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Het Strandvondstenmuseum 
investeert in onzekere toekomst
Castricum - Ondanks het ont-
breken van een vergunning voor 
een volwaardige exploitatie-
mogelijkheid heeft het Strand-
vondstenmuseum inmiddels een 
nieuwe entree en keuken ge-
bouwd en gaat binnenkort let-
terlijk het dak eraf. In de keu-
ken en de entree zijn ook gejut-
te materialen verwerkt. Zoals de-
len van een voormalig strandpa-
viljoen en hout van het Chinese 
Schip Wan Chun. De onbespo-
ten pluktuin, die ook plaats gaat 
bieden aan toeristische activitei-
ten, is inmiddels vergroot naar 

1,5 hectare. Binnenkort moet 
het asbest dak van het museum 
plaatsmaken voor een compleet 
nieuw geïsoleerd dak met zon-
nepanelen en zal de rest van het 
pand volledig gerenoveerd wor-
den. 
Menno Twisk van het museum: 
,,Gelijk met deze opknapbeurt 
hadden we achter het museum 
een serre willen bouwen voor 
de museumbezoekers, maar ter-
wijl bij alle buren in de omgeving 
vergunningsvrij 100 m2 aange-
bouwd kan worden, geldt deze 
mogelijkheid niet voor het muse-

um. Voor het museum is dat weer 
een domper, maar we rekenen er 
op dat we meer armslag zullen 
krijgen zodra er een besluit is 
gevallen over het Duynparc. Ver-
traging van de besluitvorming 
lijdt voor ons bedrijf overigens, 
hoe dan ook, tot schade in de 
exploitatie. Daar zijn wij op zijn 
zachtst gezegd niet blij mee en 
hopen dat ook de tegenstanders 
van de komst van het Duynparc 
zich dat realiseren, als zij zoals 
aangekondigd de procesgang in 
de besluitvorming van het park 
gaan vertragen.”

Castricum - De ramen moeten 
voorlopig ‘s nachts gesloten 
worden. Vanaf 28 mei wordt ‘s 
nachts alleen nog via Castri-
cum aangevlogen op de Pol-
derbaan. Volgens de Lucht Ver-
keersleiding Nederland (LVNL) 
heeft over het besluit overleg 
plaatsgevonden met de provin-
cie en andere betrokkenen. Ge-
deputeerde Talsma ontkent dit.

De aanvliegroute tussen Hoorn 
en Volendam vervalt. Dat heeft 
de LVNL besloten. Het besluit 
zou genomen zijn zonder  over-
leg met de Bestuurlijke Regio 
Schiphol of met de Omgevings-
raad Schiphol, maar dat wordt 
ontkend. Volgens LVNL gaar 
het om een tijdelijke maatregel. 
Vliegtuigen zouden nu te dicht 
op elkaar landen op de Polder-
baan en dat moet verande-
ren. Het gaat om een maatregel 
die tot uiterlijk juni 2016 geldt. 
CKenG heeft vragen gesteld aan 
het college. De partij is verbaasd 
dat zij dit nieuws via het NHD te 
weten is gekomen.

Meer vliegtuigen 
over Castricum

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

Hooglanderburgers
4 halen 3 betalen

van Hollandse bodem

2 heerlijke Hollandse
bloemkooltjes

+
4 bio kalfsvinken
samen €5,99

Deze week in De krant!Volgende week in deze krant
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 09-05-2015: Valen-
tijn Louis Hoogewerf, zoon van 
Jeroen L. Hoogewerf en Selma 
Singh. Castricum - 02-05-2015: 
Saphira Hashem, dochter van 
Christina Hashem. 03-05-2015: 
Nikola Ivanov, zoon van Tsvetelina 
V. Ivanova. Limmen - 07-05-2015: 
Annabel Jaqueline Petronella 
Kaandorp, dochter van Jeroen P. 
Kaandorp en Sophia P. van der 
Ploeg. 08-05-2015: Jayden Groot, 
zoon van Pascal Groot en Anique 
A.C. Commandeur.  

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 06-05-2015: Jel-
le G. Offerhaus en Elisabeth R. 
Schimmel. 13-05-2015: Rogier C. 

Meijne en Clasina M. Winkel. 08-
05-2015: R.M. Bennink en Sophie 
E.A. Admiraal.
Elders - 09-05-2015: Petrus T. 
Jonker en Theodora J.M. Klever-
laan.

Overleden
Castricum - 03-05-2015: Corne-
lis Everts, gehuwd met Maartje 
Domper. 04-05-2015: Anna C.M. 
Bakkum, weduwe van J.C.M. 
van Beek. 06-05-2015: Petrus J. 
Kaandorp, weduwnaar van Wil-
hemina A. Smit. 07-05-2015: Ma-
ria W. Eshuis, gehuwd met Cor-
nelis van Zelderen. 08-05-2015: 
Hendrikus J. Kool, gehuwd met 
Anna Stegers. 10-05-2015: Sjoe-
rd Zoutman.    

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
Suggestie dat Landal 
moet kunnen onterecht
Castricum – Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland vinden 
dat er beperkingen zijn voor de 
bouw van een Landal bungalow-
park op de Zanderij. Dit schrij-
ven zij in antwoord op schrif-
telijke vragen van Partij voor de 
Dieren en SP. Zij nemen daar-
mee afstand van een bericht in 
de media. Daarin stond dat pro-
vincieambtenaar van Eerden 
had gezegd dat hij niet zou we-

ten waarom de provincie tégen 
de bouw van zo’n bungalowpark 
moet zijn. 

In antwoord op de schriftelijke 
vragen schrijven Gedeputeerde 
Staten: ,,In de kop van het door 
u aangehaalde artikel wordt de 
suggestie gewekt dat de provin-
cie ambtelijk een mogelijk posi-
tief standpunt voorziet. Dit is een 
onterechte conclusie.”

Sans Souci; het beste 
van twee werelden

Castricum – Wonen in Service-
flat Sans Souci in Castricum be-
tekent zorgeloos wonen voor se-
nioren van 55+ in een prach-
tig groene omgeving, tussen pol-
derlandschap, strand en duinen. 
Enerzijds woont men zelfstandig, 
met de daarbij behorende priva-
cy in een eigen appartement, an-
derzijds kan men genieten van al-
le luxe en comfort: ‘het beste van 
twee werelden’.
Sans Souci is gesitueerd op een A-
locatie met een winkelcentrum op 
100 meter loopafstand. Ook voor-
zieningen als gemeentehuis, bibli-
otheek, apotheek en bushalte zijn 
dichtbij. De mogelijkheid tot thuis-
zorg is aanwezig in huis, even-
als een 24-uurs alarmopvolging 
voor noodsituaties. De huismees-
ter zorgt voor de schoonmaak van 
het gebouw en doet kleine klusjes. 
Men kan zes keer per week genie-
ten van een driegangendiner, vers 
bereid door de keukenbrigade. Er 
is een biljartkamer, een fitness-
ruimte en een gezellige recrea-
tiezaal waar veel activiteiten wor-
den georganiseerd door en voor 
de bewoners zelf. Wat te denken 

