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Kaartverkoop gestart voor 
Castricum’s Got Talent 2018
Castricum - Niemand minder 
dan Jacques d’Ancona wordt ju-
ryvoorzitter van Castricum’s Got 
Talent, de talentenjacht voor het 
goede doel op zaterdag 9 juni in 
Theater Koningsduyn. D’Ancona 
kreeg in de jaren ‘80 landelij-
ke bekendheid als juryvoorzit-
ter van de Soundmixshow en de 
Sterrenplaybackshow van Hen-
ny Huisman. Door de komst van 
D’Ancona worden de twee vroe-
gere TV-helden op het podium 
van Theater Koningsduyn her-
enigd, wat het nodige verbale 
spektakel met zich mee zal bren-
gen.
 
Dat wordt dus genieten voor de 
bezoekers van de talentenshow. 
Wie erbij wil zijn, kan sinds deze 
week kaarten kopen via www.cas-
tricumsgottalent.nl. Kaarten kos-
ten 15 euro per stuk (inclusief 1 
gratis consumptie). De opbrengst 

van de kaartverkoop gaat naar de 
KanjerKetting, een initiatief voor 
kinderen met kanker.

Zaalvoetballers Limmen JO17 
Nederlands kampioen
Limmen - Zondag wisten in een 
volle sporthal De Beuk in Purme-
rend de zaalvoetballers van Lim-
men JO17 na de poulefase in de 
strijd voor het Nederlands Kampi-
oenchap de � nale te bereiken te-
gen WSV uit Apeldoorn. In deze 

� nale had WSV het meeste balbe-
zit en kansen om de score te ope-
nen. WSV schoot een bal op de lat 
en keeper Jesse Glorie had een 
paar uitstekende reddingen. Vlak 
voor tijd wist Limmen gebruik te 
maken van een man-meer-situa-

tie. Na een paar keer de bal rond 
te spelen zag Thomas van Dijk, 
net als de vele toeschouwers, zijn 
schot tussen de palen van het 
doel gaan. Deze 1-0 bleek vol-
doende om het NK voor Limmen 
veilig te stellen.

GEEN KRANT?
0251-674433

Prestigieuze prijs voor 
dr. Maarten Geerdes
Castricum - Vorige week heeft dr. 
Maarten Geerdes (67) uit Castri-
cum de Thomas L. Joseph award 
gekregen voor zijn bijdrage aan 
het maken van ijzer in een hoog-
oven. Deze prestigieuze prijs 
werd uitgereikt door Dr. Joseph 
Poveromo, in Philadelphia, VS en 
is toegekend door de AIST, de or-
ganisatie van de Amerikaanse 
staalindustrie. 
Bij de prijsuitreiking zei de voor-
zitter, dat Geerdes vooral heeft 
bijgedragen door kennis te de-

len, ondermeer door vele bezoe-
ken aan staalbedrijven, door trai-
ningen te geven en door zijn er-
varingen te boek te stellen. Zijn 
boek ‘Modern Blast Furnace Iron-
making’ wordt wereldwijd ge-
bruikt als studieboek en is in een 
tiental talen vertaald, waaronder 
in het Spaans, Russisch en Chi-
nees. Geerdes zei zelf bij de gele-
genheid, dat al zijn kennis van an-
deren afkomstig was, om te be-
ginnen van zijn ‘moederbedrijf’ 
Hoogovens.

Jongen uit Limmen (14)
betrokken bij branden
Holten/Hoogland - Op vrijdag-
avond 13 april ontstond rond 
23.10 uur brand in het mannen-
toilet van een horecagelegen-
heid aan de A1 in Holten. Eén van 
de kunststof urinoirs was in brand 
gestoken. Vlak na middernacht, 
rond 00.15 uur, ontstond brand 
in een prullenbak in een toilet 
bij een tankstation aan de A1 in 
Hoogland. Ook hier werd brand 
gesticht. Van beide brandstichtin-
gen waren beelden die de politie 
onderzocht.
De politie heeft op dinsdag 8 
mei twee verdachten aangehou-

den voor die twee brandstichtin-
gen. Een 20-jarige man uit Heiloo 
wordt verdacht van betrokken-
heid bij beide branden die langs 
de snelweg werden gesticht. 
Een 14-jarige jongen uit Lim-
men alleen van betrokkenheid 
bij de brand in Hoogland. De po-
litie kwam de verdachten op het 
spoor met hulp van camerabeel-
den van zowel de horecagele-
genheid als het tankstation. Door 
combinatie van gegevens en her-
kenning op de beelden wist de 
politie de identiteit van beide ver-
dachten te achterhalen.

‘Slachtoffer van Kindcentrum’
Geen plek meer voor 
Speelotheek Castricum
Castricum - Speelotheek Castri-
cum moet op zoek naar een nieu-
we locatie. Toen half januari be-
kend werd dat de basisscholen 
Sokkerwei en de Klimop willen 
fuseren was er een kort overleg 
tussen de directeur van de Sok-
kerwei en de voorzitter van de 
Speelotheek. ,,Hij vertelde voor 
het eerst over het kindcentrum en 
dat er voor de speelotheek niets 
zou veranderen. De speelotheek 
paste in het plan’’, aldus het be-
stuur van de speelotheek. Heel 
erg groot was de teleurstelling en 
verwarring toen het bestuur werd 
verteld dat er een kinderdagver-
blijf in hun lokaal nodig is. Er is 
geen plek meer voor de speelo-
theek en per augustus wordt de 
huur opgezegd. 
Het bestuur van de speelotheek 
reageert onthutst: ,,Onvoorstel-
baar dat het maatschappelijk be-
lang van de speelotheek zo aan 
de kant wordt geschoven, zonder 
overleg vanuit Forte, ISOB of Sok-
kerwei om te kijken of er samen-

werkingsmogelijkheden zijn. In 
de afgelopen vier jaar is de speelo-
theek al twee keer verhuisd, vanaf 
de bibliotheek naar het oude Au-
gustinus schoolgebouw, en toen 
naar de Sokkerwei. De speelo-
theek draait al bijna dertig jaar 
volledig op vrijwilligers, van ver-
schillende nationaliteiten die veel 
aan dit vrijwilligerswerk hebben. 
De speelotheek is een gezonde 
en zelfstandige stichting die jaar-
lijks meer dan 200 kinderen laat 
spelen met leerzaam speelgoed. 
Speelgoed lenen in plaats van 
aanscha� en scheelt mensen veel 
in de portemonnee en is boven-
dien erg duurzaam.’’’ 
De gemeente Castricum geeft 
de speelotheek jaarlijks subsi-
die waar onder andere huur van 
wordt betaald. Het bestuur: ,,Dat 
is ongeveer 125 euro per maand. 
Een winkelpand kan dus voor ons 
helaas geen optie zijn. Als er geen 
nieuwe locatie spoedig gevon-
den wordt zal de speelotheek ge-
dwongen moeten stoppen.’’

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

HOOGLANDER 
WORSTJES

 korting
VLEESWARENTRIO
ONTBIJTSPEK

6 EIEREN       
KALFSROLLADE

SAMEN € 4,99
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SLOFFEN FESTIVAL
IN 12 SMAKEN!
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Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: Oranjelaan/Bachstraat, 
300 kranten en Kooiweg/Bizetstraat, 
150 kranten
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
UITGEEST

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Limmen, 3 mei - Brand H. Corneliuskerk 

Deze dag zal bij menigeen lang in het geheu-
gen blijven. 
Niet alleen bij de Limmers maar ook bij de be-
volking van omliggende dorpen. Het nieuws 
gaat snel, de pers was grootschalig aanwezig.
Media, we kunnen niet meer zonder. Maar hoe 
ga je ermee om? Er is een nieuwszender die 
hierin bijscholing verdient.

Wij, Uitvaartverzorging Groot in Limmen, be-
heren de rouwkamer die gelegen is tussen de 
kerk en de pastorie.
Op het moment dat de brand uitbrak bevond 
zich een overledene in deze rouwkamer. In al-
lerijl is met behulp van brandweer de overle-
dene overgebracht naar een ruimte die los 
staat van de kerk. Dit was van tijdelijke aard. 

Op last van de brandweer moest de overlede-
ne naar elders worden geëvacueerd. Met de 
twee zoons, beiden niet woonachtig in deze 
regio, was overleg op dat moment niet moge-
lijk. 

Marcel Bakkum Rouwvervoer hebben we be-
reid gevonden tot evacueren van meneer en 
onze opbaarbenodigdheden. De brandweer-
mannen hebben meneer zeer respectvol, op 
een rijdbare baar, over alle brandslagen heen 
getild en naar de transportbus gereden.

Na de plechtigheid op 5 mei in Cultureel Cen-
trum “Vredeburg”, maar ook nu nog op straat 
en in winkels, wil men weten waar de overle-
dene naartoe was gegaan. 

Via deze weg willen wij hierop antwoorden.

In het Stetlaantje, 
achter ons woon-
huis, hebben wij van 
een deel van ons 
terras, op een waar-
dige manier een tij-
delijke opbaarruim-
te gecreëerd, inclu-
sief koeling, rouw-
schermen en bloe-
menstandaards. Zo 
bleef het voor de 
nabestaanden ook 
mogelijk om naar 

hun vader, opa te gaan.
Vanuit het Stetlaantje is meneer rijdend op de 
baar door de kinderen en een kleinzoon naar 
“Vredeburg”gereden voor de plechtigheid.

Dankwoord met bloemen van zoon Maxim 
aan brandweer
Onze dank gaat uit naar al deze mensen die in 
deze buitengewone situatie onbaatzuchtig en 
kordaat gehandeld hebben. Hierdoor is ons, als 
nabestaanden, groter leed bespaard gebleven.

LEZERSPOST

Toch een waardig afscheid

Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes
Akersloot - 19-04-2018: Luuk 
Cornelis Groot zoon van Thomas 
L. Groot en Catharina J.M. Broek-
hof. Castricum - 21-04-2018: Ka-
telijne Verkoeijen dochter van 
Gerardus J.M. Verkoeijen en Ilona 
den Das. Limmen - 11-04-2018: 

Levi Jonas Manshanden zoon van 
Rick Manshanden en Janine H.A. 
Nuijens; 06-05-2018: Daan de 
Gier zoon van Herman de Gier en 
Corina Sant.

Overledenen
Castricum - 02-05-2018: Johanna 

M.J. Klaasse, gehuwd met Chris-
to� el W.M. van der Drift; 03-05-
2018: Nicolaas J. Molenaar; 04-05-
2018: Geertrui S.J. Batelaan, we-
duwe van Johannes Kooij; 
05-05-2018: Hendrika Blan-
kenstijn, weduwe van Huibert 
Nottelman.

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Door Stichting De Witte Duif
Nieuwe musical over het 
leven van Maria
Castricum - Op woensdag 23 mei 
organiseert Stichting De Witte 
Duif een introductieavond voor 
een nieuwe musical in Castricum: 
‘Maria, de kracht van de liefde’. De 
musical is geschreven door Ge-
rard van Midden (tekst) en Ge-
rard van Amstel (muziek), en ver-
telt op een bijzondere manier het 
leven van Maria, de moeder van 
Jezus. 

De musical vertelt het verhaal 
van een reizend theatergezel-
schap dat aankomt in een dorp-
je. In overleg met de dorpelin-
gen besluiten ze om het levens-
verhaal van Maria tot leven te la-
ten komen in spel en zang. Door 
de voorstellingen van de the-
atergroep - die op een verras-
sende manier scenes uit het le-
ven van Maria vervlechten met 
de levensverhalen van de dorpe-
lingen - gebeurt er iets in het le-
ven van vrijwel alle dorpelingen. 
Soms is het net of de dorpelin-
gen zelf met Maria meelopen. Zo 

komt het verhaal van Maria heel 
dichtbij.
De repetities zijn op woensdag-
avonden vanaf 30 mei en de uit-
voeringen zijn gepland in februa-
ri 2019. De regie en muzikale lei-
ding zijn in handen van Marianne 
Beitler. Iedereen is van harte uit-
genodigd om mee te zingen en/
of mee te spelen, men hoeft hier-
voor geen bijzonder zang- of ac-
teertalent te hebben. Deze mu-
sical betekent vooral samen op-
trekken, ieder met zijn of haar 
mogelijkheden en talenten, en 
samen toewerken naar een bij-
zonder eindresultaat waarvan 
ook anderen kunnen genieten. 
Interesse? Ga dan naar de presen-
tatie van de musical op woensdag 
23 mei om 19.30 uur in het Clusi-
uscollege, Oranjelaan 2a, Castri-
cum. Degenen die nu al meer wil-
len weten, er 23 mei niet bij kun-
nen zijn of zich op willen geven 
kunnen contact opnemen met 
Isabella Branderhorst: icbrander-
horst@planet.nl óf 0251-655983.

Avondexcursie 
‘op zoek naar de bosuil’  
Castricum - IVN afdeling Mid-
den-Kennemerland houdt vrij-
dag 18 mei in samenwerking met 
Camping Geversduin een avond-
excursie voor volwassenen en 
kinderen. Onder het motto ‘Ga 
je mee op zoek naar de bosuil?’, 
neemt Kees Helderman deelne-
mers graag mee de duinen in. Tij-
dens deze excursie gaat men pro-
beren om de bosuil te horen en 
te zien.  

