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Weer rugbytopper bij Cas RC
Castricum - Er wordt een 
internationale wedstrijd tus-
sen Nederland en de Nieuw-
Zeeland Ambassadors XV 
gespeeld op 18 juni bij de 
Castricumse Rugby Club op 
Wouterland. In 2014 was de 
Castricumse Rugbyclub gast-
heer van de All Blacks se-
vens, die in hun voorberei-

ding voor de Commonwealth 
games hier een week train-
de. De trainingwedstrijd van 
veertien minuten werd door 
meer dan vijfduizend suppor-
ters werd bezocht. Het mo-
ment werd landelijk door de 
media bezocht. ,,Wegens dit 
succes en de reactie van het 
Nederlandse publiek na het 

op tv uitgezonden WK Rugby 
in 2015, hebben wij besloten 
dat er meer toprugby in Ne-
derland moet worden geor-
ganiseerd”, aldus Pieter Bob 
Wierenga. ..Op vrijdag ver-
zorgen de Ambassadors een 
rugbytraining voor de jeugd-
spelers en scholen in de om-
geving.” Foto: Martin Košata.

Atelier opent deuren 
op het strandplateau

Bakkum - Van juni tot en 
met september organiseert 
kunstenaarscollectief CAK-
two met Berend Wijers, Peter 
Rijke en Marina Pronk open 
atelierdagen in het voorma-
lige restaurant Blinckers op 
het strandplateau. Al geruime 
tijd heeft het drietal dit pand 
in gebruik als atelierruimte. 
Op 4 en 5 juni tijdens Kunst-
fi etsroute exposeert CAKtwo 
hier samen met ateliergeno-

ten Marion Albers, Mireille 
Schermer en Gemma Distel-
brink en gast Haluschi. Dit is 
tevens de aftrap van de open 
atelierdagen. Atelier voor-
heen Blinckers opent haar 
deuren ieder weekend van 
12.00 tot 17.00 uur en bezoe-
kers kunnen de kunstenaars 
aan het werk zien waarbij te-
vens tentoonstellingen van 
steeds wisselende kunste-
naars worden ingericht. 

Castricummers worden oud
Castricum - De gemiddel-
de levensverwachting van 
kinderen die tussen 2011 en 
2014 geboren zijn in Castri-
cum is 83,1 jaar. Dat blijkt uit 
berekeningen van het RIVM.
Dat is boven het landelijk ge-
middelde van 81,3. Het ver-

schil is zelfs zo groot, dat het 
99% zeker is dat mensen in 
Castricum ouder worden dan 
in de rest van Nederland. 
De cijfers zijn gebaseerd op 
sterftecijfers van iedereen in 
de gemeente, dus bij de be-
rekening wordt uitgegaan 

van iemand die zijn hele le-
ven in de gemeente blijft wo-
nen. Kinderen die geboren 
zijn in Heiloo worden nog ou-
der: 84,2 jaar. De verwachting 
is dat kinderen in Uitgeest 
82,4 jaar worden, in Alkmaar 
81,7 en in Heemskerk 81,3 
jaar. Beverwijk scoort nog la-
ger: 80,5 jaar en Amsterdam 
80,3 jaar. 

Vorig jaar speelde de NZ Ambassadors in Praag. Het team, geselecteerd uit Nieuw Zeelandse 
rugbyers uit heel Europa, aangevuld met ex-All Blacks, speelde daar tegen Tsjechië.

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 

Wilt u genieten van vele soorten Oriëntaalse gerechten, 
sushi’s, ijs & soepen, bestel dan onze Chinese tapas, 

u kunt zo vaak & zoveel bestellen als u wilt!

Ma. t/m do.:  € 18,50 p.p. Vrij. t/m zo. en feestdagen:  € 21,50 p.p.
Kinderen (tot 10 jr.) voor maar € 10.50 p.p.

WWW.AZIE-PLAZA.NL
WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

CHINESE TAPAS ALL YOU 
CAN EAT!

Wilt u gerechten in bu� et vorm? V.a. 15 pers. bieden wij u een all-in bu� et voor max. 2,5 uur 
incl. drankjes (*) voor €25,- p.p. Reservering gewenst. * Bier, huiswijn, frisdrank, ko�  e & thee
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie
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De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nlDeze week in De krant! Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

0251 - 652 430

Hooglander 
worstjes

100 gram €0,99

IJsbergsla,
komkommer,

tomaat
2 kalfsburgers
Samen €4,99

½ gekookte worst
€3,99
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OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren 
Castricum - 28-04-2016: Si-
mon Koorn, zoon van Martijn 
Koorn en Sultan Demirol. 16-
05-2016: Kee Marie Weijer, 
dochter van Maarten Weijer 
en Janique L. Gerrits Jans.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Limmen - 18-05-2016: Ro-
nald A. Tetteroo en Jolein M. 
Stroomer. 18-05-2016: Ar-
jan M. Gorter en Babette F.E. 
Swart.

Overleden
Castricum - 16-04-2016: Pe-
trus J. Bleijendaal, weduw-
naar van Elisabeth Helmers. 
15-05-2016: Wijnandus A. 
Krom, gehuwd met Mar-
garetha M. Schram. 18-05-
2016: Theodorus C. Brand-
jes, gehuwd met Catharina 
J. Warmerdam. 18-05-2016: 
Reinier Res, gehuwd met 
Maartje C. Ooms. 
Limmen - 17-05-2016: Ma-
ria E. van Beers, weduwe van 
Cornelis J. Veldt.

Zomermarkt in centrum
Castricum - De zomermarkt 
wordt dit jaar georganiseerd 
door Star Promotions in sa-
menwerking met het Onder-
nemersfonds Castricum. De 
braderie vindt plaats op za-
terdag 18 juni van 17.00 tot 
22.00 uur en zondag 19 Juni 
van 11.00 tot 18.00 uur
Er staan ongeveer 150 kra-
men waarop een breed sca-
la aan producten zijn uitge-
stald. Denk aan diverse kle-
ding en mode-accessoires, 
sieraden, lederwaren, multi-

media en elektronica, cosme-
tica, bedtextiel, speelgoed en 
feestartikelen.
Er staan kramen met Suri-
naamse snacks, er is friet, 
worst, hamburgers, poffertjes 
en snoep. Naast de zomer-
markt is er ook een boeken-
markt, een muziekmarkt en 
een hobbymarkt met zelfge-
maakte spullen van particu-
lieren. Op het podium wordt 
muziek gedraaid. Voor de 
kinderen is er een zweefmo-
len en een draaimolen.

Zaterdag open dag bij 
Brouwerij Dampegheest

Limmen - In het kader van 
‘Week van het bier’, heeft 
Brouwerij Dampegheest za-
terdag 28 mei van 11.00 uur 
tot 17.00 uur een open dag.  
Brouwerij Dampegheest 
brouwt acht soorten bier. Vijf 
bieren zijn het hele jaar door 
verkrijgbaar en er zijn drie 
seizoensbieren. Het nieuw-
ste bier ‘Alkmaars Blondje’, 
is momenteel erg populair. 
Dit bier is speciaal voor de 
Kaasstad Alkmaar gemaakt 
en heeft als toevoeging, een 
bijproduct van kaas, namelijk 

wei. Hierdoor heeft het een 
romige smaak en is het goed 
te combineren met een stuk-
je kaas. 
Door een verbouwing in de 
brouwerij is de indeling ge-
wijzigd. De installatie is ver-
groot en er is meer ruimte 
voor opslag. Zelf zien waar 
al dat lekkere bier gemaakt 
wordt? Iedereen is welkom 
om een kijkje te nemen in de 
brouwerij en het Alkmaars 
Blondje zelf te proeven. Het 
adres is Achterweg 22 in 
Limmen.