van bridge, muziekuitvoeringen, 
film op groot scherm, lezingen, 
high tea en gezamenlijke diners 
meestal met een thema? Een veel 
gehoorde kreet is dan ook: ,,Als ik 
dit had geweten, dan had ik veel 
eerder gekozen voor Serviceflat 
Sans Souci, want het is hier gezel-
lig en het ontbreekt ons aan niets. 
We hoeven er alleen nog maar van 
te genieten!”
Nieuwsgierig geworden? Dan 
heeft men nu de mogelijkheid om 
kennis te maken of hernieuwd 
kennis te maken. Op zaterdag 30 
mei van 11.00 tot 14.00 uur in Sans 
Souci met rondleidingen, een kop-
je koffie met iets lekkers en vrij-
blijvende informatie door bestuur, 
directie en medewerkers van het 
huis. 
Ook zijn de te koop of te huur 
staande appartementen te be-
zichtigen. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in Serviceflat 
Sans Souci - Sans Souci 113, Cas-
tricum. Meer informatie op www.
sanssouci.nu of telefonisch via 
0251-660095 op maandag, dins-
dag en donderdag. Bel 0251-
660091 op woensdag en vrijdag. 

Onderzoek naar nieuwe 
oplossingen knelpunt spoorovergang
Castricum - Een pakket aan 
verkeersmaatregelen rond het 
spoor zou verlichting kunnen 
brengen voor het knelpunt Be-
verwijkerstraatweg. B&W stellen 
de gemeenteraad voor om daar-
naar verder onderzoek te doen. 
Het gaat om wat heet ‘gelijk-
vloerse oplossingen’: Bij een 
eerder onderzoek vielen de op-
ties voor tunnels en ook een 
randweg af omdat ze niet haal-
baar of te ingrijpend waren. Een 
werkgroep met gemeente, Pro-
Rail en verkeerskundigen heeft 
in kaart gebracht wat er aan de 
bestaande wegen en rijrichtin-
gen zou kunnen gebeuren om 
de doorstroming te verbeteren. 
Inzet is te zorgen dat het ver-
keer niet vastloopt op de over-
volle kruisingen met de Bever-
wijkerstraatweg op de momen-
ten dat de spoorbomen geslo-

ten zijn.
Wethouder Leo van Schoonho-
ven: ,,We zien nu al dat verkeer 
dat de Dorpsstraat uit komt, 
of de Schoutenbosch of Gas-
straat in wil rijden, het verkeer 
op de Beverwijkerstraatweg op-
houdt. Dat leidt weer tot een 
grotere kans dat auto¹s op het 
spoor komen vast te staan, met 
alle risico¹s van dien. Die risi-
co’s worden groter als het PHS 
wordt ingevoerd en meer trei-
nen gaan passeren.” Het onder-
zoek richt zich op een pakket 
aan maatregelen die de door-
stroming bevorderen.

Het gaat om maatregelen waar-
bij de spoorbomen korter ge-
sloten zijn per trein, aanpassin-
gen aan fietspaden en aanpas-
singen aan de rijrichting in som-
mige straten. Zo wordt bekeken 

of het voordelen biedt om links-
af slaan vanuit de Dorpsstraat 
tegen te gaan en de Gasstraat 
en Schoutenbosch éénrichting 
te maken richting Beverwijker-
straatweg.
Van Schoonhoven: ,,Met nader 
onderzoek willen we helder krij-
gen wat het oplevert en wat de 
bezwaren zijn en of en hoe die 
op te lossen zijn. We willen hier-
over in gesprek met bewoners, 
ondernemers en andere betrok-
kenen. Eigenlijk net zoals we 
dat eerder hebben gedaan met 
de opties voor tunnels en rand-
weg.” 
Op donderdag 21 mei krijgt 
de raad de bevindingen uit de 
werkgroep gepresenteerd in 
een openbare raadsinformatie-
bijeenkomst. Deze is van 19.30 
tot 20.45 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

Bijna 550 euro 
voor vrouwen 

in Ghana
Akersloot - Afgelopen zaterdag 
hebben de meiden van Scouting 
Akersloot koekjes verkocht voor 
Womens Manifesto for Gha-
na, een organisatie die zich in-
zet voor de vrouwenrechten in 
Ghana. Vrijdag bereidden zij 250 
zakjes met verschillende sma-
ken. Toen aan het einde van de 
middag alle koekjes waren ver-
kocht werd het geld geteld en de 
scouts kunnen met trots 549,40 
euro doneren aan de Womens 
Manifesto for Ghana.
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La Ludiek du Cal; 
meezingfeest

Limmen - Bekende en minder 
bekende dorpelingen uit Lim-
men, Bakkum, Castricum, Heiloo 
en Akersloot kruipen in de huid 
van bekende nationale en inter-
nationale artiesten. Queen, Doe 
Maar, Robbie Williams, Anouk, 
Pearl Jam, Van Dik Hout, Shoc-
king Blue, Caro Emerald, Golden 
Earring, Johnny Cash & June Car-
ter en nog velen andere kanjers 

komen deze avond in de Limmen 
Ludiek feesttent langs.  Johan Ol-
ling staat op het podium, Harry 
Mooij, Fernand en Jaap en Den-
nis Beentjes en Ron Lute. 
Met ruim 25 verschillende optre-
dens wordt het een avond met 
een hoog meezing- en dansge-
halte. Er komt bovendien een sur-
prise act. Donderdagavond 4 juni, 
20.00   1.00 uur, gratis entree.

Castricum - Altijd al willen weten 
hoe en waar de lokale radio en te-
levisie gemaakt wordt? Op zater-
dag 30 mei opent Omroep Castri-
cum105, in het kader van de week 
van de lokale omroep, haar deu-
ren voor het publiek. 
Deze dag wordt bezoekers de mo-
gelijkheid geboden om een kijk-
je achter de schermen te nemen. 
Omroep Castricum, dit jaar twin-
tig jaar oud, opent de studio in het 
gebouw van Toonbeeld voor de al-
lerlaatste keer voor het publiek. 
Het gebouw maakt plaats voor 
woningbouw.
Tijdens de open dag is het decor 
te bekijken van het programma 
Couleur LoCALe van C-TV en is te 

zien hoe de camerabeelden ge-
maakt worden. Verder kan ieder-
een meemaken hoe live radio ge-
maakt wordt in de studio en even-
tueel verzoeknummers worden 
aangevraagd. Tevens kunnen be-
zoekers meedoen aan een screen-
test en live berichten voorlezen op 
de radio.  Bovendien worden loka-
le ondernemers en ZZP’ers uitge-
daagd om op deze dag een origi-
nele spot in te komen spreken om 
hun product of dienst te promo-
ten. De leukste wordt beloond en 
zal een maand lang gratis worden 
uitgezonden door Omroep Castri-
cum. Tussen 11.00-16.00 uur in de 
studio aan Jan van Nassaustraat 6 
in Castricum.

