van de 
middag achter het net vissen. 
Met een telefonische bestel-
ling kan je dat voorkomen en 
staat het eten gewoon klaar. 
Vanzelfsprekend houd ik re-
kening met diëten.”
Aanbevelingen te lezen op 
twee zwarte borden aan de 
muur achter de toonbank 
waarbij het opvallend is hoe 
mooi ze zijn beschreven. ,,Dat 
heeft een klant gedaan die 
zich bekwaamd heeft in kal-
ligrafi e. Zo lief dat ze dat voor 
ons heeft willen doen! Dat 
goede contact met veel klan-
ten is mij heel dierbaar. Er 
werd mij gevraagd om toch 
vooral niet aan het concept 
te veranderen en dat gebeurt 
ook niet; het blijft gewoon 
Saladebar Loes.”

De Beste Drop Ooit 
volgens Klepper & Klepper

Regio - ‘De Beste Drop 
Ooit’ is het resultaat van 
een jaren lange zoektocht 
van Klepper & Klepper. 
Willem en zijn zoon Huub 
zijn trots op het eindresul-
taat en gaan nu met hun 
eigen drop de wijde we-
reld in.

Het unieke dropje is ontwik-
keld toen Willem zijn 25-ja-
rige jubileum vierde op de 
markt met zijn kraam met 
snoep en chocolade. ,,Na al 
die jaren weet ik precies wat 
de mensen lekker vinden. 
Na het experimenteren had-
den we het voor elkaar. Het 
lekkerste dropje ooit; zoet 
en zacht. Door gelukkig toe-
val bleek het geen gluten en 
ook geen gelatine te bevat-
ten. De conclusie luidt dat dit 
niet alleen de lekkerste, maar 
zelfs de beste drop ooit is.” 

En dan lachend: ,,Al zeggen 
we het zelf.” Willem Klepper 
is een bekende op de markt 
van Castricum als het gezicht 
achter de Snoepgigant. Vori-
ge week zijn vader en zoon 
begonnen om afzetpunten te 
vinden in Edam en Volendam 
en dat is heel goed gelukt. 

,,Wij zijn toegerust om gro-
te partijen te leveren. Nu zijn 
Castricum en Alkmaar aan 
de beurt om goede verkoop-
punten te vinden. We bena-
deren geen supermarkten, 
maar de kleinere speciaal-
zaken. Daar hoort De Bes-
te Drop Ooit thuis.” De Bes-
te Drop Ooit dropjes met de 
naam ‘Klepper’ er in gedrukt, 
zijn prachtig verpakt in een 
papieren zakje met daarop 
het verhaal achter het ont-
staan van de drop. ,,Het voor-
traject heeft even geduurd. 

De afgelopen periode was 
leerzaam en vooral heel leuk.  
Klepper & Klepper zijn nu he-
lemaal klaar om de wereld te 
veroveren.” 
Wie De Beste Drop Ooit ook 
in het assortiment op wil ne-
men kan contact opnemen 
met Willem Klepper: 06-
55538675, of ga langs op de 
markt in Castricum om De 
Beste Drop Ooit te komen er-
varen.

Castricum - Voor vroege vo-
gels organiseert IVN op don-
derdag 25 mei een dauwtra-
pochtend. De excursie is ook 
geschikt voor kinderen en 
hun ouders, maar de kinde-

Dauwtrappen ren moeten wel gewend zijn 
om een stuk  in stilte mee te 
lopen. Aanmelden bij  de re-
ceptie van Camping Gevers-
duin of via info@campingge-
versduin.nl. 
Het vertrek is om 5.30 uur 
vanaf de receptie.
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Twintig jaar Cantare
Castricum - Op 14 mei be-
stond het koor Cantare twin-
tig jaar. Dit heeft het koor 
gevierd met een kooruitje 
naar een optreden van Ilon-
ka Ory in het Stalles Thea-
ter in Heiloo en een diner ‘s 
avonds. Op zondag 15 mei 
was er een feestelijke viering 
in de Pancratiuskerk waar-
in pastoor Kaleab en pas-

tor Jan van Diepen voorgin-
gen. Na afloop was er een 
gezellig samenzijn. Op beide 
dagen werd ook ruim aan-
dacht besteed aan het af-
scheid van Peter Vagevuur, 
dirigent van het eerste uur. 
Peter kreeg tijdens de viering 
de Parochiepenning uitge-
reikt als dank voor alles wat 
hij voor het koor en de paro-

chie heeft gedaan. Ook Piet 
de Groen, lid van het eerste 
uur, kreeg de penning uitge-
reikt voor zijn vele verdien-
sten. Het koor gaat vanaf nu 
verder onder leiding van een 
nieuwe dirigente, Marieke 
Zondervan die de samenwer-
king met de tweede dirigen-
te, Marion Stam, zal voortzet-
ten. Foto: Peter Savenije.