Als de meeste vogels slapen, wor-
den de uilen wakker en gaan ze 
op zoek naar voedsel. Dat doen 
ze niet alleen, want ook de vleer-
muizen en de houtsnip worden 
actief als het donker is. De bosui-
len gaan dan op jacht naar eten 
voor zichzelf of voor hun jongen. 
De bosuil probeert zijn prooi te 
vangen door stilletjes op een tak 
te gaan zitten en loert naar bene-
den. Zodra hij iets eetbaars ziet 
bewegen stort hij zich op zijn 
prooi. Vleermuizen gaan heel an-
ders te werk. Zij vliegen de hele 
nacht om met hun echolocaties 

door de duisternis te horen waar 
insecten vliegen om deze dan 
op behendige wijze uit de lucht 
te vangen. Als het weer meezit 
worden op deze avond vleermui-
zen opgespoord met een specia-
le ‘batdetector’.  Trek onopvallen-
de, warme kleding aan en zorg 
dat de kleding niet te veel lawaai 
maakt, want dat verstoort de die-
ren. Een zaklamp mag mee, maar 
alleen aan op advies van de gids.  
Aanmelden voor deze excursie 
kan bij de receptie van Camping 
Geversduin, Beverwijkerstraat-
weg 205, Castricum (info@cam-
pinggeversduin.nl onder vermel-
ding van de excursie). Het vertrek 
is om 21.00 uur vanaf de receptie. 
Kosten zijn 4 euro voor volwasse-
nen, 2 euro voor kinderen. Graag 
gepast geld meenemen.  De kos-
ten zijn exclusief een toegangs-
kaart tot de duinen (vanaf 18 
jaar), deze is te koop bij de auto-
maat aan de ingang van het duin-
gebied. Een dagkaart kost € 1,80 
en is alleen met chip op pin te be-
talen.   (foto: aangeleverd)

Schilderijen van Eric van Hemert in 
gemeentehuis Castricum
Castricum - Van 24 mei tot en 
met 21 september exposeert Eric 
van Hemert zijn schilderijen in de 
tentoonstellingsruime van ge-
meentehuis Castricum. 
Als kleinzoon van Anton van He-
mert, de Utrechtse kunstschilder, 
is Eric als het ware met het pen-
seel geboren. Al vroeg geeft hij 
blijk van de bezetenheid om te 
tekenen en daarmee zijn eigen 
wereld te creëren. Hij wordt op 
zeer jonge leeftijd op zichzelf te-
ruggeworpen en heeft daardoor 
zijn fantasie sterk ontwikkeld. Het 
tekenen is in eerste instantie een 
vlucht uit de werkelijkheid. Hij 
heeft de drang om een andere 
wereld te laten zien, een wereld 
waarin alles mogelijk is en waar-
in het onverwachte een promi-
nente rol speelt. Dat is altijd zo 
gebleven.  
Eric van Hemert wil als schilder 
geen realist genoemd worden. 
Voor hem is het belangrijk om 
vanuit herkenbaarheid een twee-
de realiteit te laten zien. Zijn werk 
heeft verwantschap met het sur-
realisme. Dat wat men denkt te 
zien, is niet hetzelfde als wat er 

daadwerkelijk is. Het schilderen 
van Van Hemert is het volgen van 
associaties. Het avontuur van het 
schilderen is net zo belangrijk als 
het eindresultaat. Dat wil zeggen, 
er moet een zinderende span-
ning voelbaar zijn in het schilderij 
waardoor het blijft intrigeren. Als 
dat zo is, beschouwt Van Hemert 
het schilderij als geslaagd. 

Opening
De tentoonstelling zal donder-
dag 24 mei geopend worden om 
19.30 uur door fotograaf Paul Le-
vitton, niet alleen bekend van zijn 
landschapsfoto’s, maar zeker ook 
van de portretten van onder an-
dere Toon Hermans en Harry Mu-
lisch. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 

Lezing over de logische samenhang 
van de aspecten van het leven
Castricum - Voor iedereen die ge-
tallen kan optellen, de eigen le-
venscyclus wil bestuderen en zich 
positief wil herprogrammeren, 
geeft Frank van Hemert een le-
zing over de logische samenhang 
van de aspecten van het leven. 
Na deze lezing is men in staat om 
alles numerologisch te beschou-
wen. Ook ervaart men de groots-
heid van de eigen geestkracht 

door tijdens de lezing de eigen le-
venscyclus op een positieve ma-
nier te herprogrammeren. 

Frank van Hemert is paragnost en 
gra� sch ontwerper. Hij houdt zich 
actief bezig met aurahealing, pa-
ragnostiek, tarot en numerologie. 
De lezing vindt plaats op donder-
dag 31 mei van 19.30 tot 22.00 
uur in Bibliotheek Kennemer-

waard locatie Castricum, Geester-
duinweg 1. De toegang bedraagt 
€ 11,- en is inclusief een kopje kof-
� e of thee. 
De lezing is onderdeel van de 
Spirituele Ochtenden, die iedere 
maand worden gehouden in sa-
menwerking met Carly’s Angels. 
Aanmelden kan bij Carla Evy, tel. 
06-515 99 293 of e-mail info@car-
lyshealth.nl.
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Lady Bird
Lady Bird is het regiedebuut van 
actrice Greta Gerwig (Frances Ha), 
die tevens het scenario heeft ge-
schreven. De �lm legt zowel de 
humor als het drama bloot in 
de turbulente relatie tussen een 
moeder en haar tienerdochter.
Christine ‘Lady Bird’ McPherson 
(Saoirse Ronan, Brooklyn, Atone-
ment) zet zich af tegen haar ei-
genzinnige moeder (Laurie Met-
calf, The Big Bang Theory), maar 
ze lijkt meer op haar dan ze 
denkt. Lady Birds moeder is een 
verpleegster die keihard werkt 

om te zorgen dat er brood op de 
plank komt nadat haar vader (Tra-
cy Letts, The Big Short) zijn baan 
is kwijt geraakt. 

Lady Bird speelt zich af in het Cali-
fornische Sacramento in 2002 te-
gen de achtergrond van een snel 
veranderend economisch kli-
maat. De �lm werpt een indrin-
gende blik op de relaties die ons 
vormen, de idealen die ons ken-
merken en de schoonheid van 
een plaats die je je thuis mag noe-
men. 

A Quiet Place
In de nieuwe thriller A Quiet Pla-
ce probeert een familie in stilte 
te overleven terwijl ze bedreigd 
worden door mysterieuze wezens 
die afkomen op geluid. Als ze je 
horen, zullen ze op je jagen.
De ouders worden gespeeld door 

Emily Blunt (The Girl on the Train) 
en John Krasinski (13 Hours). No-
ah Jupe speelt hun zoon en Milli-
cent Simmonds hun dochter. 

A Quiet Place is geregisseerd door 
John Krasinski. Naar een scenario 
van Bryan Woods & Scott Beck en 
John Krasinski.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 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur

Lady Bird
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

A Quiet Place
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 21.15 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Tully

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 21.15 uur 

maandag 19.30 uur
dinsdag 14.15 uur  woensdag 20.00 uur

The Guernsey Literary Society
vrijdag 16.00 uur

zondag 18.45 uur  maandag 19.30 uur
De Matchmaker 

vrijdag 16.00 uur
zondag 16.00 uur

Bankier van het Verzet
zaterdag & maandag 16.00 uur

dinsdag 14.15 uur
Blue (NL)

zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Sherlock Gnomes (NL)
zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur 

Buurman en Buurman 
hebben een nieuw huis

zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur 
Pieter Konijn 

Programma 17 mei  t/m 23 mei

Bakkum Beachvolleybal voor 
strandhuisjes, Noord tegen Zuid

Vrijwilligersproject voor mensen met dementie
BUCH ondersteunt project DemenTalent
Regio - Mensen met (beginnen-
de) dementie hebben net als ie-
der ander behoefte aan zinvol be-
zig zijn en nuttig kunnen zijn. Ac-
tiviteiten die aan deze behoeften 
tegemoet komen dragen bij aan 
hun kwaliteit van leven, zo is be-
kend uit onderzoek van VU me-
disch centrum in Amsterdam. 
Maar wat iemand ervaart als zin-
vol en nuttig kan per persoon 
sterk verschillen.

Om die reden startten een jaar 
geleden twaalf ontmoetingscen-
tra/ dagbestedingen, voor men-
sen met dementie en hun man-
telzorgers, gesteund door elf ge-
meenten (Aardenburg, Amster-
dam, Driebergen, Haarlem, Hei-
loo (BUCH), Leiden, Purmerend, 
Sevenum, Soest, Velserbroek en 
Zeist) het project DemenTalent, 
als aanvulling op het bestaande 
groepsgerichte programma dat 
de centra bieden. DemenTalent 
helpt mensen met (beginnen-
de) dementie om vrijwilligers-
werk te vinden in de buurt of re-
gio dat aansluit bij hun interesse 
en mogelijkheden. Voorbeelden 
van wat zij doen zijn: meehelpen 
in een buurthuis, voorlezen op 
school of kinderdagverblijf, een 
bijdrage leveren in het  groen-
onderhoud bij Staatsbosbeheer, 
wandelingen organiseren, �et-
sen met de DUO�ets, piano spe-
len bij het Sing a Song koor etc. 
Afhankelijk van de wensen en ta-
lenten van mensen gaat het ont-
moetingscentrum op zoek naar 
een geschikte plek. 

Castricum aan Zee - Beachvol-
leybal speel je op het zand van 
een echt strand en dat weten ze 
in Bakkum als geen ander. In het 
land wordt er natuurlijk in de 
zomer ook wel op het gras ge-
speeld, maar de sfeer van zee, zon 
en zand, is te vinden op het Bak-
kum Beach Volleybal toernooi. 
Het is een topevenement dat dit 
jaar al voor de 27e keer gehouden 
wordt op 30 juni en 1 juli. Beach-
volleybal is hót….het is popu-
lair, want iedereen kan meedoen. 
Niet alleen getrainde topspelers, 
maar ook vriendenteams die het 
leuk vinden om met elkaar een 
weekend op het strand te zijn.
Zoals altijd worden er vele vol-
leybalvelden opgebouwd waar 
de teams om de prijzen strijden. 
Het oppervlak van al die velden 
bij elkaar is enorm en het speelt 
het zich af bij Strandpaviljoen 
Deining. Bij elkaar spelen op dit 
tweedaags toernooi honderden 
deelnemers per dag en dat is ge-
zellig druk te noemen. Niet alleen 
volwassenen maar ook jeugd. 

Strandhuisjes, Noord tegen Zuid
Iedereen kent ze wel de rijen met 
strandhuisjes op het strand. Zo-
wel aan de noordkant als aan de 
zuidkant. De organisatie heeft vo-

‘Brexit proof’ in De Oude Keuken
Castricum - Maandag 21 mei, 
tweede pinksterdag, is het ‘Brexit 
proof’ in De Oude Keuken. Pro-
jectkoor Toute l’Année en het Hei-
looër Kamerorkest brengen mu-
ziek ten gehore van Britse oor-
sprong. Muziek die ‘Brexit proof’ 
is: grenzeloos mooi, geen onder-
werp van ‘negotiations’ en niet 
vast te leggen in ‘agreements’. 

Toute l’Année is een vocaal en-
semble uit Heiloo en omgeving 
onder leiding van Caroline O�er-
haus. Jaarlijks studeren zij liedre-
pertoire in rond een thema en 
brengen dat in het voorjaar ten 
gehore. 
Brexit proof is een nieuwe loot 
aan de stam met veel variatie: 
Händels Music for the Royal Fire-

rig jaar voorzichtig gepeild of het 
leuk zou zijn om een toernooi te 
organiseren voor de eigenaren 
van de huisjes. En toen hadden ze 
al een aardig aantal teams. Maar 
rondom zo’n strandhuisje zijn al-
tijd broers, zussen, zonen, doch-
ters etc. 
Kortom, de organisatie denkt 
dat er gemakkelijk twintig teams 
van de noordkant tegen twin-
tig teams van de zuidkant kun-
nen strijden. Dus worden de ei-
genaren van de huisjes opgeroe-
pen om in de schrijven voor het 
Bakkum Beach Volleybal toernooi 

op 30 juni. Voor de winnaar is een 
fantastische wisseltrofee. 
Het zachte zand, de brandende 
zon en het geluid van de bran-
ding, gecombineerd met de 
salsageluiden die uit de speakers 
galmen; dat zijn ideale onderde-
len voor een groot strandfestijn. 
Noteer in de agenda: 30 juni en 
1 juli;  Bakkum Beach Volleybal-
toernooi.

Bel voor meer informatie: Rob 
Liefting (657411) of Ronald Ho-
berg (659579) of kijk op www.
bakkumbeachvolleybal.nl.

works, een ‘catch song’ van Pur-
cell, Pastime with good compa-
ny (Henry VIII!) en recentere Britse 
juweeltjes zoals Angels van Rob-
bie Williams en An Englishman 
in New York van Sting. Het Hei-

looër Kamerorkest onder leiding 
van Caspar Himmelreich speelt 
klassiek en eigentijds repertoire 
in een bezetting met strijkers en 
blazers in alle toonaarden. (Foto: 
aangeleverd)

De ervaringen zijn tot nog toe 
zeer positief: de deelnemers ge-
ven aan zich weer meer zelfverze-
kerd te voelen, het �jn te vinden 
meer contact met andere men-
sen te hebben, het werk te zien 
als een leuke invulling van de tijd 
en blij te zijn weer iets zinnigs te 
kunnen doen, het levert een posi-
tief zelfbeeld op. 
VU medisch centrum onderzoekt 
momenteel de meerwaarde van 
deelname aan het vrijwilligers-
werk als aanvulling op het regu-
liere aanbod van de ontmoetings-
centra en roept daarom mensen 
met dementie die interesse heb-
ben om ‘vrijwilligerswerk naar ei-
gen keus’ te doen op om zich op 
te geven bij hun plaatselijke ont-
moetingscentrum. Er wordt dan 
een afspraak gemaakt om de 

wensen en talenten door te spre-
ken. De medewerkende van Vil-
la WesterVenne in Heiloo zal op 
zoek gaan naar een passende 
vorm van vrijwilligerswerk. VUmc 
neemt een enquête af bij alle vrij-
willigers voordat zij met hun werk 
starten en dit wordt nog een keer 
herhaald na verloop van tijd. Ook 
hun mantelzorgers worden geïn-
terviewd.

Geïnteresseerden voor Demen-
Talent vrijwilligerswerk in Heiloo, 
Castricum, Akersloot, Limmen, de 
Egmonden en Alkmaar kunnen 
zich opgeven bij De Zorgcirkel: 
Villa WesterVenne, Westerweg 
360 in Heiloo, tel. 072-7434710. 
Hier kan men ook terecht voor 
meer informatie over het project. 
(Foto: aangeleverd)

Brand in stacaravan op Camping Bakkum
Castricum - Woensdagmiddag 9 
mei om 15.40 uur werd de brand-
weer met spoed opgeroepen 
voor een brand op de Kenne-
merduincamping. Een koelkast in 

een stacaravan had om nog on-
bekende reden vlam gevat. De 
brand werd door de eigenaresse 
ontdekt en zij sloeg gelijk alarm. 
De bhv’ers  van de camping wa-

ren al begonnen met het blussen 
van de brand samen met de in-
middels gearriveerde politie. Ze 
moesten de bluswerkzaamheden 
staken door de hevige rookont-
wikkeling. 
De brandweerlieden die snel ter 
plaatse waren hebben het blus-
werk overgenomen en hebben 
de brand geblust met één hoge-
drukstraal. Met een tweede ho-
gedrukstraal is de koelkast buiten 
verder afgeblust. Al snel kon het 
sein brandmeester geven wor-
den. De brandweerlieden heb-
ben het zoontje van de eigena-
resse een troostbeertje gegeven, 
omdat hij erg geschrokken was 
van wat er allemaal gebeurd was. 