De zee als inspiratiebron
De toename van het aantal zelfstan-
dige professionals is kenmerkend 
voor deze tijd; de zogenaamde 
zp’ers. Velen sluiten zich aan bij de 
Ondernemers Vereniging Castri-
cum. Ondernemers die hun talent 
inzetten voor het verkrijgen van in-
komsten. Michaëla Wierdsma, zp’er 
bij www.verandergedrag.nu, stelt ze 
voor en vraagt door.

Creatief, muzikaal, positief gericht en 
ze geeft graag leiding; dat zijn de ei-
genschappen die Joyce van Bruggen-Den Boer van Art of Joyce 
zichzelf toedicht. Dat haar glas altijd minstens half vol is, bewijst 
haar levensverhaal.

Joyce, moeder van drie kinderen en grootmoeder van vijf, is haar 
werkzame leven als docent handvaardigheid begonnen. ,,Het 
creatieve zat er al jong in”, vertelt Joyce. ,,Ik maakte als kind mijn 
eigen kleding, de naaimachine heeft overuren gemaakt.” Maar 
Joyce werd ernstig ziek en moest het docentschap opgeven. 
Tijdens het genezingsproces kwam zij in aanraking met edelme-
taal. ,,In het Goud-en Zilvermuseum in Schoonhoven is de kiem 
gelegd. Ik mocht daar aan het werk met edelsmeden, geweldig!” 
Alles viel op zijn plaats, het werd metaal. ,,Metaal geeft mij kracht, 
niet alleen fysiek, maar ook mentaal,’’ Joyce straalt als ze erover 
vertelt.

Ze is succesvol. Joyce maakt sieraden in opdracht en daarnaast 
wordt haar werk verkocht aan galeries. Regelmatig ziet ze een 
ketting of broche op televisie voorbijkomen. ,,Het wordt in de 
hoogste sociale kringen gedragen”, glimlacht ze om er beteuterd 
aan toe te voegen dat het ‘not done’ is om namen te noemen.

Inspiratie
Sinds 1992 woont Joyce in Castricum. De zee is haar inspiratie-
bron. Regelmatig verwerkt ze ook voorwerpen die ze op het 
strand heeft gevonden in haar objecten. De tip van Joyce is dat 
iedereen een sieraad kan maken. ,,Het is altijd goed, omdat het 
heel persoonlijk is. De inspiratie haal je namelijk van binnenuit, de 
kunst is om het te voorschijn te laten komen.” In haar cursussen 
in De Kern leer je gebruik te maken van edelmetaal. ,,Kijk even op 
mijn website Art of Joyce of de Facebookpagina Joyce Den Boer, 
dan zie je wat mijn cursisten maken. Het is meer dan alleen een 
sieraad.” 

Jazz is haar favoriete muziek, in haar werkstukken en sieraden zie 
je dat ook terug. Vorig jaar is ze voor het eerst in haar leven in 
het vliegtuig gestapt. ,,Geweldig! Het loskomen van de grond, de 
vrijheid, het gevoel even los te komen van alles.” Om te vervolgen 
dat het ontmoeten van andere ondernemers haar ook inspireert. 
,,Samen netwerken en in gesprek gaan om Castricum wakker te 
schudden”, is haar doel bij de OVC. Ze houdt er ook van om een 
deel van de groep te zijn. 

In beweging
De kunstenares is altijd met haar handen bezig, tijdens het inter-
view tekent ze en dwaalt ze af. ,,Je moet in beweging blijven en 
je fantasie z’n gang laten gaan.” Joyce vertelt over een samen-
werkingsproject met bevriende kunstenaars en over de Kunst-

10daagse waar ze in Bergen aan Zee 
aan meedoet. ,,Heerlijk, kunst en zee.” 
En ze tekent verder. Fantasie en inspi-
ratie te over.

Michaëla spreekt OVC talent:
Joyce van Bruggen- 
Den Boer
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Annie schrijft gedichten- 
bundel voor Ethiopië

Castricum - Na het kin-
dergebeden boekje ‘Dicht-
bij’ en ‘Kinderen zijn als vlin-
ders’ is deze week een der-
de bundeltje verschenen ‘In 
stilte waargenomen’. Annie 
Assendelft schreef gedicht-
jes over de natuur. De opt-
brengst gaat naar de aller-
armste moeders en kinderen 
uit de sloppenwijken in Ethi-
opië. ,,In november ga ik voor 

de vijfde keer naar Ethiopië, 
hopelijk met een mooi be-
drag om zo de aidsmoeders 
en hun kinderen een klein 
steuntje in de rug te geven. 
Ik voel me zeer betrokken bij 
deze kinderen en ook een 
beetje verantwoordelijk als ik 
kijk wat wij hier allemaal be-
zitten.” Bestellen kan via tel.: 
0251-650757of op de M. L. 
Kinglaan 18 in Castricum. 

Actie tegen plan Schippers
Castricum - Schoonheids-
specialiste Aniëlle Castri-
cum komt in actie tegen 
het besluit van minister 
Edith Schippers van VWS 
om nog voor de zomer een 
wetsvoorstel in te dienen 
om ontharingen met laser- 
en IPL-techniek alleen 
door artsen en huidthera-
peuten te laten uitvoeren. 

,,Wij schoonheidsspecialis-
ten Noord Holland vrezen 
voor ons werk”, zegt Aniëlle. 
,,Het betekent dat zo’n beet-
je alles met een stekker ver-
boden gaat worden voor ons. 
Het wetsvoorstel stelt dat álle 
apparatuur op basis van licht, 
energie, ultrageluid en hoog-
frequente stroom, straks al-
leen nog maar door huid-
therapeuten en artsen ge-
bruikt mag worden. Zo’n ne-
genduizend bedrijven en ba-
nen wordt het voortbestaan 

onzeker gemaakt. Als oplos-
sing stelt Schippers voor dat 
alle schoonheidsspecialisten 
een deeltijdopleiding huid-
therapie gaan volgen. Klein 
detail, deze opleiding bestaat 
niet. Mocht deze opleiding er 
in de toekomst komen, dan 
kunnen de slechts twee ho-
gescholen die de opleiding 
huidtherapie aanbieden, de 
stroom schoonheidsspecia-
listen niet aan. Overal in het 
land zijn schoonheidsspe-
cialisten bezig actie te voe-
ren tegen het absurde plan. 
Dit doen we onder meer door 
handtekeningen te verzame-
len onder een petitie. Wij wil-
len inwoners oproepen onze 
petitie te tekenen. In het be-
lang van de schoonheidsspe-
cialist en in het belang van 
goede en betaalbare zorg!”

Kijk voor meer informatie op 
www.iplenlaser.petities.nl.

Hoe kom ik van afval af?
Er is een afvaldepot en daar kunne inwoners van Castricum overtollige 
resten naar toe brengen. We betalen daar ook geld voor, maar als je dat 
nu niet zelf kan wegbrengen? Er werd een badkamerkastje vervangen en 
om van het oude af te komen, belde ik grof vuil. Daar begint mijn pro-
bleem. ,,Nee, dat ik te klein, daar moet u zelf iets voor regelen.” Maar wat 
dan? G.P. Groot dan, maar die halen alleen op in Uitgeest en Zandvoort. 
Ik woon in een aanleunwoning, loop met een rollator en ben 89 jaar. Wat 
kreeg ik een naar gevoel hierbij, is er zo weinig begrip voor ons ouderen? 
Ik ben sinds twee maanden weduwe, ben begaan met mensen om mij 
heen en dat krijg ik zo’n naar antwoord. Mijn man fietste niet meer en 
reed ook geen auto, ook hij had het niet weg kunnen brengen. Ik heb 
achteraf een oplossing gevonden, hoewel nog niet alles weg is. Maar 
ik blijf vinden dat de gemeente Castricum mij zeer onvriendelijk heeft 
behandeld, op zijn zachtst gezegd. 
M.M. Scholte-Schoen, Castricum.