Castricum - Johnny Wes-
tone, Wavezero en On Can-
dyStriped Legs komen zater-
dag naar De Bakkerij. John-
ny Westone is als songwri-
ter een band begonnen; een 
60’s sound met een rockend 
randje. Wavezero is een alter-
natieve rockband 

On CandyStripedLegs (foto) 
is een muzikale, artistieke en 

Livemuziek in Bakkerij
culturele samenwerking tus-
sen een schrijfster/zangeres 
uit Utrecht en een songwri-
ter/multi-instrumentalist uit 
Bristol. Het duo maakt duis-
tere, atmosferische muziek.
Zaal open 21.00 uur, entree 
vier euro. Woensdag 24 mei 
is er een spelletjesavond. 
Zelf spellen meenemen kan. 
Zaal open 20.00 uur. Entree 
gratis.

Castricum - In de serie De 
Ochtenden vindt op donder-

Lezing Rodin  dag 1 juni om 10.00 uur een 
lezing plaats in de bibliotheek 
van kunsthistoricus Mar-
tijn Pieters over beeldhouwer 
Auguste Rodin. Hij werd be-
roemd om zijn monumenten, 
die braken met de bestaande 
traditie, maar ook om zijn op-
pervlaktebewerking. 

Glad gepolijst marmer en 
brons naast een ruw en 
haast pokdalig oppervlak-
te werd zijn kenmerk. Uit-
eindelijk werd hij zeer suc-
cesvol en stond hij aan het 
hoofd van een groot atelier 
dat vele exemplaren van zijn 
beroemde werken maakte. 
Aanmelden kan via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de klantenservice in de 
bibliotheek.

Castricum - Donderdag 
om 12.35 uur werden de 
brandweerlieden  opge-
roepen voor een binnen-
brand bij woonvoorziening 
Het Klaverland. 

Direct na het afgaan van het 
automatische brandmeldsy-
steem werd gebeld door een 
bedrijfshulpverlener die ver-
telde dat een kamer vol met 
rook zou staan. Hierna werd 
ook de brandweer van Lim-
men, de ladderwagen van 
Heemskerk en de officier van 
dienst gealarmeerd. De poli-
tie is ook ter plaatse geweest 
in verband met eventuele 
evacuatie van bewoners die 
zelf minder redzaam zijn. 

Maar dit was bij aankomst al 
geregeld door de bhv-ers. De 
brandweer had het brandje 
snel onder controle. Het vuur 
is ontstaan in een prullenbak 
van een bewoner. 

Brand Klaverland

Regio - Zondag 21 mei 
wordt landelijk de Dag van 
de Hond georganiseerd door 
de Raad van Beheer op Ky-
nologisch gebied. Het the-
ma van dit jaar is ‘Hond en 
Kind’. Van 11.00 tot 15.00 uur 
is men welkom in Heiloo. 
Er worden sporten Behen-
digheid, Rally-O, Hoopers en 
‘Fun met je hond’ gedemon-
streerd. Om 13.00 uur staan 
de kinderen in het middel-
punt van de belangstelling 
tijdens de Kind & Hond Para-

de. Zij kunnen hieraan mee-
doen als zichzelf, maar mooi 
verkleed is nog leuker. Al-
le demonstraties worden ‘s 
middags vanaf 13.20 uur her-
haald. Op het terrein staan 
wat stands met hondenheb-
bedingetjes. Bij de informa-
tiestand is iedereen de hele 
dag welkom met alle vragen 
over honden. 

De ingang naar de parkeer-
plaats ligt tegenover Boekel 
39, Akersloot

Try-out Emergo WMC
Castricum - Het Wereld 
Muziek Concours (WMC) in 
Kerkrade komt steeds dich-
terbij. Als voorbereiding geeft 
het fanfareorkest van mu-
ziekvereniging Emergo zon-
dag weer een try-out con-
cert. Daar spelen zij de beide 
werken die op 16 juli in Kerk-
rade gespeeld worden. Daar-
naast zijn er ook twee ande-
re orkesten te gast. Dit zijn 
Muziekvereniging Wieringer-
waard en Crescendo Nieuw-
veen. 