Ondanks het snelle ingrijpen van 
de bhv’ers, politie en brandweer 
moet de stacaravan als verloren 
worden beschouwd omdat de 
schade van binnen aanzienlijk is. 
(foto: aangeleverd) 

Nieuw op Bakkerspleintje
Label White met betaalbare mode 
voor elke vrouw
Castricum - Goed nieuws voor 
vrouwen die houden van betaal-
bare eigentijdse kleding en ac-
cessoires; zaterdag is Label White 
geopend op het Bakkersplein-
tje naast de Aldi. Marga van der 
Mije uit Haarlem is al 27 jaar ac-
tief in de modebranche. Toen zij 
zag dat deze winkel vrij was geko-
men, heeft zij de kans gepakt om 

hier haar activiteiten voort te zet-
ten. ,,Ik werd echt verliefd op dit 
pandje”, zegt ze lachend. 
Bij Label White is nu vooral volop 
vrolijke zomermode te koop, �eu-
rige kleuren met daarnaast ook 
kleding voor vrouwen die graag 
wat klassieker gekleed gaan. ,,De 
kleding die ik verkoop is eigenlijk 
geschikt voor alle leeftijden’’, ver-

telt Marga. ,,De collectie is ver-
krijgbaar vanaf maat 36 en loopt 
door naar maat 48, dus ook vrou-
wen met een maatje meer kun-
nen hier terecht. Ik ga elke week 
op pad om nieuwe items in te ko-
pen, dus iedereen is welkom om 
elke week even rond te kijken.’’ 
Zo’n winkel is Label White ook 
echt, laagdrempelig, zodat lek-
ker rondneuzen in de uitgebreide 
collectie aantrekkelijk is. Er han-
gen jurkjes waardoor je zin krijgt 
om naar het strand te gaan, maar 
ook blouses voor een avondje uit. 
Marga verkoopt bovendien jeans. 
De kleding die hier verkocht 
wordt is niet duur en dat geldt 
ook voor het groot assortiment 
accessoires. Marga verkoopt leu-
ke sieraden, een grote collectie 
horloges, er zijn tassen en porte-
monnees, schoenen en laarzen, 
sjaaltjes, bikini’s, zonnebrillen en 
meer. ,,Wie hier iets terugbrengt 
krijgt gewoon geld terug.” Onder-
tussen is het een komen en gaan 
van vrouwen, die eigenlijk alle-
maal blij de deur uitgaan met een 
aankoop. ,,En daar doe ik het uit-
eindelijk allemaal voor”, besluit 
Marga met een glimlach. 
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VluchtelingenWerk 
zoekt begeleiders
Castricum - VluchtelingenWerk 
is een onafhankelijke organisa-
tie die de belangen behartigt van 
vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland, vanaf het moment 
van aankomst tot en met de in-
tegratie in onze samenleving. 
Dat doen ze door middel van per-
soonlijke steun, het bieden van 
toegang tot de samenleving en 
de mogelijkheid een zelfstandig 
bestaan op te bouwen.
Wanneer vluchtelingen met een 
verblijfsstatus zich in Castricum, 
Limmen of Akersloot vestigen, 
is het belangrijk dat zij zo snel 
mogelijk zelfredzaam worden. 
De maatschappelijk begeleider 
maakt de vluchtelingen wegwijs 
in hun nieuwe woonplaats. Hij/zij 
helpt bij allerlei praktische zaken, 
zoals de inrichting van het huis, 
het regelen van scholen voor kin-
deren, neemt contact op met in-
stanties en neemt samen de post 
door. Daarnaast helpt de bege-
leider de vluchteling een sociaal 
netwerk op te bouwen, vrijwilli-
gerswerk of andere activiteiten te 
ontplooien en ondersteunt bij de 
keuze voor een opleiding. 
Wat verwacht Vluchtelingen-
Werk? Minimale beschikbaarheid 
van één dagdeel per week; open 
staan voor andere culturen en ge-
bruiken; goede communicatieve 
en administratieve vaardigheden; 

een luisterend oor bieden en een 
vertrouwensband opbouwen; fo-
cus op het vergroten van zelfred-
zaamheid. 
Wat biedt VluchtelingenWerk? 
Concreet iets kunnen betekenen 
voor vluchtelingen in Castricum, 
Limmen of Akersloot; de moge-
lijkheid eigen tijd in te delen; cur-
sussen en trainingen; reis- en on-
kostenvergoeding; ondersteu-
ning van teamleider en andere 
vrijwilligers.
Vragen of interesse? Neem con-
tact op met Jaap Woudenberg, 
jwoudenberg@vluchtelingen-
werk.nl of 06-13865484.

Bijzonder evenement  
‘Aandacht voor Ethiopië’
Castricum - Op zondag 3 juni, 
van 14.00 uur tot 19.00 uur, wordt 
een veelzijdig evenement voor 
jong en oud georganiseerd rond-
om de Pancratiuskerk, Dorps-
straat 113 in Castricum. Tijdens 
dit evenement vragen drie or-
ganiserende instanties aandacht 
voor hun kleinschalige projecten 
in Ethiopië. Deze instanties zijn 
MOV Castricum, Stichting Mam-
bo Poa (Noordwijk) en Stichting 
“RKVV DEM steunt Ethiopië” (Be-
verwijk). 

Vertegenwoordigers van de drie 
stichtingen zijn aanwezig en ge-
ven graag inzicht in hun activi-
teiten. Er worden �lms vertoond. 
Ook worden Ethiopische arti-
kelen verkocht waarvan de op-
brengsten bestemd zijn voor het 
goede doel. Er zijn optredens van 
‘Levend Theater’ uit Oosterhout. 
Michael Agbodo uit Alkmaar 
komt met een aantal cursisten 
een djembé optreden verzorgen. 
Kinderen kunnen zich in de Ethio-
pisch kleuren of bijvoorbeeld als 
Afrikaans dier laten schminken en 
daarna op een springkussen hun 
kunsten vertonen. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
kan men elkaar op het kerkplein, 
in het parochiecentrum of in de 
tuin ontmoeten.
Deze bijzondere Ethiopische 
middag zal om 14.30 uur o�ci-
eel worden geopend door bur-

gemeester Toon Mans van Cas-
tricum.
De Stichting Mambo Poa (www.
mambopoa.com) richt zich pri-
mair op studenten in Ethiopië. 
Deze stichting verzamelt ook 
(tweedehands) laptops voor stu-
denten. Van harte wordt men uit-
genodigd om op zondag 3 ju-
ni nog goed werkende tweede-
hands laptops af te staan aan de 
Stichting Mambo Poa. 

MOV Castricum (www.castricum-
voorethiopie.nl) is een werkgroep 
van de Castricumse RK Parochie 
De Goede Herder. De letters MOV 
staan voor Missie Ontwikkelings-
hulp en Vrede. Samen met de in 
onze regio werkzame Ethiopische 
pastoor Kaleab Masresha zijn ver-
schillende projecten opgezet met 
ondersteuning van scholing, voe-
ding en medische verzorging 
voor de allerarmste kinderen. 
De Stichting “RKVV DEM steunt 
Ethiopië” (www.demsteuntethio-
pie.nl) werd in februari 2009 op-
gericht door een aantal voetbal-
lers van het veteranenteam van 
RKVV DEM uit Beverwijk. Eén 
van deze voetballers is de Etho-
pische pastoor Kaleab Masresha. 
De stichting levert een bijdrage 
aan een kansrijke ontwikkeling 
van arme kinderen en gehandi-
capten in Ethiopië door opleiding 
en verbetering van de gezond-
heidszorg. 

Op de kerk hangt al een aankondiging van het evenement

Castricum - Wim Revers stuurde een foto naar de redactie van deze 
krant van een net uitgekomen meerkoetennest langs de Heemsteder-
weg in Castricum. Moeder meerkoet corrigeert de jongste, terwijl de 
anderen toekijken.

Jonge meerkoetjes

Kleinkoor Castricum 
zoekt nieuwe tenoren
Castricum - Kleinkoor Castricum 
geeft 11 november 2018 een con-
cert in de Dorpskerk in Castricum. 
Er worden liederen uitgevoerd 
van onder meer Fauré, Poulenc 
en Saint-Saëns en ook moderner 
werk van Eric Whitacre en Philip 
Glass. Een gitarist begeleidt ons 
bij het Spaanse Romancero Gita-
no van Tedesco. 
De repetities zijn al in volle gang, 
maar het koor heeft te weinig te-
noren. 
Al meer dan 35 jaar studeert het 
koor werken in die behoren tot 
de hoogtepunten uit de klassieke 
koormuziek. Ook steekt het koor 
energie in uitdagende en ver-
rassende, minder bekende wer-
ken. Het koor zingt meerstem-
mig, meestal a capella en af en 

toe met begeleiding. Elke dins-
dagavond wordt er serieus en 
enthousiast gerepeteerd. Daar-
naast wordt aandacht besteed 
aan stemvorming en koorklank. 
Dit alles gebeurt in een ontspan-
nen sfeer. De koorleden bereiden 
thuis de stukken voor met behulp 
van midi-�les. 
Kleinkoor Castricum telt momen-
teel 29 leden: 10 sopranen, 10 al-
ten, 3 tenoren en 6 bassen. De 
laatste zes jaar zingt het koor on-
der de bezielende leiding van de 
dirigent Ellen Verburgt uit Ber-
gen.
Een keer een kijkje komen nemen 
op de repetitie? Iedereen is van 
harte welkom. Mail of bel Frank: 
voorzitter@kleinkoorcastricum.
nl,  06-12909689. 

Workshop: Praten met je baby
Castricum - Dinsdag 22 mei  om 
10.00 uur zal bij Activiteitencen-
trum De Springplank de work-
shop ‘Praten met je baby’ wor-
den gegeven door de jeugdver-
pleegkundige van het consulta-
tiebureau.
Vanaf de geboorte kunnen ba-
by’s op hun eigen manier al ‘pra-
ten’. Hoe doen ze dat? En hoe kan 
de ouder/opvoeder daarop rea-
geren? Tijdens de workshop ‘Pra-
ten met je baby’ worden daar ant-
woord op gegeven. Zo wordt het 

kijken naar baby’s nog leuker. Het 
is de bedoeling dat je baby ook 
meekomt!
De workshop duurt 1 uur. De 
groep bestaat uit maximaal 12 
ouders/opvoeders met hun baby 
tussen de 6 weken en 1 jaar. 
De workshop is gratis. Een kopje 
ko�e of thee kost €0.50.
Adres: Dorpsstraat 109 in Castri-
cum. 
Opgeven voor deze workshop is 
kan via info@springplank-castri-
cum.nl.

Open Podium in De 
Oude Kwekerij
Alkmaar - In de zomer is er iede-
re vierde zondag van de maand 
een Open Podium in Park De Ou-
de Kwekerij aan de Jan van Sco-
relkade 6. Zo ook op zondag 27 
mei. Mandy Lodder presenteert 
vanaf 14.00 uur een gevarieerd 
programma in het am�theater. 
Popkoor Prestige treedt op met 
een selectie uit het repertoire, 
gevolgd door de zanger Steven 
van der Steen, die Nederlandsta-
lige akoestische liedjes ten geho-
re brengt. De  dichter Ruud Kruize 
leest enkele gedichten voor. Dan 
is de beurt aan de artiesten van 
Alkmaars Talent. Eerst aan de jon-
ge zangeres Emily Waering, daar-
na sluit dansgroep De Bruijn Bo-
nel de middag af rond 16.00 uur.
Het Open Podium is gratis toe-
gankelijk, wel wordt een kleine 
vrijwillige bijdrage gevraagd. Na 
a�oop is er gelegenheid iets te 
drinken in de Parkvilla, de kantine 
van het park. Bij slecht weer wor-

den er tenten opgezet.

Park De Oude Kwekerij ligt tussen 
de wijken Bergerhof en Berger-
meer aan de noordzijde van  sta-
tion Alkmaar.

Hulp aan opvoeders 
verslaafde kinderen
Alkmaar - Brijder jeugd organi-
seert een cursus voor ouders en 
opvoeders waarvan de kinderen 
problematisch alcohol drinken, 
drugs gebruiken, gamen of gok-
ken. Deze cursus ‘Help, mijn kind 
kan niet zonder!’ vindt plaats in 
Alkmaar en duurt vijf avonden. 
De cursusavonden zijn op don-
derdag 31 mei, 7, 14 en 28 juni 
van 17.00 tot 19.00 uur. Daarna 
zal er nog een terugkombijeen-
komst worden gepland.
De cursus is kort, krachtig en 
praktisch. Ouders krijgen hand-
vatten aangereikt waardoor zij 

zich minder machteloos voelen 
en de regie weer in handen krij-
gen. De cursus richt zich met na-
me op de communicatie in het 
gezin en biedt mogelijkheden 
om anders met het kind om te 
gaan. De ouders gaan met de 
aangeboden leerstof aan de slag 
en met elkaar in gesprek. Voor-
dat de cursus van start gaat, heeft 
de ouder/opvoeder nog een ge-
sprek met de cursusleiding. 
Aanmelden: tel. 088 - 3582260 of 
preventie@brijder.nl. Meer infor-
matie over cursus is op www.brij-
derjeugd.nl te vinden. 

Open repetitie Time 
Square ‘Jekyll & Hyde’
Uitgeest - Musicalvereniging 
Time Square houdt maandag 28 
mei een open repetitie. De groep 
start dan met de voorbereidingen 
voor de nieuwe productie: ‘Jekyll 
& Hyde’. Iedereen is welkom om 
tijdens deze repetitie een kijk-
je te komen nemen, mee te zin-

gen en, indien enthousiast ge-
worden, auditie te doen. Maan-
dag 28 mei, 19.30 uur, dorpshuis 
De Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. Aanmelden of meer infor-
matie? Mail naar Lisanne Kuyper 
via koor.timesquare@gmail.com. 
(Foto: De Jantjes, Fons Duin)

Van boswachter naar bosw8er
Evert-Jan Woudsma 
zelfstandig verder
Heemskerk - Natuurbeleving zit 
in zijn DNA. Al van jongs af aan is 
hij buiten te vinden. Zijn droom 
was altijd om boswachter te wor-
den en die kwam uit. Maar na 15 
jaar boswachter is die droom ver-
anderd. Met ingang van 1 mei 
gaat Evert-Jan Woudsma verder 
als zelfstandig bosw8er. 
Zijn doel is om mensen meer van 
de natuur te laten zien. Meer be-
leven en meer begrijpen. Zijn 
motto; ‘Natuur beleven wordt na-
tuur beschermen!’ Zijn werk zal 
bestaan uit het verzorgen van be-
levingswandelingen, fotowan-
delingen, lezingen, bedrijfsuitjes 
en themawandelingen. Speciaal 
voor de kinderen is er Juniorbos-
w8er.
Na de zomervakantie hoopt 
Evert-Jan een start te kunnen 
maken met zijn schoolprogram-
ma. Natuur in de klas en kinde-
ren mee naar buiten. ,,Dat is waar 
ik vroeger zoveel plezier aan heb 
beleefd. En ik hoop dat ik hen 
iets mee kan geven, zodat ook 

zij gaan inzien hoe belangrijk en 
kwetsbaar de natuur is. Maar ook 
hier begint het met natuurbele-
ving.’’
Op 19 en 20 mei is er een soort 
van ‘open dag’. Zaterdag 19 mei 
is iedereen welkom bij Gasterij 
Kruisberg. Evert-Jan zal daar met 
het nodige enthousiasme vertel-
len wat bosw8er voor iedereen 
kan betekenen. En er staan een 
drietal korte belevingswandelin-
gen gepland. De zaterdag start 
om 11.00 uur en duurt tot 17.00 
uur.