Kansen winkelgebieden
Castricum - De provincie 
Noord-Holland draagt bij aan 
de herstructurering van het 
winkelgebied in Castricum. 
De bijdrage is bedoeld om 
de gemeente te helpen hun 
winkelgebiedsvisies  in uit-
voering om te zetten. Gede-
puteerde Economische Za-
ken, Jaap Bond: ,,Winkelge-
bieden zijn het economische 
én het sociale hart van dor-
pen en steden. De gemeente 
heeft in hun visie helder be-
schreven wat het winkelge-
bied nodig heeft om die rol te 
blijven vervullen.
Van visie naar actie gaan, 
vergt tijd, inspanning en ook 

geld. De provincie draagt 
daar graag aan bij.” In Cas-
tricum is gekeken naar de 
kwaliteiten van het centrum 
en van Geesterduin en wel-
ke detailhandel daarbij hoort.
De bijdrage wordt gezien als 
een pilot. Deze pilot wordt 
geëvalueerd en daarna wordt 
bekeken of de provincie een 
blijvende rol kan spelen op dit 
onderwerp. Met een bijdrage 
aan deze projecten wordt ge-
volg gegeven aan een motie 
van Provinciale Staten.
In Noord-Holland is ook af-
gesproken dat gemeenten 
gezamenlijk een regionale 
detailhandelsvisie opstellen.

Castricum - Al bijna dertig 
jaar bestaat de toneelgroep 
van basisschool De Sok-
kerwei, bestaande uit leer-
krachten en ouders. Donder-
dag 19 mei werd het toneel-
stuk ‘De Boevenboot’ opge-
voerd. Met zijn Boevenboot 
waren kapitein Grootoor en 
zijn bemanning op zoek naar 
de Afrikaanse schat, maar 
werden gedwarsboomd een 
zeemeerman en een verste-
keling. In totaal voerde de 

groep de voorstelling drie 
keer op: twee keer voor leer-
lingen, en ‘s avonds voor fa-
milie, bekenden en overige 
belangstellenden. 
Op De Sokkerwei wordt veel 
aan toneel gedaan. Alle groe-
pen voeren eens per jaar een 
musical of toneelstuk op voor 
hun ouders in het Wei-Thea-
ter. En elke maand is er een 
maandsluiting waar ze sa-
men dansen, zingen en la-
chen.

Kunst bij  
Perspectief
Bakkum - Tijdens de kunst-
fietsroute op 4 en 5 juni van 
11.00 tot 17.00 uur heeft Per-
spectief zijn ateliers weer 
omgetoverd tot een exposi-
tieruimte waar naast schil-
derijen, etsen, keramiek en 
beeldhouwwerken dit jaar 
ook glasobjecten te bewon-
deren zijn. Glasfusion is een 
nieuwe techniek die Per-
spectief aan zijn aanbod van 
mogelijkheden heeft toege-
voegd. Evenals vorige jaren 
treft men dit jaar weer een 
portrettengalerij aan van een 
bekende Castricummer die 
bij Perspectief model heeft 
gezeten. Dit jaar is dat Si-
mone Veldt-Bakker, de be-
drijfsleider van Bij Bakker. Zij 
opent op zaterdag 4 juni om 
10.00 uur de kunstfietsrou-
te officieel bij Perspectief met 
het uitkiezen van haar favo-
riete portret. Iedereen is wel-
kom. Beide dagen staat er 
een authentiek beschilderde 
ijskar met ambachtelijk boe-
renroomijs naast het gebouw 
van Perspectief. Bovendien 
komthuisgitarist Hans Laduc 
op zondag de sfeer verhogen 
met zijn gitaarspel. Het adres 
is Van Oldenbarneveldtlaan 
37 in Bakkum.

Castricum - Voor de post-
duiven uit de IJmond stond 
er dit weekend een wed-
strijd vanuit het Franse Mor-
lincourt op het programma. 
Gelost om 9.00 uur vloog de 
eerste duif van de postdui-
venvereniging de Gouden 
Wieken met een gemiddel-
de snelheid van bijna 111 ki-
lometer per uur richting Cas-
tricum. De jonge jaarling dof-
fer van Gerhard Tromp land-
de om 12.10.28 op de klep en 
verdiende daarmee de bloe-
men voor zijn baas. Anton 
Tromp klokte als tweede lief-
hebber en dit met de boven-
ste van de inkorflijst. De der-
de duif werd geklokt door Ni-
co de Graaf.

Hoge snelheid 
duiven

Sanne schijnt in Hengelo
Castricum - Afgelopen 
zondag liep Sanne Verste-
gen tijdens de Fanny Blan-
kers Koen Games, Neder-
lands enige Grand Prix atle-
tiekwedstrijd in Hengelo. Op 
de voor haar ongebruikelij-
ke afstand 1500m verbeter-
de zij haar persoonlijk record 
tot 4.12.40, wat maar net bo-
ven de internationale EK li-
miet van 4.12.00 ligt. 
,,De omstandigheden wa-
ren vooral koud en nat, maar 
gelukkig geen wind. De zon 

scheen niet, maar ik wel”, 
lachte Sanne. ,,Ik heb hier 
heel blij mee. Het bevestigt 
de goede vorm en geeft aan 
dat de basis goed is om het 
hele seizoen aan te kunnen. 
Nu op naar de 800m, waar-
op het echt moet gebeuren.” 
Vorige week kwam Sanne 
tot 2.04.23 bij de grote Adi-
das wedstrijden in Duits-
land. ,,Tijd en uitslag spraken 
niet tot de verbeelding, maar 
de omstandigheden waren 
zwaar met veel wind.”
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Ondernemers in beeld
Castricum - OVC is meer dan 
losse ondernemers die net-
werken; de vereniging bloeit 
met vooruitstrevende onder-
nemers die graag hun ken-
nis delen. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid is een van de 
kernwaardes van de vereni-
ging. En dat wordt nu in beeld 
gebracht door Dick Berg en 
Michaëla Wierdsma. De eerste 
opnames zijn gemaakt en het 
belooft een inspirerende film 
te worden die verder reikt dan 
de grenzen van Castricum.

Festival met smartlappen 
en shanty’s in Akersloot

Akersloot - Zondag  12 ju-
ni gaat Akersloot weer brui-
sen van plezier met een lach 
en een traan onder de klan-
ken van smartelijke liede-
ren die door diverse koren 
ten gehore gebracht wor-
den. Op het Wilhelminaplein 
staan zes koren op het podi-
um vanaf 12.45 uur. De toe-
gang is gratis. 
Het festival kenmerkt zich 
door de gezellige sfeer, het 
meezingen en de vrolijkheid. 
Het spits wordt afgebeten 
door het De Zingende Zwa-
nen, gevolgd door De Vrolijke 
Noot uit Alkmaar met  zestig 
zangers. Daarna volgt het Eg-
monds Shantykoor De Zaal-
neelden en het beroemde 

Kapiteinskoor uit Zaandam 
onder andere bekend van 
hun prachtige witte unifor-
men en de deelname aan Sail 
Amsterdam. Ook het Aker-
sloter koor van Heeren Ze-
ventien zal het podium betre-
den om vervolgens af te slui-
ten met Brulboeien. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Frankenstein - Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Eye in the Sky

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 21.00 uur 
zaterdag 15.45 uur
zondag 19.30 uur 
dinsdag 20.00 uur
The Nice Guys

vrijdag 15.45 uur 
zaterdag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Money Monster
vrijdag 18.30 uur
zondag 11.00 uur 

Brooklyn
vrijdag 15.45 uur

zaterdag 13.15 & 15.45 uur
zondag 13.15 uur

woensdag 14.00 uur
Angry Birds (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur
The Jungle Book 2D

zondag 11.00 uur 
woensdag 14.00 uur

Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 26 mei t/m  1 juni 2016

Eyes in the Sky
Wanneer kolonel Katherine 
Powell de opdracht krijgt om 
een geheime drone-missie te 
leiden, kan ze nog niet voor-
spellen wat haar te wachten 
staat. Het is de bedoeling dat 
ze een groep terroristen moet 
arresteren die op een schuil-
plaats verblijven in Nairobi, 
Kenia. 
Al snel komen ze er ach-
ter dat de terroristen ande-

re plannen hebben en moet 
Katherine de plannen wijzi-
gen en de groep uitschake-
len. Dit lijkt goed te gaan, tot 
het moment dat dronepiloot 
Steve Watts, die de leiding 
heeft over de uitschakeling, 
een klein meisje spot bij de 
verblijfplaats van de terroris-
ten. Samen moeten ze beslis-
sen of ze bereid zijn haar le-
ven op te offeren of niet.