Gezichten 
van India

Castricum - Vrijdag 5 juni van 
19.00 tot 21.00 uur is de opening 
van een expositie van Cor Spil 
dat als naam ‘Gezichten van In-
dia’ meekreeg. Getoond worden 
portretten die Cor gemaakt heeft 
na een reis door Noord-India. De 
tentoonstelling wordt gehouden 
bij SEC, Torenstraat 52. Het werk 
is te zien tijdens de Kunstfietst-
route op 6 en 7 juni van 11.00 tot 
17.00 uur en daarna gedurende 
een maand tijdens de openings-
tijden van de winkel.

Tienerviolisten 
geven voorproefje

Regio   Op zondag 31 mei treedt 
een tienervioolgroep op in Mu-
ziekschool Heemskerk op de 
Kerkweg 1. Zij hadden zich voor-
bereid op het festival Van Ba-
rok tot Rock dat is verplaatst 
naar 27 september in en om kas-
teel Marquette met onder ande-

re fluitist Thijs van Leer. Dus tre-
den ze nu vast op. Van 13.00 tot 
13.30 uur dansen Megan, Mieke 
en Anouk en ze spelen viool.
Ook Lieneke en Merel spelen vi-
ool en vormen samen met pianist 
Jan van de der Schaaf de vaste 
begeleidingsgroep.

Akersloot - Ook dit jaar organi-
seren de katholieke en protes-
tantse kerken van Akersloot een 
gezamenlijk pinksterviering. De-
ze vindt plaats op zondag 24 mei 
om 10.00 uur.  
De locatie is weer het scouting-
terrein aan de Roemersdijk, aan 
de noordkant van Akersloot. 

Twee koren zingen: Aquarius en 
het kinderkoor van de parochie. 
Er worden echte duiven gelost, 
in verband met het thema van de 
viering. 
De dienst duurt een uur. Na af-
loop is er koffie en thee. Voor de 
kleintjes een apart programma. 
Toegang vrij.

Pinksterviering
in de open lucht

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 21.15 uur 

maandag 19.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

De Surprise
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 11.00 & 21.15 uur 

maandag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

Ventoux
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
De Ontsnapping

vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur
maandag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 

La Famille Bélier
vrijdag 16.00 uur

maandag 11.00 uur
Still Alice

zaterdag, zondag & maandag 16.00 uur   
woensdag 16.00 uur   

Kidnep
zaterdag 13.00 uur   

zondag & maandag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   
De Boskampi’s
zaterdag 13.00 uur   

zondag & maandag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   
Home (NL) 2D

zondag & maandag 11.00 uur   
woensdag 16.00 uur   

Shaun het Schaap

Programma 21 mei t/m 27 mei 2015

De Surprise
Multimiljonair Jacob (Jeroen van 
Koningsbrugge) wordt voor het 
eerst in zijn leven verliefd op de 
mooie Anne (Georgina Verbaan). 
Het leven hen toe te lachen, al-
leen hebben ze kort daarvoor 

een contract getekend met een 
bedrijf dat hen op een verras-
sende wijze naar de andere we-
reld zal helpen. Als zij onder het 
contract proberen uit te komen, 
blijkt dat nog niet zo makkelijk...

Kidnep
Kidnep is dé avontuurlijke fami-
liefilm die je dit voorjaar niet mag 
missen. 
Een verhaal over de gekke band 
die ontstaat tussen ontvoerder 
Fred en het rijkeluiskindje Bo. 
Wat in eerste instantie een span-

nende ontvoering lijkt te zijn, 
loopt uit in een doldwaas avon-
tuur waarin Fred en Bo een bij-
zondere vriendschap opbouwen. 
Een ontroerend verhaal voor 
jong en oud van regisseur Die-
derik Ebbinge.
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Jazz dance in prijzen op NK
Castricum - Afgelopen week-
end is in sporthal de Bloemen de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen Performance Arts gedanst 
door groepen, solo¹s en duo¹s. 
De jazz dance afdeling van DOS 
danste met twee selecties en een 

duo: EsmeeBakker en Amber 
Croon en alle optredens vielen 
in de prijzen. De jongste selectie 
van DOS, de C-selectie, behaal-
de een tweede plaats. De B-se-
lectie een derde plaats en Esmee 
en Amber werden tweede.

Bewust leren 
hardlopen

Castricum - Op zondag 31 mei 
start een cursus voor iedereen 
die wil beginnen of verder wil 
komen met hardlopen.

BasicRunning biedt technische 
achtergrond en praktische tips 
om blessurevrij te kunnen (blij-
ven) bewegen. Het is géén hard-
loopgroepje, maar het zijn ver-
diepingslessen voor iedereen 
die soepel wil leren rennen. 
De serie bestaat uit zes lessen. 
Elke les bestaat uit een theorie-
deel op blote voeten (binnen) 
van ongeveer 45 minuten. Hier-
in krijg je achtergrondinforma-
tie en oefeningen. Daarna bui-
ten het praktijkdeel. Geen grote 
afstanden, maar de les wordt op 
een rustig tempo uitgeprobeerd 
in de praktijk. Dit deel zal in-
clusief rustmomenten ongeveer 
dertig minuten duren. 

Meer informatie en inschrijven 
op www.basicrunning.nl.

Biologisch genieten
Bakkum - Afgelopen zater-
dag vond de eerste editie van 
de Biologische Braderie plaats 
op Camping Bakkum. Bezoe-
kers konden genieten van de cir-
ca dertig kraampjes met biologi-
sche, ecologische en duurzame 
producten. Zo kon je onder an-
dere biologisch geteelde plant-
jes op laten potten in gerecycle-
de theezakken, gedroogd fruit 

proeven, handgemaakte siera-
den uit Brazilië bewonderen en 
een biologisch patatje eten. Dit 
jaar draait de Biologische Brade-
rie een aantal keer op Camping 
Bakkum, zowel voor de cam-
pinggasten als ook voor mensen 
van buitenaf. Zaterdag 23 mei 
vindt de Biologische Braderie 
weer plaats, van 14.00 tot 20.00 
uur. Adres: Zeeweg 31.

Voorjaarsmarkt en meer
Egmond - Bij Benedictushof, het 
spirituele centrum van de Ab-
dij van Egmond, is op zaterdag 
30 mei een voorjaarsmarkt in de 
boomgaard. Op deze dag zijn er 
workshops, rondleidingen, de-
monstraties  en een groen- en 
ambachtenmarkt.  In de boom-
gaard is er vanaf 11.30 uur een 
afwisselend muzikaal program-

ma met medewerking van Duo 
1861 en leerlingen van muziek-
school Artiance. Papierkunste-
nares Katja Berkenbosch expo-
seert haar werk in de exposi-
tieruimte én geeft een papier-
workshop. Opgeven via de web-
site www.benedictushof.nl. Het 
adres is Vennewatersweg 27a, 
Egmond-Binnen.