Voor de pauze zullen beide 
orkesten een gevarieerd pro-
gramma laten horen, om ook 
de trouwe bezoekers uit Cas-
tricum kennis te laten maken 
met deze verenigingen.  Voor 

de muzikanten van Emer-
go is het in aanloop naar het 
WMC ook een speciale mid-
dag. Naast het verplichte 
werk A Diamond for Parker 
is namelijk gekozen voor het 
werk Trance. Oorspronkelijk 
is dit werk door Thomas Doss 
voor brassbands geschreven, 
maar speciaal voor Emer-
go heeft Harrie Janssen daar 
een arrangement voor fanfa-
re van gemaakt. Harrie Jans-
sen geeft ook een toelichting 
op zijn arrangement. Zowel 
voor muzikanten als voor het 
publiek is dat een interessan-
te aanvulling op de muziek. 

Het concert start op zondag 
21 mei om 14.00 uur in het 
Clusius College in Castricum.

Opa Piet leest 
voor in de bieb
Castricum - Op zaterdag 3 
juni van 13.30 tot 15.30 uur 
leest opa Piet voor in de bibli-
otheek in Castricum. De toe-
gang is gratis. Hij leest voor 
uit het boekje ‘Opa en het 
avontuur met Kikkie het Kik-
kertje’ dat hij heeft geschre-
ven.
Het boekje is voor tien eu-
ro te bestellen via pmhbou-
ma@hotmail.com, tel.: 06-
37192477.

Castricum - Op woensdag 
31 mei is er een workshop tij-
dens de BiebStart in de bibli-
otheek. 
Christianne Osinga laat tij-
dens de gratis workshop Ba-
bygebaren zien hoe praten 
met een kindje kan worden 
ondersteund met gebaren-
taal. De bijeenkomst is be-
doeld voor ouders/opvoeders 
met hun baby’s. Hoewel een 

Babygebaren kind pas rond een jaar of an-
derhalf begint met praten is 
het cognitief al veel eerder in 
staat om te communiceren. 
Neem een kijkje op www.vro-
lijkebaby.nl voor meer infor-
matie. De workshop begint 
om 10.00 uur. Woensdagoch-
tend is dé ochtend voor jon-
ge kinderen tot vier jaar en 
hun (groot)ouders in de bi-
bliotheek. Tijdens de Bieb-
Start ochtenden is er volop 
gelegenheid om andere jon-
ge ouders te ontmoeten.



17 mei 2017 23

Veranda’s van Hummel 
Heemskerk - Het hele jaar 
genieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind, dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor een laagste prijs-kwali-
teitgarantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort.
Bij Hummel Kozijnen kan 
men nu al een complete ter-
rasoverkapping bestellen van
circa 400 cm breed en 250 
diep vanaf 1.295 euro inclu-
sief BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 
9001 of antraciet RAL 7024 

en voorzien van polycarbo-
naat beplating. De terras-
overkappingen zijn te voor-
zien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, infrarood 
terrasverwarmer, spiekozij-
nen voor de zijwanden, gril-
lo schuttingdelen en uiter-
aard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheids-
glas) en schuifpuien zodat 
men de overkapping geheel 
kan afsluiten. Ook in het as-
sortiment heeft Hummel ter-
raszonwering voor onder de 

overkapping door middel van 
geplisseerde stof in een alu-
minium frame. Deze wordt 
geplaatst tussen de panelen/
liggers in waardoor er een 
vlak geheel ontstaat. Zonwe-
ring voor op het dak van de  
terrasoverkapping in de vorm 
van een elektrische ZIPX 
windvaste screen bestaat 
ook tot de mogelijkheden. 
Hummel Kozijnen heeft di-
verse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat 
men een fraai beeld krijgt 
hoe het er thuis uit zou ko-
men te zien. De terrasover-
kappingen zijn verrassend 
laag geprijsd en zeer een-
voudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide digitale 
montagehandleiding. Uiter-
aard kan de overkapping ook 
geplaatst worden tegen een 
vriendelijke montageprijs. Nu 
bestellen is snel genieten!
Voor een bezoek aan onze 
showroom, het adres is Lijn-
baan 44a in Heemskerk 
Voor een vrijblijvende prijs-
opgave  thuis kan men bellen 
naar 0251-234484. De show-
room is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 
10.00 uur 16.30 uur, zater-
dags van 11.00 tot 15.00 uur. 
Meer informatie op www.
hummelkozijnen.nl. 