De ‘Artist In Residence’ van 
het Royal Ballet, Liam Scar-
lett, koos het klassieke Fran-
kenstein verhaal van Ma-
ry Shelley als basis voor zijn 
eerste, avondvullende en ver-
halende ballet voor Covent 
Garden Main Stage. Een ver-
haal vol verraad, nieuwsgie-

Frankenstein, 
ballet in bios

righeid, leven, dood en bo-
venal liefde, dat Scarlett in-
spireert om alle aspecten van 
de menselijke natuur uit te 
diepen, in ons verlangen om 
geaccepteerd te zijn en een 
plek in de wereld te vinden. 
Voor dit uiterst boeiende bal-
let keert Scarlett terug naar 
de muziek van Lowell Lie-
bermann, die voor deze pro-
ductie geheel nieuwe muziek 
schreef.

Dakkapel, opbouw of aanbouw? 
Naar aannemersbedrijf JS Siemensma

Beverwijk - Aannemersbe-
drijf JS Siemensma BV is al 
dertig jaar een zeer betrouw-
bare partner voor kleine en 
grote verbouwingen van wo-
ningen en bedrijfspanden. 
Het plaatsen van een dak-
kapel, een complete opbouw 
op de bestaande bovenver-
dieping of het realiseren van 
een aanbouw; al deze zaken 
worden tot in detail door het 
team van dit bedrijf verzorgd. 
Het team bestaat uit vas-
te medewerkers, aangevuld 
met ervaren vaklieden die in 
veel gevallen al jarenlang sa-
menwerken met het bedrijf. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het kraanbedrijf dat wordt in-
gehuurd, maar ook voor de 
loodgieter, de stukadoor en 
de elektriciën die worden in-
geschakeld. Deze manier van 
werken biedt garantie voor 
kwaliteit. Omdat in het team 
veel bouwtechnische vak-
kennis aanwezig is, kan altijd 
de beste oplossing voor ie-
dere verbouwingsvraag wor-
den gepresenteerd. Het la-
ten plaatsen van een aan-
bouw of uitbouw levert niet 
alleen een forse ruimtewinst 
in huis op, het vormt tevens 
een aanzienlijke meerwaarde 

voor het pand. Elke construc-
tie wordt goed doordacht en 
is daardoor berekend op de 
toekomst. Maar al in het tra-
ject daarvoor gaat aanne-
mersbedrijf JS Siemensma 
BV aan de slag om de op-
drachtgever zoveel mogelijk 
te ontzorgen. Van het laten 
opstellen van de benodigde 
bouwtekeningen tot aan het 
begeleiden van de vergun-
ningsaanvraag (indien van 
toepassing) wordt door de 
medewerkers verzorgd. Het 
adres is Brink 10. Meer we-
ten? Kijk op www.jssiemen-
sma.nl of bel: 0251-213017.

Over de zin van het leven
Castricum - Naar aanleiding 
van het verschijnen van het 
boek ‘Over de zin van het le-
ven’ van Karel Hille, interviewt 
de schrijver Henny Huisman 
op dinsdag 31 mei om 20.00 
uur bij boekhandel Laan. En-
tree vijf euro, inclusief kof-
fie/thee en koek. Naderhand 
een hapje/drankje. Aanmel-
den is gewenst. In het boek 
vertellen 33 vooraanstaande 
Nederlanders wat zij denken 
dat het antwoord is op de-
ze vraag. Oud-Castricummer 
Karel Hille (1945) is een Ne-
derlands journalist, televisie-
producent, schrijver en tekst-
dichter. Hij begon zijn loop-
baan bij Nieuwsblad voor 
Castricum en werkte later als 
journalist voor het weekblad 
Story. Daarnaast was hij lied-
tekstschrijver van nummers 
voor verschillende artiesten. 
In de jaren tachtig maakte hij 
enkele producties voor tele-
visie. Als schrijver publiceer-
de hij enkele boeken en ar-
tikelen over showbizz, com-
plottheorieën en paranorma-

le thema’s. Voor Mieke Tel-
kamp schreef hij de tekst 
voor Waarheen, waarvoor dat 
24 weken in de Top 40 stond 
en later een klassieker is ge-
worden tijdens begrafenis-
sen.
Kantoorboekhandel Laan, 
Burgemeester Mooijstraat 
19, tel.: 0251-655511, info@
kantoorboek.nl.





Welke weg 
volg jij? 

Uitgeest - Zaterdag 28 
mei is er een woord- en ge-
bedsviering van Kerk in Be-
weging in de RK-kerk aan 
de Langebuurt. Het the-
ma van de viering is 'Wel-
ke weg volg jij?' Hoe je in 
het leven staat wordt be-
paald door onder andere 
je karakter, je opvoeding 
en de wereld om je heen. 
Soms ben je een speelbal 
van omstandigheden, maar 
af en toe heb je de kans om 
echt voor iets of iemand te 
kiezen. 

Welke weg volg je dan? Blijf 
je bij het oude vertrouwde, 
kies je voor het avontuur? 
Stel je jezelf open voor 
nieuwe mensen? Vertrouw 
je op je intuïtie? Op je ge-
loof? 

In de viering horen we per-
soonlijke verhalen, liedjes, 
gebeden en gedichten. De 
muzikale ondersteuning 
komt van het koor 'Sound 
of Life'. Iedereen is van har-
te welkom, de viering be-
gint om 19.00 uur. 

Na afloop is er koffie en 
thee in parochiehuis De 
Klop.

Uitgeest - Het afgelopen jaar 
werkte Time Square hard om 
de musical Titanic vorm te ge-
ven. Hoewel een aantal zan-
gers in het begin nog aarze-
lend stonden tegenover het 
fenomeen acteren, kan na dit 
weekend gezegd worden dat 
de volledige cast hierin beslist 
gegroeid is. Regisseur Ingrid 
Kluft wist de circa vijftig leden 
het vertrouwen te geven de-
ze productie in het Kennemer 
Theater op te kunnen voeren. 
Samen met Arno Hillige, mu-
zikale leiding, en Roxanna Ou-
chene, dans, wist zij deze ama-
teurvereniging een geloof-
waardige reis te laten maken.
De Titanic verliet op 10 april 
1912 voor haar eerste reis de 
haven van Southampton met 
als doel in New York aan te 
komen, maar kreeg onderweg 
een aanvaring met een ijsberg 
en zonk met aan boord 1301 
passagiers en 941 beman-
ningsleden. Op een groot po-
dium zoals in Beverwijk is het 
zaak de ruimte goed te benut-
ten wat nog wel eens proble-
men op kan leveren. Zo niet 
voor Time Square, het hele to-
neel werd gebruikt en het mi-
nimalistische decor bleek ver-
rassende elementen te heb-
ben. Kroonluchters daalden 
naar beneden, uitvergrote pa-
trijspoorten en een gangway 
gaven het echte cruisegevoel.
Time Square liet mooi het 
standenverschil zien zowel in 
gedrag als in kleding en uit-
spraken. De komische rol van 
tweedeklas passagier Alice 
Beane leek Marit Dijns op 
het lijf geschreven. Wanhopi-

ge pogingen om zich tussen 
de rijken te begeven, speelde 
zij goed uit. Tegen de hyste-
rie van Alice viel weer de rust 
op van hofmeester eersteklas, 
Henry Etches, een zeer na-
tuurlijk weergegeven persona-
ge door Dave Wijker.
Zonder anderen tekort te doen 
verdient Robin Kollaard in 
de rol van stoker Barret een 
pluim voor zijn heldere en zui-
vere stem onder andere wan-
neer hij zijn geliefde Darlene 
zonder opsmuk bezingt. Daan 
Sely emotioneert als ontwer-
per van de Titanic wanneer hij 
in paniek constateert dat het 
schip toch niet zo onzinkbaar 
was als hij deed voorkomen. 
Groepszang zorgde menig-
maal voor kippenvelmomen-
ten of een lach op het gezicht. 
Bij ‘O Here wil mijn schipper 
wezen’ wisten de eersteklas 
passagiers het vrome smoel-
werk goed in de plooi te hou-
den. Dramatisch hoogtepunt 
was de scène waarin de pas-
sagiers naar de reddingsboten 
moesten, emoties waren dui-
delijk voelbaar in de zaal. Hier 
en daar waren wat momentjes 
dat men de tekst zocht, maar 
dat vergaf het publiek de cast 
zonder meer. 