Heiloo - Op 31 mei organiseert 
stichting vrienden van Sighet 
weer een lentemarkt op het ter-
rein van GGZ NHN op de Ken-
nemerstraatweg 464. De markt 
is van 11.00 uur tot 17.00 uur. Er 
staan ruim 150 kramen. Voor 
de kinderen is er een zweefmo-
len, ze kunnen pony rijden, er is 
een aquabubble, springkussen 
en meer. De band Ouwe Jongens 
Krentebrood treedt ook weer op 
met muziek uit de jaren 70/80 en 
er is een terras. Op het terrein van 
Campina kan gratis geparkeerd 

worden, is dat vol dan kan dat op 
het GGZ-terrein bij de plantenkas. 
Die is de hele dag open, ook staan 
cliënten van de GGZ achter de 
kramen. Lootjes worden verkocht 
voor een euro, bestemd voor pro-
jecten in Sighet in Roemenië. Zo 
is het hard nodig om het psychi-
atrische ziekenhuis en het alge-
mene ziekenhuis in Sighet op te 
knappen; zij verkeren in erbarme-
lijke toestand. Giften zowel in na-
tura als in geld zijn aftrekbaar bij 
de belasting. Voor meer informatie 
over de stichting: www.sighet.nl.

Lentemarkt voor Sighet

Sporten in de 
meivakantie succes

Castricum - Sportservice Ken-
nemerland heeft in de meivakan-
tie weer diverse sportieve activi-
teiten georganiseerd voor de ba-

sisschoolleerlingen van de ge-
meenten Castricum en Heems-
kerk. De activiteiten werden druk 
bezocht. Een uur lang rennen, 

springen, klimmen en zwaaien 
onder leiding van ervaren bewe-
gingsconsulenten van Sportser-
vice Kennemerland, dat is wat 
kinderen van groep een en twee 
afgelopen week deden tijdens 
de kleuterinstuif in Castricum. 
Voor kinderen van groep drie tot 
en met acht werden twee sport-
instuiven georganiseerd, name-
lijk in Limmen én Heemskerk. De 
sportinstuif in de Waterakkers 
in Heemskerk werd door ruim 
tachtig kinderen bezocht. Jef-
frey Hoope, breakdancedocent 
van buurtcentrum d¹Evelaer en 
TOSS, leerde de kinderen diver-
se stoere tricks en Vincent Kle-
verlaan, tennistrainer van HLTC 
Marquette, liet de kinderen op 
speelse wijze kennis maken met 
tennis. Naast de verschillende 
instuiven was het ook mogelijk 
om mee te doen aan een voet-
baltoernooi en squash. 

Meedoen met de gratis vakan-
tieactiviteiten? Houd dan de 
www.sportservicekennemerland.
nl of de nieuwsbrief van school 
in de gaten.
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Goede start Vitesse
in nacompetitie

Castricum - Voor het eerste du-
el in de nacompetitie voor pro-
motie/degradatie in tweede en 
derde klasse moest Vitesse op 
bezoek bij Westfriezen. Westfrie-
zen kwam tegen Vitesse met 1-0 
aan de leiding. Doch het niet be-
paald overtuigend spelende Vi-
tesse nam uiteindelijk een aardig 
voorschot op overleving van de 
eerste ronde van deze nacompe-
titie door met 1-3 te winnen.
Vitesse startte met een heel aan-
vallend ingesteld team met vijf 
aanvallers en deed dat overtui-
gend. Binnen vijf minuten wist 
de keeper van Westfriezen een 

pegel van Desmond de Waard 
net over de lat te tikken, en een 
minuut later kreeg hij hulp van 
een van zijn verdedigers die 
een bal van de lijn moest ha-
len. Daarna werd het ook bij Vi-
tesse allemaal wat gezapiger. En 
na ruim een kwartier spelen ging 
het zelfs helemaal mis, toen rond 
de middenlijn een duel om de 
bal knullig werd verloren, waar-
na een splijtende dieptebal volg-
de die de rechterspits vrij voor 
keeper Tom Laan bracht. En die 
profiteerde optimaal van de hem 
geboden ruimte, en bracht de 
thuisploeg op voorsprong. De 

Akersloot - Le Champion en 
Amak organiseren op zondag 5 
juli de tiende estafette- en trim-
loop. 
De estafetteloop staat open voor 
iedereen. Teams van atletiekver-
enigingen, bedrijfsteams, ge-
legenheidsteams, familieteams 
en ook gemengde teams mo-
gen meedoen. Individuele lopers 
kunnen meedoen aan de trim-
loop. De online inschrijving voor 
de estafetteloop is inmiddels ge-
opend.
Voor de snelste estafetteteams 
per categorie zijn er prijzen be-
schikbaar. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Zij leg-
gen na elkaar een parcours af 
van 5,4 km. Na aankomst van de 
vierde loper, loopt het hele team 

nog een extra ronde van 3,5 km. 
De finishtijd van de derde loper 
geldt vervolgens als de totaaltijd 
van het team. Het is ook moge-
lijk om als individuele loper mee 
te doen aan het evenement. De-
ze lopers kunnen maximaal zes 
keer een ronde van 3,5 km lopen. 
De start voor de teams is om 
10.30 uur, voor de individuele lo-
pers is dit 10.35 uur. De start- en 
finishlocatie is bij de handbalver-
eniging Meervogels in Akersloot. 
Hier is kleed- en douche ge-
legenheid aanwezig. Inschrij-
ven kan alleen voor de estafet-
te vooraf via www.amak.nu. Op 
de dag van het evenement is in-
schrijven aan de start voor zowel 
de estafette- als trimloop moge-
lijk.

Sleutelbeenbreuk 
Jaimie van Sikkelerus 

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus heeft bij de European Junior 
Cup in Imola, Italië een sleutel-
beenbreuk opgelopen. Van Sik-
kelerus werd in de eerste ronde 
aangetikt door een andere rijder 
en kwam ten val. Daarna werd 
hij door een andere rijder aan-

gereden waardoor zijn sleutel-
been brak.
Het doel van de motorrijder uit 
Akersloot is om over twee weken 
tijdens de volgende wedstrijd om 
de European Junior Cup in het 
Britse Donnington Park weer van 
start te gaan.

Castricum - Afgelopen zaterdag zijn de meisjes MHCC MB5 na 
een wedstrijd die tot in de laatste minuut spannend was kampioen 
geworden. Zij wonnen van Purmerend MB5 met 6-1, terwijl tegelij-
kertijd op het naastgelegen veld Purmerend MB4, die koploper was, 
gelijk speelde. De meiden uit Castricum kwamen zo een punt erbo-
ven te staan.

gelijkmaker leek vijf minuten la-
ter al te vallen toen Nick van de 
Ven uit een vrije trap de bal bin-
nenkopte. Echter werd dat doel-
punt afgekeurd wegens buiten-
spel. De gelijkmaker viel alsnog 
in de 37e minuut. Bij een afge-
slagen aanval kwam de bal voor 
de voeten van Robert Poel, en 
die haalde genadeloos hard uit. 
Via de binnenkant van de paal 
sloeg de bal als een raket bin-
nen: 1-1. Dat was ook de rust-
stand. Na rust was Westfriezen 
als eerste dichtbij een nieuwe 
voorsprong, maar uit een kans-
rijke situatie ging de bal net 
voorlangs. Halverwege de twee-
de helft ontsnapte Robin Bak-
ker na een dieptebal plotsklaps 
aan zijn bewakers, en kwam al-
leen voor de keeper. Met een 
beheerste schuiver in de verre 
hoek zetten hij Vitesse op voor-
sprong: 1-2. Het pover spelende 
Westfriezen bleef strijden voor 
een beter resultaat maar in de 
81e minuut werd de genadeklap 
uitgedeeld. Bij een lange aan-
val van Vitesse kwam de bal voor 
de voeten van Robin Bakker, die 
nog enkele verdedigers moest 
ontwijken en daarna de bal ver-
woestend hard in de kruising 
schoot. Een schitterend doelpunt 
waardoor de stand op 1-3 kwam. 
Op tweede pinksterdag volgt het 
tweede duel op de Puikman met 
dus goede vooruitzichten op de 
tweede en beslissende ronde.