De zondag start om 13.00 uur 
en staat in het teken van Junior-
bosw8er. Kinderen zijn van harte 
welkom en kunnen na a�oop van 
een korte natuurbeleving reke-
nen op een echt Juniorboswach-
ter diploma. Voor meer informa-
tie en prachtige foto’s kijk op de 
Facebookpagina van Evert-Jan; 
www.facebook.com/EvertJan-
Woudsma of via www.bosw8er.nl.
(foto: Leo Tillmans)
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Vitesse nog steeds in de race na 0-2 
zege in en tegen Limmen
Limmen - Er zijn dit seizoen ge-
noeg voorbeelden van hoe merk-
waardig het kan lopen in de voet-
ballerij. Ook in de 3e klasse A lijkt 
dat het geval. Vitesse dacht uit-
geschakeld te zijn nadat Meer-
vogels afgelopen week de eer-
ste periode pakte en het zelf niet 
verder kwam dan 2-2 thuis tegen 
VIOS W. Maar omdat Kleine Sluis 
in drie dagen tijd geheel onver-
wacht tweemaal verloor, blijkt de 
vierde plaats nog steeds in zicht 
en die is goed voor deelname aan 
de nacompetitie. En met twee du-
els te gaan en drie punten achter-
stand is de nummer vier Kleine 
Sluis nog steeds te achterhalen.

Tegen die achtergrond moest Vi-
tesse op de Dampegheest aan-
treden tegen Limmen. Waar deze 
derby voorheen veelal goed was 
voor spektakel was het dit keer 
maar een matige pot voetbal met 
veel fouten over en weer. Vitesse 

EHBO vereniging Castricum komt langs 
Castricum - EHBO-vereniging 
Castricum is al jaren een ver-
trouwd gezicht in Castricum. De 
vrijwilligers zijn zomers aanwezig 
op de strandpost waar ieder sei-
zoen zo’n 800 bezoekers worden 
geholpen. Ook zijn de hulpver-
leners aanwezig bij evenemen-
ten, concerten of sporttoernooi-
en. Maar ook bij een ongeval op 
straat of in de buurt, is het goed 
dat er EHBO’ers zijn. Een veilig ge-
voel.
Een andere activiteit waarbij de 
vrijwilligers een belangrijke rol 
spelen is de jeugd-EHBO op de 
basisscholen. Ieder jaar leren 
weer meer dan 200 leerlingen 
van groep 8 hoe ze hulp kunnen 

Tom Laan hield zijn doel schoon met een aantal mooie reddingen

kwam al vroeg in de wedstrijd op 
voorsprong toen een mooie voor-
zet van Luuk ten Broek in de vier-
de minuut door Mats Laan doel-
tre� end werd afgerond. Dat was 
ook meteen een van de weinige 
wapenfeiten van de eerste helft, 
zodat de rust bereikt werd met 
die 0-1 stand op het bord.
Na rust zette Vitesse wat meer 
aan en leek het op zoek te gaan 
naar een grotere voorsprong. In 
de 51e minuut ontsnapte Lim-
men aan een 2e tegentre� er 
toen een voorzet van Luuk ten 
Broek via de binnenkant van de 
paal weer het veld in kwam. Maar 
geleidelijk aan kwam er weer 
wat meer evenwicht tussen bei-
de partijen wat de spanning ten 
goede kwam. Aanvallend wist de 
thuisploeg echter niet of nauwe-
lijks gevaarlijk te worden en als 
er gevaar dreigde was het de als 
vanouds sterk spelende Jasper 
Rutgers die dat wist in te dam-

men. Naarmate het duel vorder-
de moest Limmen meer risico 
gaan nemen om gelijk te komen 
en bood Vitesse daardoor meer 
ruimte voor snelle counters. Zo 
werd met nog een klein kwartier 
te gaan Robin Bakker de diepte 
in gestuurd. Hij troefde de enige 
verdediger op snelheid af en pas-
seerde de keeper op simpele wij-
ze: 0-2. Limmen probeerde ook 
daarna nog wel de eer te redden, 
maar het zat er deze middag niet 
in. Invaller Bart Stam had zelfs 
nog de 0-3 op zijn schoen maar 
dat wist de keeper met een prima 
redding te voorkomen. Al met al 
een verdiende zege voor Vitesse 
dat komende zondag titelkandi-
daat Den Helder op bezoek krijgt. 
Om uitzicht te blijven houden op 
nacompetitie zal ook deze topper 
in winst omgezet moeten wor-
den. Het zou dus best wel eens 
spannend en spectaculair duel 
kunnen worden op De Puikman!

verlenen.
De Eerste Hulpverleners worden 
jaarlijks getraind om bij nood-
gevallen snel en kundig te kun-
nen handelen. Ook worden er ie-
der jaar nieuwe hulpverleners op-
geleid. Om zoveel mogelijk men-
sen op te leiden als Eerste Hulp-
verlener, houdt men de � nancië-
le drempel laag, maar streeft men 
ook naar hoge kwaliteit en pro-
fessionaliteit door het gebruik 
van moderne opleidingsmidde-
len en de inzet van Lotus-slacht-
o� ers die een letsel kunnen uit-
beelden.

Om dit mogelijk te maken doet 
EHBO vereniging Castricum weer 

een beroep op de inwoners van 
Castricum voor een donatie. De 
bekende gele brief valt een dezer 
dagen bij iedereen in de bus. Wie 
de brief heeft gemist kan een bij-
drage overmaken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 t.n.v. 
EHBO Vereniging Castricum. Mo-
gen zij weer op steun rekenen?
Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
van de actie € 10.946,90. Dank-
zij de bijdragen heeft de vereni-
ging lesmiddelen en materia-
len kunnen vernieuwen en zijn 
er verschillende trainingen voor 
volwassenen en jeugd verzorgd. 
Meer informatie over de vereni-
ging is te vinden op www.ehbo-
castricum.nl.

Kennismaken met hockey bij MHCC 
Castricum - Kinderen van 4 tot 12 
jaar die willen ervaren hoe het is 
om te hockeyen kunnen de ko-
mende twee zaterdagen terecht 
op de velden van MHCC. 
De introductiecursus Hockey-Hel-
den, vroeger ook wel bekend als 
‘De Tulpencursus’, geeft kinderen 
de mogelijkheid om drie achter-
eenvolgende weken geheel vrij-
blijvend met een hockeytraining 
mee te doen. Een uur lang wor-
den hockeyoefeningen en -spel-
letjes gedaan, vaak afgesloten 
met een wedstrijdje. De kinderen 
worden op leeftijd ingedeeld. Na 
de training staat er een glas limo-
nade klaar in het clubhuis. 

De eerste cursusdag was afgelo-
pen zaterdag maar het is nog mo-
gelijk om zaterdag 19 mei en 26 
mei van 10.30 tot 11.30 uur deel 
te nemen bij hockeyvereniging 
MHCC op sportpark Wouterland. 
De trainingen worden verzorgd 
door enthousiaste jeugdtrainers 
van de club. Tijdens de cursus 
wordt een hockeystick beschik-
baar gesteld. 

Inschrijven voor Hockey Helden 
kan via www.mhcc.nl. Voor meer 
informatie kan worden gemaild 
naar info@mhcc.nl. Deelname 
aan de cursus is gratis en schept 
geen verplichtingen.

Kerkje 
bezichtigen
Regio - Maandag 21 mei is de 
Hervormde Kerk van Krommenie-
dijk van 13.00 tot 16.00 uur open 
voor bezichtiging. Bezoekers kun-
nen geïnformeerd worden over 
onder andere het ontstaan van 
het kerkje, wat de functie van de 
zandloper is, de betekenis van de 
glas in lood ramen en andere bij-
zonderheden over dit kerkje of 
gewoon genieten van de rust en 
stilte. (Foto: aangeleverd)

Goed weer voor 
de duiven
Castricum - Tot degenen die van-
af begin april tot half septem-
ber bijzonder zijn geïnteresseerd 
in het weerbericht, en dan voor-
al dat van de zaterdagen, horen 
de duivenliefhebbers die hun 
wedstrijdduiven wekelijks laten 
deelnemen aan de vluchten. Dit 
jaar kon tot nu toe alle zaterda-
gen prima worden gelost. Goed 
weer is daarbij een absolute voor-
waarde. Droog op de vliegroute, 
een blauwe lucht met witte wolk-
jes, en een normale windkracht 
zijn ideaal. Als de afstanden el-
ke week groter worden wordt dat 
nog belangrijker. Afgelopen za-
terdag schoof de competitie op 
naar de zogeheten midfond, of-
tewel afstanden tussen 300 en 
500 kilometer. De duiven konden 
al om half acht starten vanuit het 
Franse Laon (340 km). Drie en een 
half uur later zegevierde een duif 
van Gerhard Tromp. Cees de Wildt 
werd tweede, en Anton Tromp 
pakte de derde plek bij de Gou-
den Wieken.

Expositie ‘Op 
een mooie 
Pinksterdag’
De Woude - Tijdens het Pinkster-
weekend exposeren Monique 
Nieberg en Kees Vlietman nieuw 
klein werk uit de serie ‘Sprook-
jes, Vogels en Strand’. Deze expo-
sitie is beide dagen van 11.00 tot 
18.00 uur te zien in het markante 
kerkje De Kemphaan op het his-
torische eiland De Woude. Een 
unieke gelegenheid om dit bij-
zondere eiland en de expositie te 
bezoeken. Het eiland is alleen te 
bereiken met de pont.
Kees Vlietman is sinds 1978 pro-
fessioneel beeldend kunstenaar 
en voornamelijk gespecialiseerd 
in het schilderen van landschap-
pen en strand-zeegezichten. Mo-
nique Nieberg, beeldend kunste-
naar sinds 1992, heeft een fasci-
natie voor a�  chekunst en schil-
dert tevens tuinvogels en por-
tretten.

Radarcontrole
Akersloot - Op woensdag 9 mei 
is tussen 19.00 en 21.15 uur een 
radarcontrole gehouden op de 
Geesterweg in Akersloot. Daar-
bij zijn ruim 400 voertuigen ge-
passeerd met 105 overtredingen. 
De hoogst gemeten snelheid was 
helaas twee keer 90 kilometer per 
uur.

Castricum - Op 25 mei is de Alge-
mene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing 
voor alle organisaties die van per-
soonsgegevens gebruikmaken. 
De Vrijwilligersacademie BUCH 
biedt aan vrijwilligersorganisaties 
en verenigingen uit de gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo op meerdere data in de 
BUCH-gemeenten een kostelo-
ze training ‘Persoonsgegevens en 
privacybeleid’ aan. In de training 
worden deelnemers op de hoog-
te gebracht van hoe privacybe-
leid op te stellen voor de organi-
satie, hoe persoonsgegevens vei-
lig te bewaren (digitaal en op de 
plank) en welke informatie vrij-

willigers nodig hebben om goed 
om te gaan met gegevens. Daar-
naast komt het melden van even-
tuele datalekken aan bod. Er kan 
maximaal één persoon per orga-
nisatie meedoen aan de training. 
De training wordt verzorgd door 
docenten van de Steun- en Infor-
matie Punten Vrijwilligerswerk in 
de BUCH.

Aanmelden
Aanmelden voor de training kan 
via: vrijwilligersacademiebuch.nl.
Voor meer informatie over de 
training kan contact opgenomen 
worden met de Steun- en Infor-
matie Punten Vrijwilligerswerk in 
Castricum: telefoon 0251 656562.

Voor vrijwilligersorganisaties: 
Training Persoonsgegevens 
en privacybeleid 

Kunst in de bollenschuur
Akersloot - Dit jaar wordt voor de 
vijfde opeenvolgende keer een 
kunstexpositie gehouden in het 
weekend van 26 en 27 mei door 
Gerda Velzeboer voor kunste-
naars uit Akersloot en omstreken. 
De expositie is weer in de voor-
malige bollenschuur en tuin van 
Buurtweg  49. De opening van de 
kunstexpositie wordt zaterdag 
om 11.00 uur verricht door bur-
gemeester Mans. 
Initiatiefneemster Gerda Velze-
boer, ook bekend als ‘dochter van 
de Kolenboer’, heeft weer een 
mooie selectie aan kunsttalenten 
bijeen gebracht. De afgelopen ja-
ren is de groep exposanten ge-
groeid tot een gemêleerd gezel-
schap dat verschillende kunstvor-
men tentoon stellen. Carla van 
der Eng heeft haar bollenschuur 
en tuin weer met plezier beschik-
baar gesteld voor het weekend. 

Dit jaar heeft Gerda schilderijen, 
bronzen beeldjes, glassculptu-
ren, keramiek, mandela’s en ste-
nen sculpturen geselecteerd van 
bekende en nieuwe exposanten. 
Verder worden er verschillende 
optredens verzorgd gedurende 
het weekend door popkoor Lim-
beats met populaire Nederlands 
en Engelstalige songs,  dansuit-
voering door dansgroep Miche-
line dance studio onder leiding 
van Lisa Munro en wordt de mu-
zikale omlijsting met trekharmo-
nicamuziek door Annette Klijn-
stra en Marion Jager verzorgd. 
De openingstijden van de exposi-
tie zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Er 
worden het gehele weekend  de-
monstraties gegeven van steen-
houwen en rakustoken (Japanse 
glazuurtechniek). Ga gerust langs 
om te genieten van de kunstwer-
ken en de gezellige sfeer.

Bakkum - Na een bloedstollende 
beker� nale wist Pim Ho�  tegen 
Rob Gallenkamp de Doede Deen 
beker te veroveren van Schaak-
club Bakkum. De eerste � nale-
wedstrijd werd door Ho�  vakkun-

dig gewonnen en dus moest Gal-
lenkamp in de tweede � nalepar-
tij aanvallend spelen om er een 
snelschaakbarrrage uit te slepen. 
Dat lukte en dus moest de be-
slissing vallen in een barrage van 

Pim Ho�  (links) in actie tegen Rob Gallenkamp

twee 5 minuten snelschaakpartij-
en. Ook hier wisten beide spelers 
te winnen en dus moest een “sud-
dendeath” snelschaakpartij de 
winnaar bepalen. Pim Ho�  won 
deze partij en daarmee de beker. 