Grote bewondering was er 
voor het orkest dat de niet al-
tijd even toegankelijke mu-
ziek van Yeston speelde. Na 
deze grote productie zal Time 
Square en zeker ook hun pu-
bliek de smaak te pakken heb-
ben en uitkijken naar een vol-
gende productie. Monique 
Teeling. 

Time Square 
schittert in Titanic
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -In de tuin van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk staan appelboompjes met nu 
witte bloesem, die van een speciaal appelgewas zijn; het Uitgeester Zoet. De naam zegt het 
al, een typische Noord-Hollandse appel. De appel is onder meer in de zuidoostelijke Beem-
ster en bij Middenbeemster commercieel geteeld. Het was vooral een kookappel, maar later 
werd ie ook als handappel gebruikt. (Ger Bus)
 

Uitgeest -  Zaterdag 21 mei 
stond de tweede Midfond 
vlucht vanuit  het Franse Mo-
lincourt met een afstand van 
354 km op het programma. Er 
waren voor die vlucht 8 deel-
nemers met 94 duiven aan de 
start verschenen.
Ditmaal geen oponthoud 
door weersomstandighe-
den zodat zonder proble-
men de duiven ‘s morgens 
om 9.00 uur konden wor-
den gelost met een mati-
ge ZZW wind. Met een goed 
vertrek en windkracht vier in 
de staart was de verwach-
ting dat de duiven hoge snel-
heden zouden maken. Vroe-
ger dan verwacht  meldde de 
snelste duif zich om 12.14.12 
uur bij de Combinatie Kers-
sens-Krom in Akersloot. De 
duif vloog met een gemid-
delde snelheid van 1820.464 
m/per minuut. (bijna 110 km 
p.u.) De uitslag van eerste vijf 
liefhebbers van zaterdag 21 
mei luidt als volgt: 1-7-14-
20e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot, 2-3-8-10-15e 
Frank Rodenburg, 4-17-21e 
Hein Berkhout, 5-6-9-11-12e 
Peter Schellevis en 16e Piet 
Groentjes. De taartbon gaat 
deze week naar Dirk de Bruin 

met een van zijn duiven op 
de laatste plaats. De attrac-
tieprijs van deze week ge-
schonken door Frank Roden-
burg voor een duif op de 13e 
plaats, gaat naar Peter Schel-
levis. De overwinning van de 
Comb. Kerssens-Krom was 
tevens goed voor een 51e 
plaats in het Rayon B. te-
gen 110 liefhebbers met 1723 
duiven. In de gehele afde-
ling  Noord-Holland behaal-
de de duif een 176e plaats te-
gen 10420 duiven. A.s. don-
derdagavond zal er ingekorfd 
worden voor de eerste Dag-
fond vlucht vanuit het Fran-
se Chateaudun met een af-
stand van ± 548 km en vrij-
dagavond gaan de duiven de 
mand in voor de 6e en tevens 
laatste Vitesse-vlucht naar 
het Belgische Asse-Zellik op 
187 km.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Vernielingen bij Boule Plasir
UItgeest - Op het terrein van 
de jeu de boulesvereniging 
Boule Plaisir aan de Castri-
cummerweg werden de vori-
ge week weer ergerlijke ver-
nielingen gepleegd.
Tegels werden stuk gegooid, 
glasscherven lagen verspreid 
over de banen en er werd 

een hoeveelheid grind in de 
kantine gedeponeerd.
Er zal de komende tijd ver-
scherpt toezicht worden uit-
geoefend. Bij aantreffen van 
jeugd en constateren van 
overlast of strafbare feiten zal 
er verbaliserend worden op-
getreden. 
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Punk, new wave en 
Britpop bij De Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 27 
mei is er een speciale avond 
bij De Bakkerij. De Breda-
se band March doet De Bak-
kerij aan voor een release-
tour van hun nieuwe album. 
Samen met Dead Giveaway 
uit Nijmegen/Zwolle/Utrecht 
en onze eigen lokale helden 
Different Homes maken ze er 

vrijdag een fi jne punkshow 
van. 
Op zaterdag komt een ou-
de bekende dj langs om een 
potje new wave en Britpop in 
elkaar te draaien. Dj DXTR zal 
een fi jne selectie maken van 
de beste deuntjes uit deze 
genres van de afgelopen drie 
decennia. 

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

reca is payroll reeds een be-
kend fenomeen. Met de hui-
dige wet- en regelgeving 
rond fl exibele arbeidskrach-
ten kiezen ook ondernemers 
in andere branches steeds 
vaker meer voor het uitbe-
steden van de personeelsza-
ken. Salarisbetaling, premie 
afdrachten, verzuimbegelei-
ding, contractadministratie 
en beheer, zijn slechts een 
paar voorbeelden uit het to-
taal pakket aan diensten dat 
wij verzorgen. Er wordt ook 
veel gebruik gemaakt van on-
ze helpdesk. Wij hebben er-
voor gekozen om ons bereik-
baarheid aan te passen aan 
de wensen van onze rela-
ties. Zij wilden graag dat wij 
als back offi ce voor hun per-
soneel ook in het weekend 
bereikbaar waren. Dat heb-
ben wij opgepakt met onze 
7/7 bereikbaarheidsservice. 
Helemaal van deze tijd: snel 
schakelen en er voor je zijn 
wanneer je ons nodig hebt. 
Wat wij overigens niet doen 
is het leiding geven aan me-
dewerkers. Met onze support 
geven wij de werkgever juist 
meer tijd om zich hierop te 
richten. Een goed functione-
rend team blijft immers één 
van de belangrijkste factoren 
voor succesvol ondernemen!”
Enthousiast geraakt over pay-
zet.nl? Voor info of een vrij-
blijvende afspraak, bel Annet: 
06–1539 0532, mail: annet@
payzet.nl of check www.pay-
zet.nl.

Castricum - Op zaterdag-
ochtend omstreeks 2.10 uur 
kwam er bij de politie een 
melding binnen dat er door 
drie jongens paaltjes uit de 
grond werden getrokken 
langs de Zeeweg. Twee ver-
dachten konden snel staan-
de gehouden worden. Eentje 
probeerde er nog vandoor te 
gaan door zich in de struiken 
te verstoppen. De drie jon-
gens hebben een bekeuring 
voor baldadigheid gekregen. 
Zondagochtend vroeg zagen 
surveillerende politieagenten 
op de Dorpsstraat een groep 
jongens lopen. Zij hoorden 
een knal en zagen een jon-
gen op de grond vallen. Sa-
men met de horecaportiers 
werd de jongen van de grond 
geraapt en zij zagen dat de 
buitenspiegel van een per-
sonenauto vernield was. Het 
ging om een 20-jarige jongen 
uit Castricum die boos was 
geworden omdat hij een fl es 
wijn had laten vallen. Zijn op-
zet was er niet gericht op om 
de spiegel te vernielen, daar-
om kreeg hij een bekeuring 
voor baldadigheid.