MHCC MB5 kampioen

Castricum - Afgelopen week 
speelde het dartsteam van De 
Stiefel hun laatste competitie-
wedstrijd. Een punt was vol-
doende voor de titel in de twee-
de Divisie C van de DVK en die 
werd ook glansrijk bereikt. Paul 
Steenbrink begon aan de singles 
en won met 3-0. Dennis Overdijk 
won daarna ook zijn partij met 
3-0, maar Tom de Vries kon het 
niet bolwerken en verloor met 
0-3. Nico Glorie wist met 3-2 te 
winnen en daardoor werd met 
een 3-1 voorsprong aan de kop-
pels begonnen. 
De tegenstander uit Akersloot 
bood pittig tegenstand. Steen-
brink en Glorie wonnen hun par-
tijen en De Vries en Overdijk 
wonnen er een waardoor de tus-
senstand 6-2 werd voor de Stie-
fel. De teamgame werd daar-
na ook gewonnen ( 7-2) en toen 
kon de champagne ontkurkt 
worden en werd er een mooi 
feestje gevierd. De Stiefel speelt 
nu op zondag 7 juni de divisie-
kampioenschappen van de DVK  
en mocht daar de titel gewonnen 
worden dan kunnen de mannen 
uit Castricum zich gaan opma-
ken voor de Nederlandse kam-
pioenschappen. Café My Way is 
ook kampioen is geworden van 
de tweede Divisie A en dus ook 
op die zondag strijdt voor de al-
gehele titel van de tweede Di-
visie. Deze wedstrijden worden 
gespeeld in Sporthal De Zien in 
Uitgeest.

Darters Stiefel 
kampioen

Inschrijving tennistoernooi
Castricum - Op tennispark Berg 
en Bal wordt van 13 tot en met 
21 juni het WEA Open tennis-
toernooi georganiseerd door TV 
Castricum. Er kan worden inge-
schreven in diverse categorie-
en van vier tot en met acht en in 
verschillende onderdelen: single, 
dubbel en gemengd dubbel. Er 

zijn leeftijdsgrenzen van 30+ en 
50+. De organisatie is in handen 
van Hans Eijkman. 
Het inschrijfgeld is negen euro 
per persoon per onderdeel. Op 
vrijdagavond 19 juni wordt een 
feestavond georganiseerd met 
dj. Inschrijven via www.tvcastri-
cum.nl tot 1 juni.
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Transitium in Antonius; voor 
afscheid rouw en begroeting

Bakkum-Noord - Het voorma-
lig Antonius Kindertehuis wordt 
een Transitium; een centrum 
voor afscheid, rouw en begroe-
ting. Het is het eerste bedrijfs-
verzamelgebouw in Nederland 
exclusief georiënteerd op het fa-
ciliteren van transitieprocessen. 
Een belangrijke rol zal daarbij 
zijn weggelegd voor de transitie 
van leven naar dood. Het Tran-
sitium verwacht daarom ook 
een hospice te zullen huisves-
ten. Ook voor een Respijthuis 
is plaats ingeruimd. De opening 
van een ‘Bloeiplaats Transitium’ 
markeert de eerste fase van de 
ontwikkeling van de plannen. 
Deze Bloeiplaats wordt geves-
tigd in een nu lege vleugel van 
Antonius. Belangstellenden voor 
deelname kunnen zich aanmel-
den voor klus en kijkmiddagen 
via: info@Jan17.nl.
,,Het juiste gereedschap is al-
les”, zegt de initiatiefnemer van 
het Transitium, Thomas van 
Kleef, directeur van Monastiek 
centrum Zeeveld, niet toeval-
lig ook de buurman van het An-
tonius complex. ,,Niet alleen bij 
klussen, maar ook voor wie in 
een rouwproces terecht komt. 
Het Transitium reikt de handvat-
ten aan weer zicht te krijgen in 
schijnbaar uitzichtloze situaties. 
Het wil de gasten de ervaring 
meegeven dat ze zelf de macht 
hebben om de blinddoek die 
het leven ze heeft omgedaan, 
af te leggen. Niet door ze dat in 
een preek of via een PowerPoint 
presentatie te vertellen, maar 
door ze mee te nemen op een 
ervaringsweg. Gasten zullen er 
dan ook gedurende langere tijd, 
we denken eerder in weken dan 
in dagen, kunnen verblijven en 
deel kunnen nemen aan een da-
gelijks en doorlopend activitei-
tenprogramma.
De ontwikkeling van Het Transi-
tium zal een organisch en gelei-
delijk proces
zijn. De ‘Bloeiplaats Transitium 
die onlangs zijn deuren opende, 

biedt kantoor-, werkruimte en 
verblijfsmogelijkheden aan on-
dernemers die diensten of pro-
ducten aanbieden die ‘de over-
gang van oud naar nieuw’verge-
makkelijken. ,,Dat kan een pas-
toraal psycholoog zijn, een fy-
siotherapeut of een masseur, 
een wandelcoach of creatief 
therapeut,  maar evengoed een 
yogaschool, meditatiegroep of 
sangha”, zegt Van Kleef. ,,Of ie-
mand die een bed en breakfast 
wil beginnen waar gasten die in 
de verdrukking zitten een luis-
terend oor vinden. Of een uit-
vaartondernemer. Of een kun-
stenaar die bijzondere uitvaart-
producten maakt, of rituelen op 
maat ontwerpt. Alles is denk-
baar als het maar raakt aan het 
thema van innerlijke transitie 
van oud naar nieuw. We laten 
ons graag verrassen. In de kern 
draait transitie om niets an-
ders dan stappen te durven zet-
ten waar anderen menen dat de 
weg doodloopt. En ook daarbij 
geldt: hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, want hoe meer mensen 
zich bij onze plannen aansluiten 
des te meer inzichten om eraan 
bij te dragen dat in het Transi-
tium een zo uniek aanbod tot 
stand komt, dat het uitgroeit tot 
een landelijk ijkpunt voor het fa-
ciliteren van transitieprocessen 
in het algemeen en rouwverwer-
king in het bijzonder. En overi-
gens is het wel van belang om 
rouw dan te bezien in de ruim-
ste betekenis van het woord.  
Werkloosheid, een scheiding, 
het overlijden van een dierba-
re, een burn out, het zijn alle-
maal voorbeelden van transitie-
fases waarbij rouw een belang-
rijke rol speelt.”
,,Dat we nu al de sleutel krijgen 
van een deel van het Antonius, 
ook al is het voorlopig maar tot 
mei 2016, is al heel wat. We zijn 
eigenaar Parlan en het SIG, de 
tijdelijke bewoners van het com-
plex, heel erkentelijk dat ze ons 
deze kans bieden. De zorgsector 