In de dubbelschaakcompetitie 
hebben Peter Siekerman en Henk 
van der Eng de beste papieren 
op de eindoverwinning met nog 
twee ronden te gaan. 
In de reguliere competitie maken 
Han Kemperink en Arno Schlosser 
de dienst uit en zal waarschijnlijk 
in de laatste ronde op 29 mei de 
beslissing vallen wie zich de nieu-
we clubkampioen van Bakkum 
mag noemen.

Pim Hoff bekerkampioen 
Schaakclub Bakkum

g

Zondag 20 mei 14.00 uur

FC Den Helder
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Hoofdrolspelers 3 Musketiers lopen zich warm
Castricum/Beverwijk - De twee 
hoofdrolspelers in 3 Muske-
tiers van The Cast: Mireille Ade-
laar (Constance) en Frank Dijk-
hof (D’Artagnan) raken niet uitge-
praat over hun grote hobby: spe-
len in musicals. Ze zijn al goed op 
elkaar ingespeeld en warm gelo-
pen en dat mag ook wel. Op 31 
mei, 1 en 2 juni staan ze samen 
met alle leden van Musicalgroep 
The Cast in het Kennemer Theater 
te Beverwijk.
Frank Dijkhof vertelt: ,,D’Artagnan 
is een droomrol voor me. Na veel 
rollen gespeeld te hebben als de 
schurk, de snoodaard of de an-
ti-held, is dit heel verfrissend. 
D’Artagnan is een energieke en 
ambitieuze jongeman en er zit 
veel actie in de scènes; dit spreekt 
me erg aan. De diepere laag aan 
zijn karakter en de karakteront-
wikkeling die hij meemaakt van 
onbezonnen held naar gelouter-
de musketier, vind ik heerlijk om 
te spelen’’. 
Ook Mireille Adelaar kan haar ta-
lent goed kwijt in de rol van Con-
stance: ,,Ik vind het een mooie rol 
om te spelen, ondanks dat ze to-
taal niet op mij lijkt. Ik ben ge-
wend om zelfverzekerde typetjes 
te spelen, waarachter je jezelf een 
beetje kunt verschuilen. Het zit 
vooral in het zo naturel mogelijk 
en kwetsbaar spelen, dat is wat 
deze rol nodig heeft’’. Samen zijn 
ze de uitdaging aangegaan om 
een mooie romance vorm te ge-
ven en dat gaat hen goed af, la-
chen ze. ,,Het is een feestje om sa-
men te spelen.’’ 
Musicalgroep The Cast is een �jne 
vereniging voor deze gedreven 
musicalacteurs. ,,Gezelligheid, 
goede sfeer en lol staan voorop’’, 
vertelt Frank. ,,Maar er wordt ook 
keihard gewerkt om een goed en 
mooi eindproduct neer te zet-

ten’’ vult Mireille aan. ,,De ambi-
tie van de groep: amateurs op 
semi-professioneel niveau, is te 
zien en voelen’’, vertellen ze. ,,Ie-
dereen is betrokken, zowel voor 
als achter de schermen, en levert 
een enorme bijdrage aan het to-
taalplaatje van 3 Musketiers.’’ Ook 
over het artistiek team zijn ze 
goed te spreken: ,,Martijn Egel-
meer, onze regisseur, heeft veel 
technisch inzicht en weet pre-
cies hoe een scène hoort te wer-

ken’’, geeft Frank aan. Met Robert 
Stoop, de muzikale leider, zijn ze 
heel blij: ,,Rob is een bevlogen 
muzikant, iemand die oor heeft 
voor de speler en die graag mee-
denkt met hoe je het verhaal van 
een lied naar voren kunt brengen. 
En die bij een noot die te hoog 
voor je is, gewoon de boel een 
noot naar beneden componeert’’, 
lachen ze. ,,Djuri Reijnen, de nieu-
we choreograaf, maakt hele gave 
dansen’’, aldus Frank. ,,Zelf hoef ik 

niet te dansen. Ik geniet heel erg 
om onze dansers aan het werk te 
zien, vanaf de zijlijn.’’ Ook ex-Cast-
lid Leonard Eveleens wordt ge-
noemd. Hij is onmisbaar als pro-
ductieleider en grote regelneef 
achter de schermen.’’ 
Enthousiast vertellen Frank en 
Mireille over 3 Musketiers. ,,Een 
heerlijke show, er zit van alles in, 
een mooie combi van drama, ac-
tie, humor, romantiek en avon-
tuur. Er is genoeg te doen voor 
iedereen in deze musical’’, bena-
drukt Frank. ,,Er zijn veel hoofd-
rollen maar ook veel mooie en 
indrukwekkende ensemble- en 
dansscènes.’’ Mireille vult aan: 
,,Onze regisseur heeft met toe-
stemming van Stage Entertain-
ment enkele scènes aangepast, 
zodat de show nog meer vaart 
heeft gekregen; je verveelt je 
geen moment. Ook aan het to-
taalplaatje is gedacht. De kos-
tuums en decors zijn allemaal in 
eigen beheer vervaardigd door 
de kleding- en decorcommissie 
van de groep. Alles is heel mooi 
en past goed bij elkaar. Het zijn 
gave kostuums en decors die hel-
pen om een mooie rol en kleurrij-
ke voorstelling te spelen.’’
Op de vraag waarom mensen 
naar 3 Musketiers moeten komen 
kijken, zeggen ze in koor: ,,Deze 
show heeft alles, het talent van 
The Cast is groot en dat wordt 
met dit stuk ook weer helemaal 
duidelijk’’. Kortom: het publiek 
kan uitkijken naar een topavond.
Kaarten voor de voorstellingen 
op donderdag 31 mei, vrijdag 1 
en zaterdag 2 juni (uitverkocht) 
zijn te koop via de theaterkassa 
van het Kennemer Theater Bever-
wijk, tel: 0251 221453 of via www.
kennemertheater.nl . Toegang: 
23,50 euro (inclusief garderobe 
en pauzeconsumptie).

Mireille Adelaar (Constance) en Frank Dijkhof (D’Artagnan)

Korren in Bergen aan Zee
Bergen aan Zee - Zondag 20 mei 
gaat IVN weer korren in Bergen 
aan Zee. Korren gebeurt met een 
groot net dat door de IVN gids in 
zee wordt geplaatst en door de 
deelnemers vanaf de vloedlijn 
enkele honderden meters door 
de branding wordt getrokken. Na 
het binnenhalen kijkt men met 
spanning naar de vangst. 
In deze tijd van het jaar dragen 
veel garnalen eitjes. Visjes sparte-
len, krabbetjes kruipen en garna-
len glibberen alle kanten uit. Dat 
vraagt om nadere bestudering. 
En de IVN-gidsen geven hierbij 
enthousiast uitleg. Elke vangst is 

weer anders en roept andere ver-
halen op. Zeesterren, zee-anemo-
nen, haringen. Is dit visje nu een 
haring of een sprot? Een excur-
sie met een grote ‘belevingsfac-
tor’. Om 10.00 uur wordt gestart 
vanuit het IVN gebouw ‘Parnas-
sia’. Het duurt ongeveer 1,5-2 uur 
en kost 2,50 euro per volwassene 
(kinderen gratis). 
Parnassia is te bereiken vanaf Ber-
gen, de eerste rotonde in Bergen 
aan Zee rechtdoor, eerste weg 
links en de bordjes ‘IVN Parnassia’ 
volgen. Kijk ook op www.ivn.nl/
nkl of facebook @ivnnoordken-
nemerland.

Informatiebijeenkomst
Snurken en slaapapneu
Beverwijk - Op woensdag 23 mei 
houdt het Rode Kruis Ziekenhuis 
(RKZ) in Beverwijk een informa-
tiebijeenkomst over snurken en 
apneu.  Wat is het, hoe herken je 
het en wat kan de gespecialiseer-
de slaappolikliniek van het RKZ 
betekenen? De nieuwe benade-
ring met begeleiding in de le-
vensstijl komt ook aan bod.
Kenmerken van het Obstruc-
tief Slaap Apneu Syndroom (OS-
AS) zijn snurken, stoppen van de 
ademhaling tijdens de slaap, rus-
teloze slaap, moe en slaperig zijn 
overdag en ochtendhoofdpijn. 
Mensen met slaapapneu hebben 
onder meer een verhoogde kans 
op hart- en vaatziekten. Als ge-
volg van OSAS kan men last krij-
gen van stemmingswisselingen, 
concentratieproblemen, prikkel-
baarheid en in slaap vallen tij-

dens routine activiteiten.
Slaapapneu wordt op de informa-
tiebijeenkomst vanuit verschil-
lende kanten belicht. Een greep 
uit de onderwerpen die de revue 
passeren: wat is apneu, hoe stel 
je de diagnose, wat zijn de risi-
co’s als je niet behandelt, wat kan 
de gespecialiseerde RKZ slaappo-
li betekenen voor iemand? 
De informatieavond wordt 
woensdag 23 mei gehouden in 
het restaurant van het RKZ op de 
tweede etage van het ziekenhuis 
van 19.15 toto 21.30 uur. De zaal 
is vanaf 19.00 uur open. De avond 
is bedoeld voor iedereen die de-
ze aandoening heeft of denkt te 
hebben en alle andere belang-
stellenden. De toegang is gratis, 
aanmelden is verplicht. Dit kan 
via het aanmeldingsformulier op 
de website: www.rkz.nl.

Meiwandeling in het 
Heilooër Bos
Heiloo - Zoals elke maand orga-
niseert het IVN, Vereniging voor 
Natuur- en Milieueducatie, op 
de derde zondag, nu dus 20 mei, 
een natuurwandeling in het Hei-
looër Bos. Er wordt verzameld om 
10.00 uur bij de Kattenberg aan 
de Kennemerstraatweg. De wan-
deling duurt ongeveer twee uur. 
Altijd goed om een kijker mee te 

nemen als men die heeft. Een do-
natie (richtlijn 2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld. Opgave vooraf 
is niet nodig. Voor nadere inlich-
tingen mail naar IVN-Heiloo@hcc-
net.nl of bel: 072-5325110. 

Kijk ook op: http://www.ivn.nl/nkl 
voor meer activiteiten. (Foto: Paul 
ten Have)

Organisatoren gezocht 
voor Buitenspeeldag
Regio - Initiatiefnemers Jantje 
Beton en Nickelodeon roepen ie-
dereen op om van de bank te ko-
men en in hun buurt speelactivi-
teiten voor kinderen te organi-
seren. Op woensdag 13 juni wil-
len zij van Nederland één grote 
speelplek maken tijdens de Bui-
tenspeeldag. Na de record-edi-
tie van vorig jaar met meer dan 
105.000 spelende kinderen wil-
len de organisatoren dit jaar nog 
meer kinderen laten buitenspe-
len. 

Jantje Beton en Nickelodeon roe-
pen speeltuinen, buurten, ou-
ders, scholen, clubs, bedrijven, 
gemeenten en iedereen die spe-
len leuk en belangrijk vindt op 
om een Buitenspeeldag te orga-
niseren. Zodat zoveel mogelijk 
kinderen op 13 juni buitenspe-
len. ,,We hopen dat iedereen een 
buitengewoon leuk en actief pro-
gramma organiseert, waarbij kin-
deren een gat in de lucht sprin-
gen’’, aldus de organisatoren.
 
Organiseer een Buitenspeel-
dag
De Buitenspeeldag is voor veel 

kinderen dé kans om in hun 
buurt gewoon buiten te spelen.
Organiseer samen met kinderen 
een knikkertoernooi, tover de 
straat om tot een hindernisbaan, 
bouw hutten of ga stoepranden. 
Van grote tot kleine activiteiten 
en van knutselen tot hinkelen. Op 
de Buitenspeeldag is alles moge-
lijk. Meld nu een activiteit aan op 
jantjebeton.nl/buitenspeeldag 
en ontvang een gratis ‘Stop nooit 
met spelen’ spandoek. Alle aan-
gemelde activiteiten komen op 
de landkaart te staan, zodat kin-
deren kunnen zien waar wat te 
doen is.

Jantje Beton en Nickelodeon
Jantje Beton zet zich al 50 jaar in 
voor spelen door het creëren van 
speelplekken en het organiseren 
van speelactiviteiten. 
Ook kindertelevisiezender Nicke-
lodeon vindt het belangrijk dat 
kinderen buitenspelen en gaat 
elk jaar op zwart tijdens de Bui-
tenspeeldag. 
Daarom zetten zij zich ook dit jaar 
weer samen in om heel Neder-
land buiten te laten spelen op de 
Buitenspeeldag.
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Grote Kerk Alkmaar 500 jaar
Muzikaal theateravontuur
Het Mysterie van Alkmaar
Regio - In 2018 bestaat de Gro-
te Kerk Alkmaar 500 jaar en om 
dat te vieren, produceert TAQA 
Theater De Vest de spectaculai-
re familievoorstelling ‘Het Myste-
rie van Alkmaar’, in november van 
dit jaar exclusief te zien in de mo-
numentale kerk. Laat je meevoe-
ren in een zinderend spannend 
avontuur. 
Zet je ogen en oren open, want je 
hebt alle verborgen aanwijzingen 
nodig om het mysterie te ontra-
felen. Wie kraakt de code en redt 
daarmee de stad?
 
Maartje van de Wetering
De hoofdrollen van ‘Het Myste-
rie van Alkmaar’ worden vertolkt 
door actrice Maartje van de We-
tering (winnares van tv-program-
ma Maestro) en zangeres Laeti-
tia Gerards. Ze nemen een com-
pleet symfonieorkest mee op 
hun avontuur langs de verborgen 
plekken van de kerk. De overwel-
digende klanken van het 27-kop-

pige orkest spoelen door de ga-
lerijen, terwijl het publiek steeds 
verder verstrikt raakt in het won-
derbaarlijke verhaal.
 
Een unieke belevenis
‘Het Mysterie van Alkmaar’ is een 
sensationele ontmoeting met 
klassieke muziek en de geheimen 
van vijf eeuwen Grote Kerk. Een 
unieke belevenis voor jong en 
oud! Het concept is ontwikkeld 
door Joris Nassenstein en Jan Pie-
ter Koch van De Orkestkeuken. 
Lucas de Waard schrijft het script 
en Geert Lageveen tekent voor 
de regie.
 