Doorgereden 
na aanrijding

Limmen - In Limmen vond 
woensdag omstreeks 18.25 
uur een aanrijding plaats op 
de Uitgeesterweg waarna de 
veroorzaakster is doorgere-
den. 
Het slachtoffer werd aan 
de achterzijde aangereden 
door een onbekend geble-
ven voertuig. Het zou hierbij 
gaan om een grote donkere 
personenauto. De bestuur-
ster heeft donker haar. Het 
slachtoffer is voor nader on-
derzoek door de ambulance 
meegenomen naar het MCA. 
Daar bleek, dat ze gelukkig 
geen verwondingen had. On-
derzoek naar de veroorzaker 
van deze aanrijding is door 
de politie opgestart en lijkt 
resultaat te gaan krijgen.

Baldadigheid

Kunstfi etsroute 2016 
De wonderlijke replica’s 

van Nikky Kruithof
Castricum - Een van de 
deelnemers aan de Kunst-
fi etsroute dit jaar is Nikki 
Kruithof. Nikky maakt repli-
ca’s. Zij is begonnen vanuit 
haar interesse in archeologie 
en omdat ze het leuk vind om 
creatief bezig te zijn. Zij vindt 
het mooi als zij het verleden 
van de mens naar het heden 
kan brengen. 
De objecten die zij maakt zijn 
vaak geïnspireerd op archeo-
logische vondsten, maar ook 
wel op de natuur, een bepaal-
de cultuur of op alledaagse 
dingen zoals huis en inrich-
ting. Vrijwel alle ambachten 
en technieken heeft zij zich-
zelf aangeleerd. Smeden is 
uiteraard een gecompliceer-
der ambacht en gaat niet zo 

gemakkelijk. Gelukkig heeft 
zij een vriend die smid is en 
haar veel kan leren. Haar in-
teresse is breed en zij kan al-
le tijdperken waarderen. Zij 
vindt de steentijd bijzonder 
omdat we daar relatief weinig 
van weten. Ook zijn er weinig 
vondsten gedaan uit dat tijd-
perk, wat het nog wat myste-
rieuzer maakt. 
Wat kunnen bezoekers ver-
wachten? Nikky zal wat van 
haar eigen gemaakte siera-
den en replica’s laten zien 
tijdens de Kunstfi etsroute. 
Verder vertelt zij over wat ze 
heeft gemaakt en hoe zij daar 
toe gekomen is. Het werk is 
te zien op stop 14, op de Eer-
ste Groenenlaan 9 in Bak-
kum. 

Castricum - Deze week is 
de brandweer twee keer uit-
gerukt naar twee verschil-
lende gebouwen op Dijk en 
Duin. Het ging zowel dinsdag 
om 16.05 uur als zaterdag om 
13.35 uur om een nacontro-
le na een klein brandje op de 
afdeling. 
Deze waren allebei geblust 
door de bedrijfshulpverle-
ners. De brandweer verricht 
een meting om te kijken of de 
bewoners weer terug kunnen 
naar de afdeling. 

Nacontrole

Douwe van der Meer (VVD) 
naar Forza! Castricum

Castricum - Douwe van der 
Meer sluit zich aan bij Forza! 
Castricum. Van der Meer, in 
maart 2014 kandidaat-raads-
lid voor de VVD op nummer 
zeven, zal daarmee de klein-
ste fractie van de gemeente-
raad versterken als carrou-
sellid. Van der Meer: ,,Bij mij 
heerst ambitie voor politiek. 
Ambitie om dingen te veran-
deren, ideeën uit te voeren, 
maar vooral om controlerend 
te zijn. Zorgen dat er geen 
fouten worden gemaakt. Af-
gelopen verkiezingen was ik 

verkiesbaar voor VVD Cas-
tricum. Ik kreeg niet genoeg 
stemmen om een politieke 
functie te bekleden. Met af-
gelopen jaar voor mijzelf een 
drukke periode en vele aard-
verschuivingen in de loka-
le politiek, greep ik opnieuw 
naast de boot voor een po-
tentieel plekje in de raad.  
Forza! Castricum heeft mij 
toen een aanbod heeft geno-
men om hen te ondersteunen 
in de raad. Na kort te hebben 
nagedacht ben ik hierop in-
gegaan. De standpunten die 
Forza Castricum heeft, zijn 
niet ver van ‘t bed van de 
VVD Castricum. Standpun-
ten waar ik me zeker ach-
ter kan vinden.” Fractievoor-
zitter Ralph Castricum is blij 
met de komst van Van der 
Meer. ,,Douwe is een slim-
me jongen. Hij weet waar hij 
over praat en is betrokken bij 
het Castricumse verenigings-
leven. Een aanwinst voor de 
fractie”, aldus Castricum.
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Grafmonument dokter 
Jacobi weer hersteld

Castricum - Parnassia 
Groep, eigenaar van de be-
graafplaats van Duin en 
Bosch, heeft het grafmonu-
ment van dokter Jacobi la-
ten herstellen. In plaats van 
de gestolen bronzen sier-
stangen zijn holle, zwart ge-
spoten exemplaren van staal 
aangebracht. Hiermee wordt 
gehoopt dat dieven het graf 
voortaan met rust zullen la-
ten.
In december 2016 is het hon-
derd jaar geleden dat dokter 
Jan Willem Jacobi op 51-jari-
ge leeftijd is overleden. Begin 
februari werd bij Oud-Castri-
cum daarom een tentoonstel-
ling geopend over het leven 

en werk van de eerste ge-
neesheer-directeur van het 
voormalige psychiatrisch zie-
kenhuis Duin en Bosch, in het 
bijzijn van zestien nazaten. 
Kort hierna werd gemeld dat 
een aantal bronzen sierstan-
gen van zijn grafmonument 
was doorgezaagd en meege-
nomen. Nu het monument is 
hersteld kan het honderdste 
sterfjaar weer waardig wor-
den herdacht.
Naar aanleiding van de ver-
nieling en eerdere berichten 
over de zorgelijke staat waar-
in de begraafplaats verkeert, 
heeft stichting ‘De Terebinth’ 
in samenspraak met de werk-
groep Oud-Castricum, on-

langs de Parnassia Groep 
benaderd. De Terebinth is 
een landelijke vereniging die 
zich bezighoudt met ‘funerai-
re cultuur’ en zet zich in voor 
het behoud van historische 
begraafplaatsen en grafmo-
numenten. Dit heeftgeresul-
teerd in een gesprek tussen 
vertegenwoordigers van de 
drie betrokken partijen, met 
de toekomst van de begraaf-
plaats als uitgangspunt. Met 
het oog op de lange termijn 
werd daarin een voorstel be-
sproken het beheer onder te 
brengen in een nieuw op te 
richten stichting. Dit initiatief 
is omgezet in een gezamen-
lijk streven dat binnenkort 
door de deelnemers en in 
overleg met de gemeente op 
levensvatbaarheid wordt on-
derzocht. Kort na het gesprek 
verzorgde Peter van Eer-
den van Oud-Castricum een 
rondleiding over de begraaf-
plaats voor een twintigtal on-
dernemers die zich inmiddels 
op Duin en Bosch hebben 
gevestigd. Unaniem spraken 
zij hun steun uit voor het plan 
met als ‘bijvangst’ een fi sca-
list die voor advies alvast be-
langeloos zijn diensten aan-
bood. Op de foto v.l.n.r.: Serge 
Mulders (Parnassia Groep), 
Anita van Breugel (De Tere-
binth) en Peter van Eerden 
(Oud-Castricum) bekijken 
het herstelde grafmonument 
van dokter Jacobi.