maakt grote reorganisaties door 
en heeft met enorme bezuini-
gingen te maken. Dit maakt de 
verkoop van deze panden aan 
een traditionele zorginstelling 
onwaarschijnlijk. Niet ondenk-
baar is dat zich dan projectont-
wikkelaars melden met plan-
nen die het bestemmingsplan 
ter discussie stellen. Wij voor-
zien botsende belangen. Door 
nu al met de Transitiumplannen 
naar buiten te komen hopen we 
zowel bij de bewoners van Cas-
tricum als bij de plaatselijke en 
provinciale politiek tijdig een 
bewustwordingsproces op gang 
te brengen voor de dilemma¹s 
problemen die hier onderhuids 
spelen.”
De plannen voor het Transiti-
um voorzien in een themahotel 
met tot zeventig sobere kamers 
en vergader- en workshopruim-
tes, een openbaar toegankelij-
ke horecavoorziening, een vijf-
tiental kantoor- en werkruimtes 
voor derden werkzaam op het 
terrein, een zevental zelfstan-
dige stiltestudio¹s en een vijftal 
dienstappartementen, alsmede 
een hospice en een ‘respijt-’ of 
uitrusthuis voor mantelzorgers.
Het voormalig koloniehuis St. 
Antonius. Een rijksmonument, 
dat in 1934 werd gebouwd in 
een door Frank Lloyd Wright be-
invloede bouwstijl. Het complex, 
tot vrij recent in gebruik als kin-
dertehuis, omvat zo’n 3000m2 
en staat al geruime tijd te koop. 
Er is een werkgroep samenge-
steld om de plannen voor het 
Transitium verder uit te werken 
en vorm te doen krijgen. De-
ze werkgroep bestaat uit pro-
fessionals met een achtergrond 
in bouw, media, cultuur, make-
laardij, herontwikkeling en cre-
atieve industrie. In de voorma-
lige duinboerderij Zeeveld, een 
gebouwencomplex direct gren-
zend aan het Transitium, ont-
wikkelt stichting Jan XVII een 
nieuwe vorm van contemplatief 
kloosterleven.

Limmen   Vanuit de hele provin-
cie komen zaterdag 23 mei Tai-
zé-fans naar de Corneliuskerk. 
Daar wordt de achtste provinci-
ale Taizé-dienst gehouden. Het 
thema is ‘Lopend vuurtje’. Het 
is de zaterdag vóór Pinksteren 
en vanwege dit christelijke feest 
krijgt deze achtste bijeenkomst 
een bijzonder karakter. Enerzijds 
is de viering meditatief van ka-

rakter met stilte, teksten en ge-
bed, anderzijds zal er ook veel 
worden gezongen. De viering op 
de Dusseldorperweg 74 begint 
om 19.00 uur. Ter voorbereiding 
op de Pinksterenviering is er ook 
de gelegenheid mee te doen met 
het Taizé-project-koor. Er is een 
repetitie 20 mei van 20.00 uur tot 
21.30 uur in de Corneliuskerk. 
De repetitie is gratis.

Bijzondere viering 
jubileum zangkoor

Castricum - Het Gemengd 
Zangkoor, voluit het ‘R.K. Ge-
mengd Zangkoor Pancratius’ 
zingt dit jaar vijftig jaar. Jaap 
Hoogland was initiatiefnemer en 
oprichter: hij is in 1964 als on-
derwijzer in Castricum komen 
wonen en werd muzikaal lei-
der van het Herenkoor als op-
volger van dirigent van Wes-
ten. Hij werd ook dirigent van 
het in 1960 opgerichte Dames-
koor. In mei 1965 werd het Ge-
mengd Zangkoor opgericht. Er 
was nog wel toestemming no-
dig van de bisschop. Nu wordt 
het koor, dat uit ruim veertig le-
den bestaat, geleid door dirigent 
Joost Doodeman die 25 jaar ge-
leden het stokje overnam van 
Jaap Hoogland. Het Gemengd 
Zangkoor wordt de laatste jaren 
op het David-orgel begeleid door 
Ronald Schollaart.

Op eerste pinksterdag 24 mei 
viert het koor het jubileum. Pas-
toor Kaleab gaat voor in de mis 
die om 10.00 uur begint in de 
Pancratiuskerk. Tijdens de mis 
zingt het koor de Missa Brevis 
in B van Christopher Tambling, 
een nog levende Engelse com-

ponist. Het is een mis voor koor 
en blazers: het zijn zoals gebrui-
kelijk blazers van Muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum die 
de ondersteuning verlenen. Ook 
zingt er een tiental gastzangers 
van de andere koren van de pa-
rochie mee met het Gemengd 
Zangkoor. 

Deze mis van Tambling is nog 
niet eerder in Nederland ten 
gehore gebracht: de kerkgan-
gers gaan dus een primeur be-
leven. Bijzonder is de composi-
tie van het Credo: daarin wor-
den de verzen afgewisseld met 
de bekende Gregoriaanse zang. 
Achter in de kerk is een kleine 
expositie ingericht met foto’s uit 
het koorverleden. Na afloop van 
de mis is er receptie in de paro-
chiezaal. De muren van de paro-
chiezaal hebben voor deze gele-
genheid een speciaal koor-tintje: 
ze zijn gesierd met kunstwerken 
van diverse koorleden. Het koor 
nodigt bovendien iedereen die 
de meerstemmige klassieke mu-
ziek een warm hart toedraagt uit 
om mee te zingen. De repetities 
zijn op de donderdagavond van-
af half acht in de parochiezaal.

Limmen - Zaterdag 30 mei 
speelt het opleidingsorkest van 
Muziekvereniging Excelsior tij-
dens de gezinsviering in de Heili-
ge Corneliuskerk. Aanvang 19.00 
uur. Het orkest is voor alle leer-

lingen die meer dan een jaar les 
hebben bij de vereniging en op 
deze wijze leren samen te spe-
len. 
Het orkest staat onder leiding 
van Liesbeth Zonneveld. 

Gezinsviering met Excelsior
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Duizend euro voor 
koor De Vredeburgers
Limmen - Tijdens de wekelijks 
repetitieavond in de kerk op 7 
mei kwam Michel Zonneveld, re-
giomanager van Univé Noord-
Kennemerland, het koor een 
grote verassing bezorgen in de 
vorm van een cheque van 1.000 
euro. Het ‘steuntje in de rug’ van 
Univé is vanzelfsprekend zeer 
welkom en werd in grote dank-
baarheid aanvaard. 
Het bedrag wordt besteed aan 

een extra feestelijke uitvoering 
van het jubileumconcert op zon-
dag 8 november. Het koor be-
staat namelijk veertig jaar. Op 
het programma staat een selec-
tie uit Die Zauberfl öte van W.A. 
Mozart met solisten en instru-
mentale begeleiding. Nieuwe le-
den, vooral bassen en alten, zijn 
welkom om het koor te komen 
versterken. Voor meer informa-
tie: www.devredeburgers.nl.