CBD-olie online bestellen
Tanja Arends: ,,Kies voor 
kwaliteit en zekerheid”

Regio - CBD-olie wint steeds 
meer aan populariteit. Velen 
schrijven aan deze olie een 
geneeskrachtige werking 
toe, maar nog lang niet ie-
dereen kent CBD-olie. Tanja 
Arends verdiepte zich erin en 
begon uiteindelijk haar eigen 
webshop. ‘Uit liefde en pas-
sie’, luidt haar slogan. Tan-
ja vertelt: ,,CBD-olie kan voor 
heel veel ziekten en aandoe-
ningen gebruikt worden, te-
vens is het geschikt voor kin-
deren en dieren.”
De aanleiding voor Tanja’s 
zoektocht naar het product 
was bijzonder triest. Haar va-
der kreeg de diagnose long-
kanker en had niet lang meer 
te leven. Tanja speurde het 
internet af naar mogelijk-
heden. Ze vervolgt: ,,Steeds 
weer stuitte ik op de term 
CBD-olie. Maar dat een fl es-
je olie soelaas zou bieden, 
wilde er bij mij aanvankelijk 
niet in.’’ Toch besloot ze uit-
eindelijk een bestelling te 
plaatsen. ,,Dat bleek nog niet 
zo eenvoudig te zijn, want er 
zijn veel malafi de aanbieders 
actief. Ze leveren soms he-
lemaal niets, soms voor to-
renhoge prijzen en soms een 
product dat nauwelijks de 
percentages werkzame stof-
fen bevat die worden aange-
geven. CBD staat voor Can-
nabidiol en is een bestand-
deel van zowel hennep als 
cannabis. Dit natuurproduct 

wordt gewonnen uit de hen-
nepplant door middel van ex-
tractie.” 
Tanja’s vader had na zijn eer-
ste chemokuur een slechte 
fysieke conditie. ,,Groot was 
dan ook de verbazing toen, 
nadat hij CBD-olie begon te 
slikken, zijn bloedwaarden 
stegen, zijn nierfunctie ver-
beterde en zelfs zijn tumor 
bleek te zijn geslonken. Juist 
omdat ik lang moest zoeken 
voordat ze een kwaliteitspro-
duct had gevonden, startte ik 
mijn eigen handel in CBD-
olie. Inmiddels is er een pro-
fessionele webshop. Ik heb 
de winkel naar mijn vader 
genoemd, want zonder hem 
had ik het nooit gedaan.’’ 
Via www.eaglehealthshop.
com verkoopt Tanja produc-
ten van het merk MediHemp, 
die aansluiten bij haar visie. 
Al deze producten zijn 100% 
biologisch en voldoen aan 
zeer strenge eisen. ,,Klanten 
krijgen dus echt wat ze be-
stellen’’, bevestigt ze. Daar-
naast levert ze onder meer 
huid- en haarverzorgings-
producten van Hemp Touch, 
eveneens 100% biologisch en 
dierproefvrij. Het maken van 
winst staat voor Tanja niet 
centraal: ,,Ik vind dat ieder-
een goede CBD-producten 
moet kunnen betalen. Daar-
om zijn mijn prijzen lager dan 
bij de meeste andere aanbie-
ders.” 

Castricum - Een mooie op-
steker voor vier verenigingen 
in Castricum. Dankzij hun 
achterban komt er dit jaar 
6.671 euro extra binnen in de 
clubkas. 

Zij steunen hun vereniging 
door specifi ek voor deze club 
mee te spelen met de Vrien-
denLoterij. De helft van ie-

Extra geld in de clubkas
der lot waarmee zij meespe-
len, gaat direct naar de club-
kas. FC Castricum ontving de 
grootste bijdrage, 3.203 euro.

In Limmen ontvingen drie 
verenigingen een bijdrage. 
Daar komt dit jaar 2.243 eu-
ro extra binnen. Voetbalver-
eniging Limmen ontving de 
grootste bijdrage: 2.160 euro.

Trio Tango Extremo in Strammerzoom
Akersloot - Op woensdag 
31 mei geeft het ensem-
ble Trio Tango Extremo een 
concert in woonzorcen-
trum Strammerzoom van 
ViVa! Zorggroep.  Het con-
cert begint om 15.00 uur 
op de Mozartlaan 1b. 

Het ensemble Trio Tango Ex-
tremo, bestaande uit Tanya 
Schaap, viool, Sandor Kem, 
contrabas, Rob van Kreeveld,  
piano, brengt een gevarieerd 
klassiek programma met ei-
gen arrangementen van mu-
ziek van onder meer Astor Pi-
azzolla, Pedro Laurenz, Édith 
Piaf en Jacques Brel. 