Week van de begraafplaats
Castricum - Castricum heeft 
er niet eerder aan meege-
daan, maar de Week van de 
Begraafplaats begint in Ne-
derland een traditie te wor-
den. Het is een initiatief van 
de Landelijke Organisatie 
van Begraafplaatsen. Dit jaar 
wordt de week voor de der-
de keer gehouden van zater-
dag 28 mei tot en met zon-
dag 5 juni. Samen met de 
beheerders doet de Werk-
groep Oud-Castricum mee 
met de Week van de be-
graafplaats om de aandacht 

te vestigen op de begraaf-
plaatsen bij de rooms-katho-
lieke kerk Sint-Pancratius en 
de oude dorpskerk. Dit jaar is 
het thema ‘Verborgen tuinen 
van Nederland’. De voorma-
lige pastorietuin, met de be-
graafplaats en de fraai aan-
gelegde urnentuin bij de 
rooms-katholieke kerk, vol-
doet aan dat thema. Aan de 
rand van de begraafplaats 

staat een monument, opge-
richt ter nagedachtenis aan 
alle levenloos geboren kin-
deren en kinderen die ge-
storven zijn voor ze werden 
gedoopt. Op de gedenksteen 
staat een citaat uit de Bijbel. 
Op vrijdag 3 juni is de Pan-
cratiuskerk open van 9.00 tot 
12.00 uur. Op zaterdag 4 ju-
ni en zondag 5 juni van 12.00 
tot 16.00 uur kunnen belang-
stellenden vrij rondwandelen 
op de begraafplaats. De in-
gang naar de katholieke be-
graafplaats bevindt zich aan 
de Dorpsstraat 113, rechts 
van het parochiehuis. Er is 
een gastvrouw/gastheer aan-
wezig voor het beantwoor-
den van eventuele vragen. 
Voor het kerkhof rond de ou-
de dorpskerk geldt het the-
ma ‘Grafmonumenten en een 
kerk met een verhaal’. Bij de-
ze kerk aan het Kerkpad 1 
wordt op 4 en 5 juni van 12.00 
tot 16.00 uur op elk heel uur 
over de begraafplaats en in 
de kerk rondleidingen gege-
ven. Hiervoor dient men zich 
te melden bij de toreningang. 
Op de foto de drie houten 
graftekens op de begraaf-
plaats bij de dorpskerk.

www. .nl

www. .nl

Muziek, kunst en 
markt bij Toonbeeld 

Castricum - Op vrijdag 3 ju-
ni om 19.30 uur is de aftrap 
van het Kunstfi etsroute met 
een concert bij Toonbeeld. 
Het laatste in het gebouw 
aan de Jan van Nassaustraat 
6. In december is de verhui-
zing naar het nieuwe pand, 
het Kultuurhuis.
Binnen is beeldend werk te 
zien van kunstdocenten. Dit 
jaar voor het eerst met gast-
docenten: Marianne Rood-
enburg met schilderijen, Hil-
da Witmond met keramiek. 
Op vrijdagavond wordt de 
expositie geopend met een 
concert in de aula van Toon-
beeld. Paula van Wijk, Jan-
Jaap Langereis en Miran-
da Mooijman spelen blok-
fl uit, Marjan Deiman speelt 

harp, Anke Buringa  dwars-
fl uit, Peter Brouwer klarinet, 
Peter Suring  cello en Ber-
nard van den Boogaard pia-
no. Tussen 11.00 en 17.00 uur 
op zaterdag en zondag  bin-
nen werk van beeldende do-
centen en van kinderen. Bui-
ten een markt met atelier-
spullen uit de Toonbeeld-
geschiedenis. De opbrengst 
wordt besteed aan de inrich-
ting van nieuw Toonbeeld in 
het Kultuurhuis. Er is boven-
dien een demonstratie raku 
stoken door Wilma Bosland. 
Tevens zal dit hele weekend 
op het muziekpodium opge-
treden worden door leerlin-
gen van Toonbeeld. Op de 
foto Plattenbau, Marianne 
Roodenburg.

Zondag start expositie 
Haluschi bij Streetscape
Castricum - Wie samen met 
Hannie Lutke Schipholt, frac-
tievoorzitter van GroenLinks,  
het glas wil heffen op haar 
expositie bij Streetscape is 
welkom op zondag 29 mei 
van 15.00-17.00 uur. Een be-
wegend landschap waarge-
nomen door de oogharen, 
een gouden zon door zin-
derende boomtakken, dik-
ke klodders van een moeras, 
een middeleeuwse muur die 
zijn schatten blootgeeft, licht 
na een moeilijke periode en 

een meisje dat peinzend uit-
kijkt over de zee; dat zijn om-
schrijvingen van diverse van 
haar schilderijen. In de gale-
rie wordt daarnaast werk ge-
toond van achttien kunste-
naars, naast vaste exposan-
ten. De expositie van Halu-
schi is tot en met zaterdag 4 
juni te zien bij Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 in Cas-
tricum. Openingstijden: don-
derdag tot en met zondag 
14.00 tot 17.30 uur. Foto: Sas-
kia Steenbakkers.
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Clusius gefi lmd voor OCW

Castricum - Het ministe-
rie van OCW heeft opdracht 
gegeven om op de websi-
te www.vernieuwingvmbo.nl  
voorlichtingsfi lmpjes te laten 
zien van elk profi el dat straks 
aangeboden wordt op het 
vernieuwde vmbo. Omdat het 
Clusius Castricum pilotschool 
is voor het Profi el Groen, is er 
door een professionele fi lm-
ploeg gefi lmd en zijn inter-

views gehouden met de twee 
docenten die het project lei-
den, Tineke van Buitenen en 
Gert Weerman. Ook Mecheli-
ne Lips is geïnterviewd. 

Uiteindelijk wordt een fi lmpje 
samengesteld van 7 à 8 mi-
nuten. Dit fi lmpje is over een 
aantal weken op de website 
‘vernieuwingvmbo’ te zien en 
op de Clusiuswebsite.

Castricum - Op zondag 29 
mei, vindt in het Clusius Col-
lege vanaf 12.00 uur een ont-
dekkingsreis plaats in de 
wereld van muziek. De mu-
ziekvereniging Emergo biedt 
jeugdige muzikanten de ge-
legenheid om van alles te 
ontdekken. De toegang is 
gratis. Er vinden verschillen-
de miniconcertjes plaats. Er 
is een instrumentenmarkt 
waarbij kinderen alle instru-
menten kunnen proberen en 
waarbij voldoende hulp aan-
wezig is. De instrumenten die 
aanwezig zijn om te proberen 
zijn bugel, trompet, saxofoon, 
hoorn, trombone, euphoni-
um, bas tuba en slagwerk. 
Ook is er de mogelijkheid om 
in te schrijven voor de nieu-
we blokfl uitklas die na de zo-
mervakantie van start gaat. 
Wie niet aanwezig kan zijn 
op 29 mei, kan contact op-
nemen met het secretariaat 
van Emergo, Maaike Panne-
keet 06-23206422. Of stuur 
een mailtje naar info@emer-
go.org.

Een Franse meezingavond
Castricum - Liefhebber van 
Franse chansons en lekker 
meezingen? Ga dan naar 
een Franse meezingavond 
georganiseerd door Tour de 
Chant, waarbij een chanson-
nier bekende Franse liedjes 
zingt, zichzelf begeleidend 
op gitaar. 

Op een scherm worden de tek-
sten geprojecteerd, zodat het 
publiek kan meezingen. Op 
woensdag 8 juni, Frank’s Huis-
kamertheater aan de Dorps-

straat 23 in Castricum van 20.30 
uur tot 22.30 uur. Deur open 
vanaf 20.00 uur. 