Plantenmarkt Clusius 
vrijdag op markt

Castricum - De onlangs ge-
houden plantenmarkt van het 
Clusius College Castricum is 
zeer succesvol geweest. Er is 
enorm veel verkocht en een 
recordaantal bezoekers kwa-
men langs in de nieuwe kas. De 
mensen vonden het leuk even in 
de nieuwe school en de nieuwe 
kas een kijkje te nemen. Geen 
kans gehad om naar de plan-
tenmarkt te komen? 
Vrijdag worden planten ver-
kocht in de Echt-Clusius markt-
kraam op de vrijdagmarkt van 
Castricum. De opbrengst van 
deze verkoop gaat naar een 
goed doel.

In één maand hele 
Noordzeekust schoon
Regio - Van 1 tot en met 27 au-
gustus steken vrijwilligers hun 
handen uit de mouwen tijdens 
de Boskalis Beach Cleanup Tour 
van Stichting De Noordzee. 
In 27 etappes maken zij de he-
le Noordzeekust afvalvrij om te 
voorkomen dat het gevonden af-
val in zee terechtkomt. Vorig jaar 
is er tijdens de Tour samen met 
1.479 vrijwilligers ruim 20.000 
kilo afval van de Nederlandse 
stranden gehaald. 
Stichting De Noordzee hoopt 
ook dit jaar een grote groep vrij-

willigers te motiveren om deel te 
nemen aan de Boskalis Beach 
Cleanup Tour. 
Deelnemende vrijwilligers rui-
men het afval niet alleen op, ze 
tellen het ook met behulp van de 
Strandscanner App. 
Dankzij informatie over de hoe-
veelheid en herkomst van het af-
val is Stichting De Noordzee in 
staat op zoek te gaan naar effec-
tieve oplossingen voor het meest 
gevonden afval. Inschrijven als 
vrijwilliger kan via Beachclea-
nuptour.nl/doemee.

Getuigen gezocht!
Op vrijdag 15 mei rond 12.00 
uur heeft een onbekend voertuig 
schade veroorzaakt aan mijn au-
to, een zilverblauw metallic Hon-
da Civic met kenteken 26-TD-GJ. 
Mijn auto stond geparkeerd aan 
de rechterkant van de weg langs 
de stoep, dichtbij de ingang van 
fl atgebouw Lathyrus aan de Ad-
miraal de Ruyterlaan. Mijn au-
to is aan de linkerachterzijde ge-
schampt en ongeveer een me-

ter naar achteren geschoven. Ik 
heb inmiddels hierover aangif-
te gedaan bij de politie. Wie heeft 
rond die tijd iets gehoord of ge-
zien? Wie heeft rond die tijd een 
vrachtauto o.i.d. voor fl atgebouw 
Lathyrus langs zien rijden? Alle 
tips zijn welkom.

John van der Meer, jvdmeer@
xs4all.nl, tel. 06-20628885.

Pinksterviering
in de open lucht

Akersloot - Ook dit jaar organi-
seren de katholieke en protes-
tantse kerken van Akersloot een 
gezamenlijk pinksterviering. De-
ze vindt plaats op zondag 24 mei 
om 10.00 uur.  
De locatie is weer het scouting-
terrein aan de Roemersdijk, aan 
de noordkant van Akersloot. 

Twee koren zingen: Aquarius en 
het kinderkoor van de parochie. 
Er worden echte duiven gelost, 
in verband met het thema van de 
viering. 
De dienst duurt een uur. Na af-
loop is er koffi e en thee. Voor de 
kleintjes een apart programma. 
Toegang vrij.

Castricum - Donderdagoch-
tend om 0.20 uur werd de vrijwil-
lige brandweer op pad gestuurd 
voor een binnenbrand aan de 
Laan van Albert ‘s Hoeve. Ten-
minste, dat dacht een buurtbe-
woner. Door een soort blauwe 
gloed en een brandlucht twij-
felde hij geen moment en be-
sloot gelijk om de brandweer te 
bellen. Maar bij aankomst van 
de brandweer bleek het al snel 
loos alarm te zijn. Het bleek om 
een zonnecellampje te gaan die 
blauw licht geven. En de brand-
lucht was waarschijnlijk afkom-
stig van een open haard in de 
buurt. Er waren deze week ook 
diverse loze brandmelding bij 
Zorgcentrum De Boogaert, Ser-
vicefl at Sans Souci en de Kaap 
op Dijk en Duin.

Loos Alarm

Castricum - Op zondag 31 mei  
geeft Erik Jan Eradus voor de 
tweede maal een concert op het 
David-orgel van de Pancratius-
kerk . Erik Jan zal de vierde en 
zesde symfonie van Charles-Ma-
rie Widor spelen. Het concert be-
gint om 15.30 uur.

Orgelconcert

Wat doen die pijlen
op de palen?

Castricum - Op diverse lan-
taarnpalen doemen ze op: oran-
je- of blauwgekleurde pijlen op 
ooghoogte. Het zijn aanduidin-
gen voor wandelroutes. De pij-
len en routes maken deel uit van 
het wandelnetwerk Noord- en 

Midden Kennemerland dat nu in 
aanleg is. Als het netwerk klaar 
is, is het bij elkaar 1.000 kilome-
ter aan wandelpaden met elkaar 
verbonden. Bovendien gaat het 
netwerk aansluiten op het be-
staande wandelnetwerk Ber-

gen, Alkmaar en Heiloo en daar-
mee wordt het mogelijk om een 
aaneengesloten wandeling van 
maar liefst 1.500 km door Noord-
Holland te maken.
Op diverse plekken in de vijf ker-
nen van Castricum zijn routes-
tickers op lantaarnpalen aan-
gebracht. Voor de gemeen-
te zijn er de volgende startpun-
ten: Akersloot (Uiterdam/ Klaas-
Hoornpolder) Bakkum (plein-
tje Van der Mijleweg/ restaurant 
Johanna¹s Hof/ ingang Noor-
derstraat), Castricum (station 
NS), de Woude (nabij het pontje) 
en in Limmen (nabij Vredeburg). 
Vanaf augustus worden bij de-
ze startpunten informatieborden 
geplaatst. In 2016 richt de aan-
dacht zich op uitbreiding van het 
netwerk met boerenlandpaden. 
Zodra er routes beschikbaar 
zijn, komen die op de kaart van 
de website www.wandelnetwer-
knoordholland.nl. 
Foto: Wethouder Leo van 
Schoonhoven plakte eerder dit 
voorjaar de eerste Wandelnet-
werksticker in Castricum onder 
toeziend oog van Fred Roden-
bach van Recreatie Noord-Hol-
land.