Het programma duurt twee-
maal dertig minuten.  Het 

optreden is op verzoek van 
Strammerzoom georgani-

seerd door de Stichting Mu-
ziek in Huis. 

IVN-wandeling Egmond
Egmond - Op woensdag 31 
mei gaan IVN-gidsen van 
19.00-21.00 uur weer met be-
langstellenden zwerven door 
het PWN-duingebied. De 
Bleek en de Westert behoren 

tot de oude duinen en zijn 
eeuwenlang door de mens in 
gebruik geweest. Voor land-
bouw, het weiden van vee, 
het bleken van linnen en voor 
de bollenteelt. Dat heeft ge-

leid tot het kenmerkende 
open nollenlandschap. 

Aanmelden is noodzakelijk 
via tel: 072-5334948. Ver-
trek: 19.00 uur, parkeerter-
rein PWN, Oude Schulpweg, 
Egmond-Binnen, naast res-
taurant Nieuw Westert.

Heiloo - IVN houdt op 21 
mei een natuurwandeling in 

Meiwandeling het Heilooër Bos. Verzamelen 
om 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraat-
weg. De wandeling duurt on-

geveer twee uur. Een dona-
tie (2,50 euro) wordt op prijs 
gesteld. Opgave vooraf is niet 
nodig.







17 mei 201726

Limmen - Het voetbalteam 
JO15-3 van VV Limmen is 
kampioen geworden in de 
vierde klasse. 
Keurig deden de heren vorige 
week wat er van ze verwacht 
werd. Ze gingen de rust in 
met een 0-1 voorsprong, die 
in de tweede helft werd uit-
gebouwd naar 0-4. Langs de 

kant sijpelden er langzaam 
berichten bij de ouders bin-
nen dat de concurrent ge-
lijk had gespeeld, tegen al-
le verwachtingen in. Kampi-
oen! Langs de kant vierden 
de wissels alvast een klein 
feestje, terwijl er in het veld 
nog hard gewerkt werd en 
het uiteindelijk 0-5 werd.

Hattrick Stef Zeilstra 
FCC in vijf minuten

Castricum - Hoewel de uit-
slag anders doet vermoe-
den, heeft FC Castricum met 
veel moeite laagvlieger DCG 
verslagen en de competitie 
daarmee waardig afgesloten. 
In de beginfase leek Castri-
cum in Amsterdam een mak-
kelijke middag te krijgen met 
goed voetbal, kansen voor 
Elario Zweet en een schot op 
de paal van Sebastiaan We-
ber, gevolgd door een mooi 
doelpunt uit een vrije schop 
van Carlo Vrijburg, 0-1. Daar-
na liet DCG zich wat meer 
zien en hoewel de Amster-
dammers eigenlijk geen kan-
sen kregen, werd het op slag 
van rust toch 1-1 toen een 
overtreding van Michael Obi-
oha werd bestraft met een 
penalty en DCG-aanvoerder 
Sil Zijlstra dit cadeautje gre-
tig uitpakte.
De tweede helft leek meer 
op een gezapig potje zomer-
avondvoetbal, waarin wei-
nig gebeurde totdat in de 
80e minuut Sil Zijlstra ie-
dereen wakker schudde met 
een prachtig schot vanaf ei-
gen helft; de boogbal verras-
te de ver voor zijn doel staan-
de Danny Burger en dat be-
tekende vanuit het niets 2-1 
voor DCG. Castricum leek te-
gen een onverwachte neder-
laag aan te lopen, maar het 
venijn zat in de staart. Trai-
ner/coach Arvid Smit stuur-
de Stef Zeilstra naar voren en 
dat bleek een gouden greep. 
In vijf minuten tijd werd de 

wedstrijd helemaal op zijn 
kop gezet met een puntga-
ve hattrick van de gelegen-
heidsspits.
In de 85e minuut gaf Roy van 
Soest een prima dieptepass 
op Bob van der Waal, wiens 
perfecte voorzet snoeihard 
door Stef werd ingeschoten, 
2-2. Twee minuten later kop-
te hij keihard een corner in, 
2-3 en in de laatste minuut 
volgde de uitsmijter na een 
voorzet van Sebastiaan We-
ber, 2-4. Linkervoet, rechter-
voet en hoofd; meer smaken 
waren er niet en zo sloot FCC 
het eenjarig verblijf in de 3e 
klasse af met een voorsprong 
van acht punten op belager 
Monnickendam. Volgend sei-
zoen wacht de 2e klasse.