Kaartverkoop en meer infor-
matie
Toegangskaarten voor ‘Het Mys-
terie van Alkmaar’ kunnen wor-
den gereserveerd via www.taqa-
theaterdevest.nl of via de kassa 
(dagelijks tussen 12.00 en 16.00 
uur, tel 072- 548 99 99). (foto: aan-
geleverd)





Bijzondere wandelingen en lezing tijdens Week van de Begraafplaats

Open dag op 3 juni in Gedenkpark Westerveld

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld (Duin en Kruidberger-
weg 2-6, Driehuis) organiseert op 
zondag 3 juni - de laatste dag 
van de Week van de Begraaf-
plaats - van 11.00 tot 15.00 uur 
een open dag. Behalve een kijkje 
achter de schermen worden ook 
bijzondere wandelingen georga-
niseerd, waaronder een ‘Johanna 
Westerdijk’ bomenwandeling. Ie-
dereen is van harte welkom. 
 
“Westerveld heeft alles onder 
één dak, van rouwkamers tot een 
prachtig gedenkpark met heel 
veel mogelijkheden”, vertelt Carla 
Bosua, directeur van Westerveld. “Tijdens de open dag 
willen we dat dan ook graag aan iedereen laten zien. 
Bezoekers worden rondgereden met ‘hop on hop off’ 
golfwagens, die stoppen bij de aula’s, het rouwcentrum, 
de crematieruimte en op verschillende plekken in het 
gedenkpark. Zo kan iedereen Westerveld op een laag-
drempelige manier ontdekken.” 
In het gedenkpark wordt onder meer de buitenaula ge-

presenteerd en krijgen bezoekers uitleg bij de ‘inspiratiel-
aan’ waar monumenten en tuinaanleg te bewonderen 
zijn. In het horecapaviljoen staat een proeverij van cate-
ringmogelijkheden klaar. Voor kinderen is er een speci-
ale speurtocht. 
 
Bijzondere bomenwandeling 
Tijdens de open dag vindt ook een bijzondere bomen-
wandeling plaats, geïnspireerd op Johanna Westerdijk – 

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

WESTERVELD OPEN DAG
ZONDAG 3 JUNI 
11.00 - 15.00 UUR

VOOR IEDEREEN... 

U KOMT TOCH OOK?

www.bc-westerveld.nl
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

de eerste vrouwelijke hoogleraar van 
Nederland en groot voorvechter van 
vrouwenrechten. Onder begeleiding 
van wetenschapshistorica en Wes-
terdijk-kenner Patricia Faasse lopen 
belangstellenden langs bijzondere 
bomen in het gedenkpark en wordt 
onder meer het graf van Johanna 
Westerdijk bezocht. Voorafgaand aan 
de wandeling geeft Patricia Faasse 
een lezing in de begraafaula. De 
lezing met wandeling start om 11.00 
en om 12.30 uur.  
 
Week van de Begraafplaats 
De landelijke Week van de Begraaf-
plaats wordt van 26 mei t/m 3 juni 

georganiseerd op initiatief van de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen (LOB) en de Association of Signi-
ficant Cemeteries in Europe (ASCE), waar Westerveld in 
2010 lid van mocht worden. Volgens de ASCE zijn be-
graafplaatsen belangrijk als cultureel erfgoed. Wester-
veld is dan ook trots om bij de mooiste begraafplaatsen 
van Europa te horen, naast Père Lachaise in Parijs, Mont-
juic in Barcelona en Cimitero del Verano in Rome.

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

17 MEI
Nationale vogelweek: wan-
delexcursie Duinen/Bakkum 
om 9.00 en 19.00 uur. Verzame-
len parkeerplaats Noorderstraat. 
Meer info: 06-43677458.

Vaarexcursie van De Poel naar 
het eiland De Woude start 13,30 
uur vanaf de Poelboerderij, Veer-
dijk 106, Wormer. Aanmelden: 
bezoekerscentrum@poelboerde-
rij.nl. 

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

Muzikantencafé in Muziekfort 
(Fort aan den Sint Aagtendijk) in 
Beverwijk, 19.30 uur. Info: www.
muziekfort.nl. (foto: SimonePho-
tography)

DDF Crew – Retuned (België) 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 
Muziek, dans, humor, spektakel 
en vooral heel veel touwtjesprin-
gen: dat is waar het allemaal om 
draait in de theatershows van 
DDF Crew. Meet & Greet na af-
loop. (foto: aangeleverd)

Open Podium in Podium Victo-
rie in Alkmaar, 20.30 uur. Entree 
gratis.

Marjolein van Kooten in Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.30 
uur. (foto: aangeleverd)

Jörgen Raymann in Kennemer 

Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Rayn Hossainkhan)

18 MEI
Start kaartverkoop theatersei-
zoen 2018 - 2019 van De Vest in 
Alkmaar, 09.00 uur.

Expeditie Juttersgeluk: het 
strand in Castricum aan Zee 
wordt schoongemaakt, iedereen 
kan meehelpen, 10.00-12.00 uur. 
Aanmelden: www.juttersgeluk.nl. 
(foto: Jos Versfelt)

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Onthulling herdenkingspla-
quette voor in de nacht van 16 
op 17 mei 1943 neergestorte 
Avro Lancaster van de Engelse 
RAF bij de strandopgang van Cas-
tricum aan Zeeom 11.00 uur. Info: 
www.617sqn-namf.nl.

Kaasmarktconcert (gratis toe-
gang) in Grote Kerk Alkmaar door 
organist Jas Hutchinson (UK), 
12.00 en 13.00 uur.

Opening examenexpositie leer-
lingen Bonhoe� ercollege in Ga-
lerie Sopit, Anna Paulownastraat 
22 in Castricum, 17.00 uur. De 
kunstwerken zijn ook nog te be-
wonderen op zondag 20 mei van 
13.00 tot 17.00 uur.

George van Houts met Kom Plot 
in De Vest in Alkmaar, 19.30 uur. 
(foto: Mark Kohn)

Dekoor Close Harmony - be-
kend van Pinkpop ´14 - in Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.30 
uur. (foto: aangeleverd)

Luzazul brengt mix van Portuge-
se fado, relaxte Braziliaanse melo-
dieën, spetterende � amenco en 
Kaapverdische tinten in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. Met snel-
dichter na a� oop.

▲

Bosuilen-excursie start 21.00 
uur vanaf camping Geversduin. 
Aanmelden: info@campingge-
versduin.nl. (foto: aangeleverd)

Birth of Joy (20.00 uur), Bökkers 
(20.45 uur) en Michel de Hey met 
de tweede editie van HEY! (23.30 
uur) in Podium Victorie in Alk-
maar, 20.00 uur.

19 MEI
Dauwtrappen met Jan Luilak: 
Vaarexcursie in het Wormer- en 
Jisperveld start 04.00 uur van-
af de Poelboerderij, Veerdijk 106, 
Wormer. Aanmelden: bezoekers-
centrum@poelboerderij.nl. 

Boeken & Platen Verzamel-
markt op het Burgemeester Nie-
lenplein in Heemskerk, 09.00-
16.00 uur.

Kennismaken met hockey bij 
MHCC voor 4- tot 12-jarigen, 
10.30-11.30 uur. Info: www.mhcc.
nl.

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

Pinkster-expositie Monique 
Nieberg een Kees Vlietman in 
kerkje De Kemphaan op De Wou-
de, tot en met maandag, 11.00-
18.00 uur.

Stonerfall, hét Stoner rockfesti-
val van Alkmaar en omgeving in 
Podium Victorie, 16.00 uur.

Dansklooster - Ecstatic Dance in 
De Vest in Alkmaar, 19.30 uur.

Theaterconcert Sjors van der 
Panne in Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Noah 
Valentyn)

The Tibbs (8-koppige band met 
blazers) in Cultuurkoepel Heiloo, 
20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Frank Boeijen in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: PR Frank 
Boeijen)

20 MEI

IVN-wandeling in het Heilooër 
Bos start 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraatweg. 
(foto: Paul ten Have)

Raadhuis Pinksterun, hardloop-
evenement in en om Oudorp, 5 
en 10 kilometer en ‘kinderun’ van-
af 12.00 uur. Aanmelden: www.
raadhuispinksterun.nl.

Poppentheater (3+) in Buiten-
centrum Schoorlse Duinen, 11.00 
en 14.00 uur. (foto: Ellen Schol-
ten)

Expeditie Robinson op Cam-
ping Bakkum. Info: www.cam-
pingbakkum.nl.

Vaarexcursie ‘Voorjaar in het 
Wormer- en Jisperveld’ start 
13.30 uur vanaf de Poelboerderij, 
Veerdijk 106, Wormer. Ook maan-
dag. Aanmelden: bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl. (foto: Jos 
Lap)

Proe� okaal Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen, 
van 15.00 tot 20.00 uur.

Earth, Wind & Fire Experience 
feat. Al McKay in Podium Victorie 
in Alkmaar, 20.00 uur.

21 MEI

Brexit proof in De Oude Keu-
ken. Projectkoor Toute l’Année en 
het Heilooër Kamerorkest bren-
gen muziek ten gehore van Britse 
oorsprong, 12.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Kerk Krommeniedijk is open 
voor bezichtiging van 13.00 tot 
16.00 uur.

Eigenwijze familievoorstelling 
door Mandy Lodder in het bos 
van Heiloo, 15.00 uur. Aanmel-
den: www.eigenwijze072.nl. (fo-
to: aangeleverd)

22 MEI
Workshop Praten met je Ba-
by bij Activiteitencentrum De 
Springplank, Dorpsstraat 109 in 
Castricum, 10.00 uur. De work-
shop wordt gegeven door de 
jeugdverpleegkundige van het 
consultatiebureau. Deelname is 
gratis. Aanmelden via via info@
springplank-castricum.nl.

Lezing Alkmaars Historisch Ca-
fé: Alkmaars tweede victorie: de 
opkomt van de windmolenindu-
strie. Door Herman Kapitein, his-
toricus en auteur van het pas ver-
schenen en met de I.J. de Kramer-
prijs gelauwerde boek Nijverheid 
op windkracht. De lezing wordt 
gegeven in bibliotheek Castri-
cum, aanvang 20.00 uur.

Uitgerust? Voorlichting over ‘Be-
ter slapen’ in Bibliotheek Kenne-
merwaard, locatie De Mare, Laan 
van Straatsburg 2 in Alkmaar, van 
19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden 
noodzakelijk via www.ggz-nhn.
nl/agenda.

23 MEI

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

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

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

Stichting De Witte Duif houdt 
introductieavond voor een nieu-
we musical in Castricum: ‘Ma-
ria, de kracht van de liefde’. Om 
19.30 uur in het Clusiuscollege 
aan de Oranjelaan. Vragen? 0251-
655983. (foto: aangeleverd)

Muziek-meditatieavond in de 
Tuin van Kapitein Rommel door 
Marianne Rosenland, Irene Brug-
man en gastmusicus Edouard. 
Aanmelden: irene@de-vrolijke-
noot.nl. (foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst ‘Snur-
ken en Slaapapneu’ in het res-
taurant van het Rode Kruis Zie-
kenhuis in beverwijk op de 2e 
etage van het ziekenhuis. De 
avond is van 19.15 tot 21.30 uur. 
Aanmelden verplicht via www.
rkz.nl.

Pikante musical ‘The Full Mon-
ty’ in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: Margot de Heide)

Theatergroep Horizon met ‘Tess, 
of de negen levens van Maria Tes-
selschade, een musical’ in de Gro-
te Kerk in Alkmaar, 20.30 uur. Ook 
24, 25, 26 en 27 mei. 
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alerie en rafis h 
a elier   s  
Frieda Verbree fotografeert de 
dagelijkse dingen op een wee-
moedige manier. Een treurig ver-
langen naar wat voorbij is. Dit jaar 
exposeert zij een serie foto’s van 
doorleefde handen.

José van ‘t Hof laat met verschil-
lende kleuren klei zien hoe ze 
met de hand opgebouwd aar-
dewerk vormgeeft. Gezegdes en 
symboliek zijn vaak uitgangspun-
ten voor haar beelden. Inspiratie-

bron voor haar expositie ‘kracht’ 
zijn diverse dansvormen en yoga.

Marieke de Vree verzamelt af-
gedankt leer en verjaarde die-
renhuiden. Uit haar verzameling 
creëert zij kleurrijke, sculpturale 
handtassen.
Ruud Streefkerk maakt sja-
bloonschilderijen met olieverf op 
geprepareerd papier, een unie-
ke techniek. Ze vormen de neer-
slag van indrukken die hij tijdens 
zijn reizen door Europa opdoet. 
De voorstelling - landschappen, 
mensen, dieren, gebouwen. 

Yolanda Eveleens creëert met 
onverwachte combinaties van 
nauwkeurig getekende elemen-
ten, fascinerende en poëtische 
etsen. Groei en metamorfose vor-
men een terugkerend thema in 
haar werk. 
Harm Noordhoorn is gra�sch 
kunstenmaker en creëert met 
oorspronkelijke gra�sche tech-
nieken en materialen een expres-
sie van nu. Hij noemt zijn werk ‘ty-
pogra�ek’: een combinatie van 
typogra�e en gra�ek . Het druk-
proces is bij Sopit te bewonderen. 

ers e ief e seer  
i ens kuns fie sr u e

Tijdens de kunst�etsroute op 2 
en 3 juni staat bij Perspectief tus-
sen 11.00 en 17.00 uur de deur 
weer wagenwijd open voor al-
le belangstellenden. De ateliers 
van Perspectief zijn dit weekend 
weer omgetoverd tot een exposi-
tieruimte waar schilderijen, etsen, 

keramiek, beeldhouwwerken en 
glasobjecten te bewonderen zijn. 
Evenals vorige jaren staat er dit 
jaar weer een portrettengallerij 
centraal  van een bekende Cas-
tricummer die bij Perspectief mo-
del heeft gezeten. Dit jaar is dat 
de inmiddels 85 jarige boer Siem 

Mooij uit Bakkum. Wie kent hem 
niet, deze ondanks zijn reeds ge-
vorderde leeftijd nog steeds vita-
le dorpsgenoot. Op zaterdag 2 ju-
ni om 10.30 uur komt boer Mooij 
de Perspectief-tentoonstelling 
openen door middel van het uit-
kiezen van zijn favoriete ‘Siem-
kunstwerk’. Vanzelfsprekend is ie-
dereen hierbij van harte welkom. 
Zondag 3 juni komt Hans Laduc 
met zijn virtuoos gitaarspel de 
sfeer verhogen. Genoeg redenen 
om de ateliers van Perspectief dit 
weekend binnen te lopen om te 
zien wat de leden van deze ver-
eniging zoal gemaakt hebben.