Veel animo voor 
Culturele Speeddate
Castricum - Pablo Picasso zei 
ooit: ‘Wie gelukkig wil zijn, moet 
thuisblijven.’ Daar denken de 
kunstenaars in deze regio an-
ders over. Op de uitnodiging om 
deel te nemen aan De Culture-
le Speeddate op zaterdag 30 mei 
in het gemeentehuis van Castri-
cum volgden direct veel aanmel-
dingen.
Naast beeldend kunstenaars 
meldden zich ook musici, schrij-
vers, dichters en filmmakers aan, 
alsook festivalorganisatoren, 
vertegenwoordigers van culture-
le instellingen en programmeurs 
van podia. ,,Dit is erg leuk en 
precies wat we voor ogen heb-
ben”, zegt Hubert-Jan Horrocks 
van het organiserende Cultuur-

platform Castricum. ,,Dit evene-
ment staat open voor iedereen 
die actief is in kunst en cultuur 
in de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo. Juist 
met zo’n rijkgeschakeerd gezel-
schap krijg je spannende da-
tingsessies.”
Veel nieuwe contacten opdoen 
in het culturele veld, dat is het 
idee achter De Culturele Speed-
date. Horrocks: ,,Als deelne-
mer spreek je tweeënhalve mi-
nuut met iemand. Daarna schuif 
je meteen door voor de volgende 
ontmoeting. Het gaat heel snel 
en dat zorgt voor de nodige hi-
lariteit.” De Culturele Speeddate 
wordt geopend met korte spee-
ches door Kees Wieringa, con-
certpianist en directeur van Mu-
seum Kranenburgh, en Elly de 
Waard, dichteres en medeorga-
nisator van het festival Kunst & 
Koningsduin.
De Culturele Speeddate is nu 
nog niet volgeboekt. Wel wordt 
een tijdige aanmelding aanbevo-
len. Aanvang: 15.00 uur. Locatie: 
Raadhuisplein 1, Castricum. En-
tree: gratis via aanmelding voor-
af bij cultuurplatform@castri-
cum.nl. Op de foto de speeddate 
van tassenontwerpster Marieke 
de Vree met dichter en theater-
maker Luuk Imhann. Foto: Harm 
Noordhoorn.

Castricum - Aritia van Oven 
maakte deze foto vorige week 
in een tuin in Castricum.  Het 
is een libelle, die net uit zijn 
omhulsel gekomen is en nog 
moet drogen en kleuren, voor-
dat hij kan gaan vliegen.

Natuuronderzoek 
van Noord-Holland

Regio - Alle Noord-Hollanders 
hebben nu de kans te laten we-
ten wat natuur voor hen betekent. 
En hoe tevreden zij over die na-
tuur zijn. Onder deelnemers aan 
het onderzoek wordt een mooie 
prijs verloot: een rondvlucht bo-
ven Noord-Holland. Welk dier 
staat symbool voor Noord-Hol-

land? Hoe waardeert men de na-
tuur in uw directe omgeving? En 
de toekomst voor natuur? Dat zijn 
een aantal vragen die in het na-
tuuronderzoek Noord-Holland 
2015 worden gesteld. Via www.
natuuronderzoek2015.nl kan ie-
dereen mee doen. Het onderzoek 
maakt duidelijk hoe Noord-Hol-

landers de natuur waarderen. Hoe 
ze de natuur gebruiken en hoe ze 
de toekomst voor die natuur zien. 
Maar ook waar verbeteringen no-
dig zijn. Het onderzoek biedt deel-
nemers bovendien de mogelijk-
heid een stem te laten horen en 
invloed uit te oefenen richting de 
politiek. Foto: Menno Schaefer.

Live in Bakkerij
Castricum - Vrijdag spelen Cus-
ack en The Lumes in De Bakke-
rij. Geïnspireerd door bands als 
Shellac, Savages en Local Na-
tives brengt Cusack haar eigen-
zinnige mix van zwaar, meesle-
pend gitaarwerk afgewisseld 
met sterke grooves. 
The Lumes is een Rotterdamse 
noiseband. Zaterdag een ener-
gieke band van mannen en vrou-
wen; MirCo & De Wijze Mannen. 
Bij de Wijze Mannen is het al-
tijd lol op het podium. Twee to-

verwoorden: energie en plezier, 
en dat zie je bij elk optreden. En 
de liedjes van MiRco & de Wijze 
Mannen bruisen van het leven. 
Kissing Jane is een vijfkoppige 
popband uit de kop van Noord-
Holland. 
Met muzikale invloeden van Mu-
se, No Doubt, Bat for Lashes, Ka-
te Bush, Blondie en Katy Perry, 
omschrijven zij hun muziek als 
theatrale powerpop. Zaal beide 
avonden open om 21.00 uur. En-
tree vier euro.

Castricum - Oud-wethouder 
Ber Hes van de gemeente Cas-
tricum is 13 mei geïnstalleerd 
als lid van het algemeen be-
stuur van het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. 
Het betreft een vervanging in 
verband met ziekte. Ber Hes zit 
in het bestuur namens de groe-
pering Groen, Water&Land, het 
waterplatform dat bij de verkie-
zingen van 18 maart de groot-
ste partij binnen het hoogheem-
raadschap is geworden.

Ber Hes in bestuur 
waterschap 

Castricum/Uitgeest - Wie wil 
dat zijn kind een vrijeschool be-
zoekt moet rekening houden met 
extra reistijd en en daarbij beho-
rende kosten. Daarom hebben 
ouders het initiatief genomen 
een vrijeschool in de buurt van 
Castricum of Uitgeest te realise-
ren. Daarbij blijkt dat veel vrije-
scholen in Noord-Holland flin-
ke wachtlijsten kennen. Een con-
crete locatie of planning is er nog 

niet, maar de basis voor het initi-
atief is gelegd. De wethouder on-
derwijs van gemeente Uitgeest 
heeft positief gereageerd op het 
ouderinitiatief en is bereid mee 
te denken. De zienswijze en in-
put van de gemeente Castricum 
en Stichting Ithaka zal op korte 
termijn duidelijk worden.  Meer 
informatie en een aanmeldings-
formulier is te vinden op www.
vrijeschooluitgeest.nl.

Vrijeschool in ontwikkeling

Bijzonder

Inschrijvingen 
schoolhandbal geopend
Castricum - Jaarlijks organi-
seert CSV Handbal een school-
handbaltoernooi. Tijdens dit 
scholentoernooi strijden honder-
den leerlingen uit de groepen 3 
tot en met 8 van de basisscho-
len uit Castricum en omgeving 
om de handbalbeker. Op 28 ju-
ni is het weer zo ver. De start is 

rond 10.30 uur. Aanmelden kan 
via school tot en met 28 mei. Al-
vast trainen en oefenen? Dat kan 
op woensdagmiddag 20 mei en 
10 juni vanaf 15.15 uur op sport-
park Wouterland. 
Vragen? De organisatie is be-
reikbaar via jeugdcommissie@
csvhandbal.nl.
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