Limmen - Bij Senioren Bil-
jart Limmen in Vredeburg op 
dinsdag 9 mei het einde van 
de competitie afgesloten met 
de wedstrijden om het club-
kampioenschap en de Har-
ry Levering bokaal. Een fina-
leplaats was er voor Ton Pa-
ter, Gerrit Tuyn en Jan Zonne-
veld. Ton was in vorm en wist 
beide  partijen winnend af te 
sluiten en mag zich clubkam-
pioen van het seizoen noe-
men. De finale voor de Harry 
Levering bokaal  ging tussen 
Dick Heyne, Hans Vermast en 
Wim Groot. Vermast behaal-
de het beste gemiddelde. 
Aan het einde van de middag 
vond de prijsuitreiking plaats 
van de reguliere competitie 
libre. De kampioen van de A- 
klasse Dick Heyne, kampioen 
B-klasse Gerrit Tuyn, kampi-
oen C-klasse Tebbe Tebbens, 
de beste van het bandstoten 
Leo Stoop en de eerste van 
de  driebandencompetitie 
Kees Levering. Ook biljarten? 
Informatie via tel.: 06-
86268128.

Clubkampioen

Cross Triathlon onderdeel 
van de landelijke Cross

Akersloot - Op 25 juni wordt 
voor de derde keer de Cross 
Triathlon gehouden. Dit jaar 
is de triathlon voor het eerst 
onderdeel van de Cross Se-
ries Triathlon 2017. 
Voorzitter Hans Schoolder-
man: ,,Onze cross triathlon 
onderscheidt zich door een 
mooi en compact parkoers. 
De massastart in het Alk-
maardermeer is een heus 
spektakel. Ons MTB parkoers 
is uniek en gaat zelfs door 
veestallen. Dit kan alleen 
maar in Akersloot!” Deelne-
mers die aan minimaal twee 

wedstrijden deelnemen, 
doen mee voor het eindklas-
sement. 
Deelnemers aan de Cross Tri-
athlon Akersloot gaan 500 
meter zwemmen in het Alk-
maardermeer, 5,5 km hardlo-
pen door historische polders 
en 15 km crossen op een 
mountainbike over een af-
wisselend en technisch par-
cours zoals weilanden, nood-
bruggen en veestallen. In-
schrijven kan via www.ntbin-
schrijvingen.nl.  Meer infor-
matie is te vinden op www.
triathlonakersloot.nl. Castricum - De eerste reeks 

duivenwedstrijden, lees vi-
tessevluchten, over afstan-
den oplopend tot 300 kilo-
meter, is zaterdag afgesloten. 
De grotere afstanden komen 
er aan. De midfond (tot 500 
km), de dagfond (tot 750 km) 
en de fond (Zuid Frankrijk, 
Barcelona). Zaterdag werd 
het een wisselvallig verlo-
pen wedstrijd met een erva-
ren duif van Sander de Graaf 
als uitstekende winnaar in 
de vereniging en tevens een 
knappe tweede plaats tegen 
2.480 duiven in kringverband. 

Anton Tromp en Arie Ha-
geman completeerden het 
wedstrijdpodium. De onaan-
gewezen kampioenen vites-
se zijn Anton Tromp, Gerhard 
Tromp en Sander de Graaf. 
Aangewezen is de volgor-
de Gerhard Tromp, Sander 
de Graaf en Nico de Graaf. 
De duif met de meeste pun-
ten is een duivin van Gerhard 
Tromp.  

Snelle duiven

Limmen - Vrijdag 19 mei 
wordt het jaarlijkse Open 
Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen voor de jeugd 
uit Limmen en omstreken 
gehouden. Dit jaarlijks te-
rugkerende evenement no-
digt alle jeugd uit om vrijblij-
vend aan dit toernooi mee 
te doen. Het Open Limmen 

2017  is van 18.30 tot 20.00 
uur in de sporthal aan de Ho-
geweg 61. Iedereen van ze-
ven tot en met zeventien jaar 
jaar welkom om mee te doen. 
Inschrijving kan ter plaatse 
of de website www.tafelten-
nislimmen.nl. De deelnemers 
zullen diverse partijen spelen 
tegen leeftijdsgenoten.