In de ateliers voor beeldende 
vormgeving van Perspectief aan 
de Van Oldenbarneveldtweg 37 
in Bakkum, wordt dagelijks ge-
werkt onder leiding van profes-
sionele kunstenaars in diverse 
technieken. Nieuwe leden kun-
nen op elk gewenst moment in 
elke groep instromen of eerst 
deelnemen aan een basiscursus 
tekenen of schilderen. Eenmaal 
lid van Perspectief, dan mag men 
net zoveel groepen bezoeken als 
men maar wil. In iedere groep im-
mers is de werkwijze en de sfeer 
anders waardoor er een grote 
keuzemogelijkheid bestaat zowel 
overdag als ’s avonds.

ee  n unnin  naar arun 
Castricum - Grote kans dat u de 
hardlopers en begeleidende �et-
sers van team 130 Keep on Run-
ning voorbij heeft zien komen 
tijdens een trainingsronde. Of u 
herkent het logo van de donatie-
boxen en de statiegeldactie bij 
Albert Heijn of u heeft iets gele-
zen en gehoord over het sponsor-
diner, spinningmarathon, de bij-
eenkomst bij OVC of de veiling op 
het sponsorfeest. De afgelopen 
maanden heeft het team Keep on 
Running op vele manieren geld 
ingezameld voor Stichting Ropa-
run. Allemaal voor het goede 
doel: samen voor ondersteunen-
de zorg voor mensen met kanker.

Afgelopen weekend zijn de laat-
ste trainingskilometers afge-
legd en is het team klaar voor 
dé Roparun, een estafetteloop 
van ruim 530 kilometer van Parijs 
naar Rotterdam, of van Hamburg 
naar Rotterdam. Het team van 
Smit & Partners Keep on Running 
vertrekt aanstaande zaterdag 19 
mei vanuit Parijs. Dit Roparun-
team staat aan de start met 24 
personen, uit Castricum, Limmen, 
Akersloot, Heiloo en Alkmaar. Er 
zijn acht lopers, die dus ieder ge-
middeld zo’n 65 kilometer lopen 
oftewel meer dan anderhalve 
marathon! Verder wordt het team 
versterkt met acht �etsers, een 

In Galerie Streetscape
si ie ra van lin eren

Castricum - Nora van Klingeren 
(Amsterdam) exposeert wand-
textiel en handgezeefdrukte en 
beschilderde zijden sjaals in Ga-
lerie Streetscape. Haar thema-
tische werken zijn ‘geschilderd 
met wol’. In de expositie zijn zo-
wel landschappen als portretten 
te zien.  Vanuit inspiratie ontstaat 
een titel en maakt Nora een ruwe 
schets van het verhaal dat ze wil 
vertellen. Vervolgens gaat ze aan 
het werk,  het zeefdrukken van de 
zijde, het schilderen van de zijde, 
het neerleggen van zijde en wol 
en tot slot het aan elkaar vilten. 
,,Ik wil graag dat niet alleen het 
totale beeld  iets vertelt maar dat 
ook kleine stukjes bij nadere be-
schouwing interessant zijn.”  Haar 
oorspronkelijke opleiding was de 
TU-Bouwkunde.  Na jaren in pro-
jectmanagement te hebben ge-
werkt  maakte zij een zijstap naar 
meer handmatige creatieve ar-
beid en volgde cursussen onder 
andere bij Claudy Jongstra. Op 
het textielvlak in wezen autodi-
dact, maar vorm en verhouding 

teamcaptain, een kok, vier chauf-
feurs en twee fysiotherapeuten. 
Tweede pinksterdag zal het team 
rond 13.00 uur in Rotterdam over 
de �nish gaan. Een avontuur voor 
het leven!
Het geld wordt toegekend aan in-
stellingen, goede doelen of pro-
jecten die een bijdrage leveren 
aan het motto van Roparun: “Le-
ven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het 

leven”. Voor het hele team geldt: 
“Al het ingezamelde geld komt 
geheel ten goede aan de Stich-
ting Roparun. Wij staan volledig 
achter het doel voor het verbe-
teren en uitbreiden van palliatie-
ve zorg aan kankerpatiënten en/
of hun naasten. Kanker heb je im-
mers niet alleen.”

Meer weten? www.keeponrun-
ning.info en www.roparun.nl.
(Tekst en foto: Marije Smit)

komt uit de bouwkunde. Bijzon-
der werk, veelal in opdracht voor 
bedrijven, gemeenten en particu-
lieren ontstaan, is in een presen-
tatiemap te zien. Nora maakt ook 
lijkwaden, ‘Tuinen van de Farao’ is 
in de galerie als voorbeeld te zien.  
Haar expositie in galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 is nog te zien 

tot en met 31 mei. Voor openings-
tijden, workshops en informatie 
andere mei exposanten en expo-
sities kunst�etsroute Castricum 
zie www.streetscape.nl.

Het keramiek op deze foto is 
van Joop Koopman. (foto: Saskia 
Steenbakkers)

errassen e enin  
e amene si ie in alerie i
Regio - Vrijdag 18 mei wordt de 
expositie van de examenkunst-
werken van havo- en vwo-leer-
lingen van het Bonhoe�ercolle-
ge geopend. Voor een �ink aantal 
van de leerlingen was dit examen 
ook onderdeel van hun portfolio 
voor de toelating tot een vervolg-
studie of baan in de kunstzinnige 
sector. 
Nederland heeft een belangrijke 
creatieve industrie. Veel wereld-
beroemde vormgevers zijn op-
geleid in Nederlandse academies, 
zoals Marlies Dekkers bekend van 

de lingerie en Viktor & Rolf van de 
excentrieke mode. Ook de kos-
tuums uit de Harry Potter-�lms 
en interieurstukken van Marcel 
Wanders zijn allemaal van Ne-
derlandse bodem. Reden genoeg 
voor Bonhoe�er leerlingen om te 
kiezen voor het vak Art & Design 
ter voorbereiding op de vervolg-
studie.
Vanaf januari is er tijdens de les-
sen Art & Design gewerkt aan 
het meesterstuk. Uit een zeven-
tal thema’s kon worden gekozen 
waarbij vooral de onderwerpen 
‘Het einde van de verbrandings-
motor’ en ‘On the Road’ populair 
bleken.
De leerlingen waren vrij in de aan-
pak van het gekozen thema wat 
bijzondere, originele en zeer uit-
eenlopende uitwerkingen heeft 
opgeleverd van hoog niveau. On-
der het wakend oog van docen-
ten Marieke de Vree en Silvia Win-
der ontstond er een heel gevari-
eerd totaalbeeld: van verhalende 
miniatuuraccessoires van plexi-
glas en wax tot uitbundige as-
semblages van o.a. een gecrashte 
‘Eend’ (2CV), een antiek dressoir 
dat tot levend komt en een gitaar 
die gegarandeerd naar de ‘road to 
success’ leidt. 

De opening van de examenexpo-
sitie vindt ook dit jaar weer plaats 
in Galerie en Gra�sch Atelier 
SOPIT en wordt verricht door een 
BN’er, nog even geheim wie, die 
heeft toegezegd er een verras-
sende en ludieke act van te gaan 
maken. Elke bezoeker krijgt bij 
binnenkomst een catalogus met 
daarin verhelderende werkbe-
schrijvingen van de ‘kunstenaars’.
Iedereen is van harte welkom om 
de tentoonstelling te komen be-
zichtigen op vrijdag 18 mei vanaf 
17.00 uur. Ook zijn de kunstwerk-
stukken nog te bewonderen op 
zondag 20 mei (eerste pinkster-
dag) tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Galerie SOPIT bevindt zich aan de 
Anna Paulownastraat 22 in Castri-
cum. (Foto’s: aangeleverd)

De ra a ie v r  as ri um
Castricum - Het doek is gevallen 
voor FC Castricum. Na de rond-
uit slechte eerste competitiehelft, 
waarin slechts vier punten wer-
den behaald, volgde een moei-
zaam tweede hal�aar. Af en toe 
werd de hoop nog levend gehou-
den door onverwachte punten-
winst, maar FCC liep continu ach-
ter de feiten aan en een langer 
verblijf in de tweede klasse zat er 
al heel lang niet meer in.
Monnickendam, zelf nog kandi-
daat voor de play-o�s richting 
eerste klasse, voltrok het vonnis 
via een verdiende maar ook ge-
lukkige 4-2 overwinning. Na ruim 
een kwartier kwam Monnicken-
dam op 1-0 door een strak schot 
van Samir Moustafa, maar na een 
half uur werd een fraai kopdoel-
punt van Stef Zeilstra uit een vrije 

schop van Carlo Vrijburg volko-
men onterecht afgekeurd.
Het laatste sprankje hoop dat FC 
Castricum nog koesterde, werd 
kort na rust aan diggelen gescho-
ten. In de 48e minuut was het 
prijsschieten. Nadat Danny Bur-
ger tot vier maal toe een schot 
konden pareren, was het uitein-
delijk Monnickendam-topscorer 
Tom Pruim, die de trekker over-
haalde, 2-0. Het werd 10 minuten 
later zelfs 3-0 door Arno Boes en 
een afstra�ng leek aanstaande.
Toen greep interim-coach Ton 
Klaver in. Hij liet Justo van der 
Werf invallen en door diens in-
breng vanaf de vleugels werd 
FC Castricum plotseling sterker 
en Monnickendam moest terug. 
Zeker nadat Carlo Vrijburg (van-
af rechts) de stand op 3-1 bracht, 

ging de thuisploeg wankelen en 
10 minuten voor tijd werd het 3-2 
door een prima schot van Elario 
Zweet.

FC Castricum was opeens de baas 
in het veld en een stunt leek in de 
maak. In de 90e minuut had de 
beloning moeten komen, toen 
een overduidelijke handsbal in 
het strafschopgebied door ie-
dereen, behalve de scheidsrech-
ter, werd gezien. Door de con-
sternatie vanuit die situatie ont-
staan kon Alex Doets Monnicken-
dam nog op 4-2 zetten, een zuur 
einde voor FC Castricum. Voor de 
degradatie maakte het geen ver-
schil, want concurrent HBOK won 
verrassend bij AMVJ en was daar-
door al de�nitief onbereikbaar 
geworden. 
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‘From Source to Sea’ in theater De Beun in Heiloo
Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Oordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. Toelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

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

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

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

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda commissievergadering 
17 mei 2018

Wie gewend was taxussnoei-
sel apart te houden, hoeft  dat 
deze zomer niet te doen. De 
inzameling bij de gemeente 
gaat dit jaar niet door.

De organisati e Taxus voor 
Hoop zamelt elk jaar snoeisel 
in van de taxushaag omdat 
deze grondsto  en bevat voor 
medicijnen tegen kanker. 
De farmaceuti sche industrie 
wil nu meer weten over de 
herkomst van het snoeisel, 
voor effi  cienc  en betere 
kwaliteit. 

Van het snoeisel die Taxus voor Hoop inzamelt en aanlevert is het erg moeilijk om aan 
te geven waar het precies vandaan komt. Dat geldt zeker voor inzamelpunten waar 
verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar komen.

Taxus voor Hoop zoekt nog naar een oplossing voor deze verplichte bronvermelding maar 
dit jaar gaat dat niet lukken. Daarom hebben gemeenten dit jaar geen inzamelpunt.

Dit jaar géén inzameling taxus

Film over bijzondere reis Plastic Soup Surfer

Agenda Raadsplein
24 mei 2018

 

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

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

Tijd Onderwerp Kamer 
 Commissies
19.30  20.15  Aanvraag Vangnetuitkering Parti cipati ewet Raadzaal
 over 2017 
20.00  20.45 Verordening commissie bezwaarschrift en Sti erop
20.15  20.45 Commissie Algemene aken  Raadzaal
 1A Benoemen plaatsvervangend raadsvoorzitt er(s)
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
Pauze

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

 22.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Principeverzoek voor het realiseren van een 
    woning op het perceel Duinpad 3 
 B ewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
     Westerweg 174 (onder voorbehoud van 
    commissiebehandeling)
 C ienswijze op begroti ngswijziging 2018 
    BUCH-werkorganisati e (onder voorbehoud van 
     commissiebehandeling)
 D Benoemen plaatsvervangend voorzitt er(s) in de raad
 E A  eggen beloft e diverse commissieleden
 5 Sluiti ng 

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

Onthulling herdenkingsplaquette 
omgekomen bemanning Avro Lancaster 
Vrijdag 18 mei wordt om 11:00 uur bij de strandopgang in Castricum aan Zee een herdenkings-
pla ue  e onthuld voor de omgekomen bemanning van de Avro an aster  et toestel stor  e 
in  neer ten uiden van astri um aan ee, nadat het was bes hoten  e sti hti ng  

n- A  al samen met familieleden van de an aster bemanning de herdenkingspla ue  e 
onthullen  en spi  ire van de oninklijke u htma ht al laag overvliegen als eerbetoon

erijn inga, ook wel de lasti  oup urfer’ genoemd, is vrijdag  mei in eiloo  In theater 
e Beun is vanaf  uur de  lm te ien over ijn  kilometer lange to ht over de ijn, 

peddelend op een surfplank gemaakt van werfafval  en indrukwekkend verslag waarmee hij 
aanda ht vraagt voor het probleem van plasti  vervuiling  e toegang is grati s, aanmelden is 
wel nood akelijk

De documentaire rom Source to Sea wordt deze zomer door Nati onal eographic uitgezonden. 
Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hoeven daarop niet te wachten. ij kunnen 
25 mei al terecht in Heiloo. 

Merijn Tinga is persoonlijk aanwezig bij de vertoning. Na a  oop staat hij bezoekers graag te 
woord. Merijn Tinga, is bioloog, kunstenaar en acti vist. Het t pe vrije sur  ongen  hal  ang haar, 
zongebruind, relaxte uitstraling en brede glimlach  maar dan met een bloedserieuze boodschap 
en vol vuur om die uit te dragen. ijn alias maakt duidelijk waar de missie over gaat: de plasti c 
vervuiling van onze zeeën. Merijn was eerder te gast bij RTL4 Late Night van Humberto Tan. 

rom our e to ea
De 50 minuten durende fi lm van regisseur Eelke Dekker volgt Merijn Tinga ti jdens zijn peddel-
tocht van de oorsprong van de Rijn in de witserse Alpen naar de Noordzee bij Rott erdam. 

De fi lm geeft  een goed beeld van de omstandigheden die Merijn Tinga moest overwinnen. 
Tekenend is het kwaliteitsverschil tussen het water dat Merijn dronk nabij de bron van de 
Rijn en het water uit de Rott erdamse haven. Dat laatste blijkt heft ig vervuild en vol plasti c 
microdeeltjes. Te zien zijn ook een bezoek aan een rec clingbedrijf in Spijk, ontvangsten in 
verschillende steden en de samenwerking met het Science Centre van de TU Delft  (makers van 
het speciale sur  oard). 

rbij ijn
De toegang is grati s dankzij een fi nanciële bijdrage van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo. Wie deze unieke kans niet wil missen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar aanmelden@bureaucirculus.nl. raag met vermelding van naam en aantal personen. 
Aanmelders ontvangen een bevesti ging van inschrijving.
De Theater De Beun is aan de Willibrordusweg 2 in Heiloo. De aanvang is 20.00 uur.