Schaaktitel Bob Stolp
Limmen - Op vrijdag 12 mei 
speelden de schakers van 
Vredeburg de laatste ronde 
van de interne competitie. De 
spannende race om het kam-
pioenschap kwam ten ein-
de in het voordeel van Bob 
Stolp. 
Hij deed wat hij moest doen 
om zijn voorsprong op de 
ranglijst op Bert Hollander 
vast te houden. Barry Blek-
molen was het slachtoffer 
van de dadendrang van Stolp. 
Toen de witte dame binnen 
viel op h6, en ook nog hulp 
kreeg van een toren, was er 
voor Blekemolen geen hou-
den meer aan. Het leverde 
Stolp zijn achtste clubkampi-
oenschap sinds 2006 op. Ook 
Bert Hollander won zijn partij. 
In het eindspel maakte hij het 
verschil met Jos Admiraal. 

Met vaste hand en superi-
eure techniek wist Hollander 
een pluspion naar de over-
zijde te loodsen. De bronzen 
medaille was uiteindelijk voor 
Harold Ebels die Dick Aafjes 
versloeg. Ebels bereikte voor-
deel door een onzorgvuldige 
zet van Aafjes die de rokade 
moest opgeven. De centraal 
geposteerde koning bleef 
een mikpunt van aanvallen 
en rond de 25e zet barstte de 
zwarte stelling uit z’n voegen 
en kon Ebels een toren ver-
overen. 
De schakers van  Vredeburg 
spelen nog een rapidtoer-
nooi en besluiten het seizoen 
op 26 mei met een simultaan 
tegen niemand minder dan 
13-voudig Nederlands kam-
pioen bij de vrouwen, Zhao-
qin Peng.
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Winnaars damesbiljart 
Limmmen - Onder de vleu-
gels van de Vereniging Seni-
oren Biljart Limmen is in de 
Vredeburg een biljartdames-
groep, de Carambella’s, actief 
die 11 mei een toernooi om 
het clubkampioenschap heb-
ben gehouden. 
De tien deelneemsters heb-

ben na loting twee biljart-
wedstrijden gespeeld. Mar-
jan Pepping was de beste, 
gevolgd door Gré Baltus en 
Yvonne Valkering. 
Na afl oop is de winnaar van 
de reguliere competitie in het 
zonnetje gezet, Hanny van 
Duin.

Open tennistoernooi TVC

Castricum - Op tennispark 
Berg en Bal zal ook dit jaar 
weer een open toernooi ge-
organiseerd worden door 
TV Castricum. Het toernooi 
wordt gehouden van 17 tot 

en met  25 juni. Er kan wor-
den ingeschreven tot 4 ju-
ni via www.toernooi.nl in de 
categorieën vier tot en met 
acht, zowel voor 30+ als voor  
50+. Alle deelnemers krijgen 

bij aanmelding op het park 
een verrassing. De fi nales 
staan gepland voor zondag 
25 juni. Bij slecht weer heeft 
het toernooi de beschikking 
over vier binnenbanen. 

Tweede van Nederland!
Castricum - De beste zes-
tien rugbyteams van Neder-
land speelden afgelopen za-
terdag in Delft het Landelijk 
Mini 2017 Toernooi. De mini’s 
van Cas RC plaatsten zich 
eerder zonder problemen in 
de voorrondes. 

In de poule fase stonden zij 
als eerste tegenover RC DI-
OK, het initiatief nam Cas RC 
en gaf dit niet meer weg. De 
wedsttrijd eindigde in 5-0 
voordeel van Cas RC. Daar-
na stonden ze tegenover een 
fysiek en mentaal sterk RC 
Breda. De verdediging van 
Breda verslapte waar Cas RC 
direct 1-0  van maakte. Het 
eindigde in 5-1 voor Cas RC. 
In de kwartfi nale stonden ze 
tegenover RC Haarlem ge-
concentreerd en vol motiva-
tie gaf Cas RC niets weg en 
werd het 3-0. Die motivatie 
bleef tijdens de halve fi na-
le tegen RC Oemoemenoe, 
de wedstrijd eindigde in 6-1. 

Inmiddels waren er vijf wed-
strijden gespeeld dan komt 
het aan op conditie en de 
concentratie. 
In de fi nale stonden ze te-
genover RC Den Haag. Zij 
waren allen een maatje gro-
ter dan de jongens en mei-
den van CasRC, maar de eer-
ste try werd knap gemaakt 
door CasRC. De jongens van 
RC Den Haag lieten zich niet 
van de wijs brengen en ble-
ven hard pushen. Een 1-1 
volgde, de spanning liep op, 
beide ploegen gaven niet op. 
Uiteindelijk werd er een gaat-
jes in de verdediging van Cas 
RC gevonden en eindigde de 
wedstrijd in 1-3 voor RC Den 
Haag. 
Een terechte kampioen RC 
Den Haag en een trots Cas-
RC, tweede van Nederland is 
een prachtige prestatie. De 
uit Castricum meegebrachte 
(kinder) champagne werd ui-
teraard gedeeld met RC Den 
Haag. Foto: Raoul van Eick.

Vitesse mist nacompetitie op doelsaldo
Castricum - Ondanks een 
serie slechte wedstrijden kon 
het nog steeds, maar de kans 
was klein. Vitesse moest d 
zelf winnen van WSV, maar 
concurrent SVW moest dan 
wel punten verliezen thuis 
tegen het reeds gedegra-
deerde OSV. Lang zag het er 
naar uit dat het bijna onmo-
gelijke toch nog zou geschie-
den. Want een kwartier zo’n 
voor tijd kwam OSV op een 
2-3 voorsprong. Maar daarna 
sloeg de ploeg van oud-trai-
ner Patrick van de Fits gena-
deloos toe en pakte de drie 
punten door een 7-3 over-
winning. En daardoor zag Vi-
tesse ondanks de 4-0 zege 
op WSV de nacompetitie op-
nieuw aan zich voorbij gaan.
Het duurde nog tot de 37e 
minuut alvorens Mats Laan 
met een prachtige goal de 
score opende. Met die 1-0 
stand ging ook de rust in. 
Meteen na rust sloeg Vitesse 

wel toe. Tanno van de Berg-
he werd op links de diepte 
in gestuurd en zijn perfec-
te strakke voorzet werd koel-
bloedig afgerond door spits 
Jort Kaandorp: 2-0. Toen Rick 
Poel in de 57e minuut uit een 
corner de 3-0 binnenkop-
te was de wedstrijd helemaal 
gespeeld. De ontwikkelin-

gen bij SVW zorgde eigenlijk 
voor extra spanning bij de Vi-
tesse-supporters. Maar toen 
OSV in de slotfase alsnog op 
achterstand was gezet volg-
de de berusting bij Vitesse 
in de wetenschap dat er vol-
gend jaar opnieuw veel der-
by’s op het programma staan 
in de 3e klasse.

PR’s en podiumplaatsen
Castricum - Het baansei-
zoen is afgelopen zaterdag 
in Lisse bij de Ter Specke Bo-
kaal van start gegaan. Veel 
atleten kozen in Lisse voor de 
1.000 meter. 
Bram Anderiessen liep een 
sterke eerste race. Hij wist 
door een eindsprint als der-
de te fi nishen in een tijd van 
2’24”42. Anderiessen werd 
op zijn hielen gezeten door 
Mahadi Abdi Ali die slechts 
viertienden later over de 

streep kwam in een tijd van 
2’24”82. Bij de vrouwen trok 
Britt Ummels aan het lang-
ste eind en won de race in 
2’46”35. Teamgenoten Krui-
ver en Krause liepen lan-
ge tijd nog voor Ummels op 
de eerste en tweede plaats. 
Door de inhaalactie van Um-
mels fi nishten Krause en 
Kruiver vlak achter Ummels 
op respectievelijk de twee-
de en derde plaats. Zij no-
teren een tijd van 2’46”74 en 

2’47”13. De 3.000 meter bij 
de mannen begon iets lang-
zamer dan vooraf was inge-
schat. Simon Grannetia wist 
naar een tweede plaats te lo-
pen. Hij noteerde een hele 
nette tijd van 8’18”61. 

Sten Stoltenborg liep een dag 
eerder op vrijdagavond de 
3.000 meter tijdens de eer-
ste Utrecht Trackmeeting van 
het jaar. Stoltenborg wist ze-
ven seconden van zijn PR af 
te halen. Zijn PR is hierdoor 
aangescherpt tot een tijd van 
8’39”62.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft andermaal de 
wedstrijd om de KPB-cup ge-
wonnen. 
Hij had geen bedreiging te 
duchten van zijn eerste bela-

Henk Verdonk is niet te temmen
gers Alwin Hes en Jan Lan-
geveld waarvan de eerste 
door een technisch euvel 
moest uitstappen. 

Femke Mossinkhoff legde bij 

Henk Jan Verdonk senior het 
vuur aan de schenen. Zelfs 
na een valpartijtje kon Mos-
sinkhoff de strijd vervolgen 
en Verdonk senior in de eind-
sprint voorblijven. Na Henk 
Verdonk junior, eindigde Jan 
Langeveld.
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