Op 17 mei 1943 om 2:58, na een operati e op de Duitse stuwdammen, stortt e de Avro Lancaster 
AJ-A (ED887) 617 S uadron Dambusters  neer ten zuiden van Castricum aan ee. Alle zeven 
bemanningsleden komen hierbij om en liggen begraven op de Algemene begraafplaats aan de 
Kerkedijk in Bergen. In mei 2018 is deze aanval vijfenzeventi g jaar geleden. 

Programma
11:00 Welkom en toespraken
11:30 - 13:00  Lunch voor genodigden
13:00  Algemene Begraafplaats Bergen. Belangstellenden kunnen het publiek 
 vergezellen naar de Algemene Begraafplaats in Bergen om de graven van de 
 Lancaster bemanning te bezoeken (eigen vervoer). 

eer informati e 
Voor meer informati e kijk op www.617s n-namf.nl of op de acebookpagina: www.facebook.
com/617S uadronNAM . 



INFOPAGINA

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de 
laatste discussies: je vindt ze op 
facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

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

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

Datum Adres
020518 Willem de wijgerlaan  in astri um
 Het wijzigen van de achtergevel
040518 Sokkerwei 4 in Castricum 
 Het brandveilig gebruik van het pand (kinderdagverblijf)
070518 ogerpolder  in de Woude
 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en het vervangen  
 van de ramen van een bestaande dakkapel
 oogegeest  in Akersloot
 Het plaatsen van een ti jdelijke woonunit 
080518 heebos  in immen
 Het plaatsen van een dakkapel met een slepend pannendak op het voor dakvlak

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

Datum Adres
070518 rinses Irenestraat  in astri um 
 Het vergroten van de woning
080518 orte Brakersweg  tuin  volkstuinen omple  e Bloemen  in astri um 
 Het plaatsen van een hobb kas
 ogeweg  in immen 
 Het plaatsen van drie dakkapellen
090518 ti erop  in e Woude 
 Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het funderingsherstel
110518 ietor his  in immen
 Het vergroten van de woning

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

erleende venementenvergunningen A
Datum Adres
010518 immen
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Limmen voor de periode  
 van drie jaar. Dit jaar op vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2018 van  
 14.00 uur tot 24.00 uur en zondag 9 september 2018 van 14.00 uur tot 23.00 uur,  
 verzenddatum besluit 1 mei 2018 (APV1800116).

030518 Op en rond het Bakkummerplein in astri um 
 Verleende evenementenvergunning Kermis Bakkum voor drie jaar in de periode  
 van 2018, 2019 en 2020, Dit jaar op vrijdag 12 oktober 2018 van 19.00 uur tot  
 24.00 uur, zaterdag 13 oktober 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur en zondag 14  
 oktober 2018 van 14.00 uur tot 23.00 uur. verzenddatum besluit 3 mei 2018  
 (APV1800218).
 orpsstraat  in astri um
 Verleende evenementenvergunning zomerbraderie met zanger caf  M  Wa  
 op zondag 6 mei 2018, zondag 10 juni 2018, zondag 22 juli 2018 en zondag 
 19 augustus 2018 van 11.00 uur tot 18.00 uur, verzenddatum besluit 3 mei 2018  
 (APV1800438).
 orpsstraat en de Burgemeester oo straat in astri um
 Verleende evenementenvergunning Markten op zondag 6 mei 2018, zondag 10 juni  
 2018, zondag 22 juli 2018 en zondag 19 augustus 2018, verzenddatum besluit  
 3 mei 2018 (APV1800302).
080518 ijk  uin in astri um
 Intrekking evenementenvergunning 4-uurs mountainbike estafett e Dijk  Duin,   
 op 30 september 2018, verzenddatum besluit 8 mei 2018 (APV17/01042).
 e Brink in astri um
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis voor 3 jaar in de periode  
 van 2018, 2019 en 2020 in Castricum. Dit jaar van zaterdag 11 augustus 2018 t/m  
 dinsdag 14 augustus 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur, verzenddatum besluit  
 8 mei 2018 (APV1800219).
090518 Bij ijk  uin in astri um
 Verleende evenementenvergunning North Sea Poetr  2018, op zaterdag 26 mei  
 2018 bij Dijk  Duin, verzenddatum besluit  (APV1800238).

 APV  Algemene Plaatselijke Verordening

erleende rank- en ore avergunning 
Datum Adres
090518 orpsstraat  in astri um 
 Verleende Drank- en Horecavergunning Model A, The Nex Castricum, 
 verzenddatum besluit 9 mei 2018 (HORECA180011)
Be waar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift  
indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

aststelling bestemmingsplan Buitengebied astri um, 
parti le her iening , atuurwaarden’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het bepaalde in arti kel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied Castricum, parti ële herziening 2017, 
Natuurwaarden’ is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 26 april 2018. 
De gemeenteraad heeft  besloten om geen exploitati eplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan. 

Door de aanleg van de fi etsverbinding en de fi etstunnel tussen Akersloot en Castricum 
in 2009 is een deel weidevogelgebied in de Limmerpolder verloren gegaan. 

Offi  ciële mededelingen woensdag 16 mei 2018

et afvalbrengdepot op hulpstet en de onderkomens Wijkbeheer ijn:
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018   esloten

Gemeentehuis
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018  esloten

ervangende dagen afvalin ameling
G  en  immen :   Maandag 21 mei  wordt  vrijdag 18 mei
G  en  immen :  Maandag 21 mei wordt  dinsdag  mei

 e Woude:  Maandag 21 mei wordt  woensdag  mei

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

Aangepaste openingstijden 
Pinksteren 2018

Expositie Eric van Hemert geopend op 24 mei
hilder ri  van emert e poseert 

ijn werk van  mei tot  september 
in de hal van het gemeentehuis van 

astri um  otograaf aul evi  on 
komt de e positi e openen op  mei 
om :  uur  

Eric van Hemert wil als schilder geen
realist genoemd worden. Voor hem is 
het belangrijk om vanuit herkenbaarheid 
een tweede realiteit te laten zien. 

ijn werk heeft  verwantschap met het 
surrealisme. Het schilderen van Van 
Hemert is het volgen van associati es. 
Het avontuur van het schilderen is net 
zo belangrijk als het eindresultaat: er 
moet een zinderende spanning voelbaar 
zijn in het schilderij waardoor het blijft  
intrigeren. Als dat zo is, beschouwt 
Van Hemert het schilderij als geslaagd. 

otograaf Paul Levitt on opent de expositi e. Hij is niet alleen bekend van zijn landschapsfoto’s, 
maar zeker ook van de portrett en van onder anderen Toon Hermans, Harr  Mulisch en Scott  
Walker voor Nieuwe Revu.

De gemeente houdt op woensdag 23 mei een informati ebijeenkomst over het onderzoek dat 
gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden voor een rotonde op de kruising Rijksweg/Visweg in 
Limmen. De bijeenkomst is van 19.30-21.30 in De Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
Inloop vanaf 19.00 uur.

Door de nieuwbouw in het gebied andzoom neemt het verkeer toe. Voor een goede door-
stroming zijn aanpassingen nodig aan de kruising Rijksweg/Visweg. Al eerder zijn er plannen 
gemaakt voor de aanpassing van deze kruising. Daarbij zijn verschillende opti es, van rotondes 
tot verkeerslichten, verkend. De gemeenteraad heeft  besloten dat er een nieuw onderzoek 
moet komen naar de mogelijkheden voor een rotonde. Ingenieursbureau Antea roup doet het 
onderzoek en zal dit ti jdens de avond verder toelichten.

Belanghebbenden kunnen zich ti jdens de bijeenkomst aanmelden om deel te nemen in een 
werkatelier. Met vertegenwoordigers van verschillende groepen belanghebbenden, willen wij 
in enkele bijeenkomsten de rotonde uitwerken. Naar verwachti ng volgt in het najaar van 2018 
weer een openbare informati ebijeenkomst waarin we de uitkomsten presenteren.

Informatiebijeenkomst kruising 
i sweg isweg immen



INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 16 mei 2018

Tussen de gemeente Castricum, de Provincie Noord-Holland en de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland zijn overeenkomsten gesloten waarin is afgesproken dat er compensati e van 
het verlies van het weidevogelgebied zal plaatsvinden. Dit bestemmingsplan voorziet in de 
gemaakte afspraken en de compensati e hiervan. 
Het bestemmingsplan, plan-identi fi cati enummer: NL.IMRO.0383.BPBuitengPartHerz-VS01, 
ligt ter inzage van 17 mei 2018 t/m 27 juni 2018 in het gemeentehuis van Castricum. Tevens 
is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl   

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
 gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: 
htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van een beroepschrift  is 
griffi  erecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. 
Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelings-
periode van uw beroepschrift , een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). 
Voorwaarde is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een 
verzoek is griffi  erecht verschuldigd

Meer informati e: dhr K. Adema, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 16 mei 2018.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

00xx maand 2018

Open Monumentendag 2018: In Europa
Regio - In het weekend van 8 
en 9 september 2018 vindt de 
32ste editie van de BankGiro 
Loterij Open Monumentendag 
plaats, een van de grootste 
culture-le evenementen van 
Nederland. Met het thema In 
Europa ligt dit jaar het accent 
op alles wat ons in dit 
werelddeel cultureel aan el-kaar 
bindt. Het thema sluit aan bij het 
Europees Jaar van het Cultu-reel 
Erfgoed, een initiatief van de 
Europese Unie. Het publiek 
kan op deze Open 
Monumentendag van alles 
ontdekken over de Eu-ropese 
dimensies van erfgoed: in-
ternationale architectuurstromin-

gen, vergelijkbare én 
onderschei-dende 
(bouw)technieken, we-
derzijdse inspiratie in 
toegepaste kunsten, uitwisseling 
van kennis en wetenschap, en 
vanzelfspre-kend de historische 
context waar-in monumenten 
zijn gebouwd en gebruikt.

European Heritage Days
In Europa betekent een grote 
di-versiteit aan gebouwen die 
tij-dens de BankGiro Loterij 
Open Monumentendag worden 
open-gesteld voor het publiek 
- van stadhuizen, 
handelsgebouwen, 
landgoederen en buitenplaatsen 

tot kerken, forten, scheepsbouw-
werken en waterwerken, 
zoals poldermolens en 
gemalen. Euro-pa vormt een 
kleurrijke lappen-deken van 
volkeren, landen, ta-len en 
religies en is uniek in haar 
diversiteit. Tegelijkertijd is er 
ont-zettend veel 
gemeenschappelijks in het 
erfgoed. 

De Open Monumentendag is als 
onderdeel van de European 
Heri-tage Days zelf een Europees 
eve-nement. Maar liefst vijftig 
landen nemen deel aan deze 
Europese Monumentendagen. 
(foto: Thijs Tuurenhout)

Seizoen geopend
Zwemmen in Noord-Hollands water
Regio - Het zwemseizoen is dit 
jaar officieel gestart op dins-
dag 1 mei en loopt tot 1 okto-
ber. In Noord-Holland zijn ruim 
150 officiële zwemplekken waar 
de veiligheid en de waterkwali-
teit regelmatig worden gecon-
troleerd. Actuele informatie over 
de zwemplekken staat ook dit 
zwemseizoen weer op www. 
zwemwater.nl.

Controle op zwemwater Tussen 1 
mei en 1 oktober wordt minimaal 
één keer per maand de 
waterkwaliteit van officiële 
zwemplekken gecontroleerd. Bij 
incidenten wordt dat nog vaker 
bijgehouden. Een waarschuwing,

negatief zwemadvies of zwem-
verbod wordt afgegeven als 
de waterkwaliteitsmetingen 
daartoe aanleiding geven.
Tijdens de waterkwaliteits-
controles wordt gekeken naar 
de aanwezigheid van schadelijke 
blauwalgen, parasieten en 
bacteriën. Vooral blauwalgen 
kunnen in de zomermaanden 
voorkomen in het opper-
vlaktewater. Bij alle officiële 
zwemplekken staan publieks-
informatieborden met daarop 
onder andere een platte-
grond, aanduiding van moge-
lijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de 
verboden die gelden.

Informatie
Actuele informatie over de wa-
terkwaliteit en veiligheid staat tij-
dens het zwemseizoen op www. 
zwemwater.nl. Men kan hiervan 
ook de apps downloaden via de 
App Store (voor iOS) of de Play-
store (voor Android).

Met vragen over zwemwater, kan 
men tijdens kantooruren terecht 
op het algemene telefoonnum-
mer van de RUD NHN: 088-10 21 
300. Negatieve zwemadviezen en 
zwemverboden worden boven-
dien gemeld via Twitter: @Zwem-
waterRUDNHN.

Projectkoor Songs for You zoekt 
liefhebbers van Disney-filmmuziek
Beverwijk - Zoals al een paar 
jaar de traditie is, luidt het koor 
Songs for You uit Beverwijk de 
zomervakantie in met een ver-
rassingsprogramma, dit keer 
bestaande uit Disney film-
muziek. Men zoekt projectleden

die het leuk vinden om zeven 
weken mee te doen. Het 
Projectkoor Disneyfilmmu-ziek 
2018 repeteert op dinsdag-
avond om 19.30 uur tot 22.00 uur 
in de Vredevorstkerk aan de Laan 
der Nederlanden 152 in Beverwijk 

De repetities zijn gestart op 
dinsdag 15 mei, het concert is op 
dinsdag 3 juli. Aanmelden kan bij: 
tbleijendaal@gmail.com.
De kosten bedragen 30 euro. 

Lentefair op Landgoed Willibrordus
Heiloo - Op zondag 27 mei 
wordt weer de jaarlijkse Lente 
Fair ge-houden op het Land-
goed Willibrordus te Heiloo. 
Een leuke en gezellige markt 
met voor ieder wat wils.
Vele kraampjes met handge-
maakte artikelen, kleding, sie-
raden en edelstenen. Tevens 
is er houten speelgoed, twee-

de handsboeken, miniatuur 
autotjes en gereedschap in de 
aanbieding. Ook worden de 
planten, kruiden en tuinarti-
kelen goed vertegenwoordigd 
en vers fruit zoals lekkere 
aardbeien. Aan de kinderen is 
ook gedacht: een zweefmolen, 
ijscoman, kop van jut, schmin-
ken, leuke ballon buddy's en

voor de creatievelingen is er 
een mogelijkheid om een kleine 
workshop mozaïeken te doen.
Ook voor de inwendige mens 
er is van alles te eten en te 
proeven. De Lente Fair is van 
11.00 tot 17.00 uur.

(Foto: aangeleverd)