Entreeprijs: 17,50 euro. De-
ze prijs is inclusief koffi e/thee 
met iets lekkers bij ontvangst, 
twee drankjes met zelfgemaak-
te hapjes. Kaarten op de avond 
bij de locatie kosten 19,50 euro.
Kaarten vooraf verkrijgbaar aan 
de kassa van Van Kleding tot 
Kastje, Torenstraat 1c te Cas-
tricum en via: tourdechantmee-
zingen@gmail.com 

Offi ciële opening van 
woonproject Walstro

Castricum - Donderdag 26 
mei vindt de offi ciële ope-
ning plaats van woonproject 
de ‘Walstro¹ aan de Walstro 
3 in Castricum. Sinds maart 
dit jaar wonen hier 23 cli-
enten van de SIG, organisa-
tie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking. 
Alle cliënten hebben in de 
nieuwbouw een eigen stu-
dio, met inpandige voordeur, 
apart woon- en slaapgedeel-
te, keukentje en eigen sani-
tair. 
Er is 7x24 uur begeleiding 
aanwezig. De bewoners van 
de Walstro zijn terug van 
weggeweest. Tot anderhalf 
jaar geleden woonden zij in 
woonproject De Weid, op de-

zelfde plek aan de Walstro. 
De SIG besloot vervangende 
nieuwbouw te plegen om de 
bewoners conform de woon-
visie van de SIG voldoen-
de leefruimte en privacy te 
kunnen bieden. Het nieuwe 
woonproject heeft diverse 
gemeenschappelijke ruimtes 
voor ontmoeting en geza-
menlijke activiteiten. Wat het 
nieuwbouwcomplex bijzon-
der maakt, is de combina-
tie van het woonproject met 
veertien particuliere koop-
appartementen. De  opening 
van woonproject de Walstro 
wordt donderdagmiddag om 
16.00 uur verricht door wet-
houder Rob Schijf van de ge-
meente Castricum.

Pieter Vink 
gast bij FCC

Castricum - Donderdag 26 
mei organiseren de Vrienden 
van FCC een Vriendenavond 
met als gastspreker Pieter 
Vink. Pieter Vink fl uit sinds 
2001 in de Eredivisie en be-
hoort tot de top van de Ne-
derlandse scheidsrechters. 
Hij heeft internationale wed-
strijden gefl oten, waaronder 
UEFA Cup, fi nale EK onder 
19 en de Champions League. 
Iedereen is welkom vanaf  
20.15 uur in de kantine van 
FC Castricum.

Mathilda Way (11) kan 
heel hoog springen

Castricum - Tien CD-juni-
oren van AV Castricum wa-
ren actief in Den Helder waar 
bij SV Noordkop de tweede 
competitiewedstrijd van dit 
seizoen plaatsvond. Er sneu-
velde een fl ink aantal per-
soonlijke records. De esta-
fette aan het begin van de 
wedstrijd is echter altijd het 
meest spannende onderdeel: 
vier meisjes, Lynn Schutz, 
Amber van Well, Bobbie Mc-
Mootry en Loes Drillenburg, 
wisten met vier uitsteken-
de wissels het estafettestok-
je naar de fi nish te brengen. 
Op het moeilijke onderdeel 
60 meter horden eindigde 
Loes Drillenburg als tweede 
in haar serie. Met versprin-
gen kwam Bernou in de der-
de poging op 3,61 meter en 
dat was een mooi pr voor 

haar. Op de 1000 meter leid-
de Pipp Pauzenga bijna de 
hele afstand en uiteindelijk 
werd zij tweede in haar se-
rie. De eindtijd voor Pipp was 
3.50 minuten en dit was voor 
haar een pr. De opvallend-
ste prestatie werd neerge-
zet door de 11-jarige Mathil-
da Way, links op de foto. Haar 
specialiteit is hoogspringen, 
en in een pr van 1,35 meter 
hoog wist zij op een derde 
plaats in het eindklassement 
te eindigen. 
Bij de jongens junioren D 
was het Menno die over de 
76 cm hoge horden horden 
ging, in een tijd van 17.74 sec, 
hij werd hiermee tweede in 
zijn serie op de 80m horden. 
Bij de jongens junioren C tot 
slot , sprong Lucas Schram 
4,25 meter ver.

Trainersstaf is compleet
Castricum - Afgelopen za-
terdag hadden alle trainers 
voor het komende voetbal-
seizoen zich verzameld in 
de bestuurskamer van Vites-
se’22. Onder toeziend oog 
van het bestuur en de techni-
sche commissie tekenden de 
trainers hun contract. Everard 
Luijckx is het komende sei-

zoen de hoofdtrainer van 
de herenselectie, terwijl zijn 
broer Jan Piet de damesse-
lectie onder zijn hoede heeft.  
Peter Lambert zal zich bezig-
houden met het coachen en 
het voorzien van oefenstof 
van de totale trainersstaf. Hij 
krijgt hierin het komende jaar 
assistentie van Tom Laan. 

Ontdek muziek 
bij Emergo
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Muziek leren maken?
Limmen - Er is bijna nie-
mand die niet van muziek 
houdt. Nog leuker dan mu-
ziek luisteren is zelf muziek 
maken. Kinderen kunnen op 
iedere leeftijd een muziekin-
strument leren spelen. De er-
varen docenten van Muziek-
vereniging Excelsior Limmen 
laten hen graag kennismaken 
met bijvoorbeeld de trom-
pet, hoorn, bariton, trombo-
ne, fl uit, klarinet, saxofoon of 
het slagwerk. Eind mei start 
er een korte cursus voor de 
leerlingen van groep 5 tot en 
met groep 8. De deelnemers 

volgen dan een paar weken 
groepslessen op een instru-
ment, om eens te kijken of 
het iets voor hen is. In het 
verenigingsgebouw van Ex-
celsior aan de Schoolweg 5 
worden de lessen gegeven 
op de vrijdagmiddagen 27 
mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 
juni, 1 juli en 8 juli, van 16.00 
uur tot 16.45 uur. Aanmel-
den kan via de basisschool-
docenten of stuur een e-mail 
naar nicojan@excelsiorlim-
men.nl voor 18 mei. Ouderen 
kinderen zijn overigens ook 
welkom bij Excelsior.

Training voor beginners 
van start bij Amak

Akersloot - Mede door het 
succes van het afgelopen 
seizoen biedt De Akersloter 
Marathon Klub ook nu weer 
de mogelijkheid om met de 
loopsport kennis te maken 
en deel te nemen aan de 
training van een beginners-
groep. Start is op donder-
dag 9 juni om 19.15 uur op 
de trainingsbaan op Sport-
park De Cloppenburg aan 
de Boschweg in Akersloot. 

Door middel van een ver-
antwoord en rustig training- 
en opbouwschema zal ge-
streefd worden naar deelna-
me van alle atleten aan de 5 
km AMAK-loop op zondag 
25 september. Enige looper-
varing en/of basisconditie is 
niet noodzakelijk. De kos-
ten zijn vijftien euro per jaar 
voor het lidmaatschap van de 
Amak. Aanmelden kan via: 
jsw.vastenouw@quicknet.nl.

Castricum - De Klussenbank 
draait op volle toeren.  On-
der de paraplu van Welzijn 
Castricum verricht de Klus-
senbank ook kleine tuinklus-
sen voor mensen die dit niet 
meer zelf kunnen in Castri-
cum, Akersloot en Limmen.  
De groep tuinklussers kan ver-
sterking gebruiken, zeker in 
deze vakantietijd. De klusser 
bepaalt zelf de werktijden en 
kan het altijd melden als hij of 
zij niet ingeschakeld wil wor-
den. Er staat  een kleine ver-
goeding tegenover. 
Voor meer informatie kan men 
zich melden bij het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562 
of e-mail naar vcc@welzijn-
castricum.nl. 

Spoedoproep 
tuinklussers

Castricum - De Werkgroep 
Ouderen Contact van de Di-
aconie van de PK Castricum 
organiseert een uitje voor 
75-plussers. Op dinsdag 7 ju-
ni gaan zij varen. De chauf-
feurs zijn welkom om deze 
dag gratis mee te varen als ze 
de senioren naar Akersloot 
brengen. Om 11.45 uur be-
gint het uitstapje bij Het 
Hoorntje in Akersloot  aan 
boord van de Claes Horn. Er 

volgt een tocht naar de Zaan-
se Schans. Aan boord wordt 
een lunch geserveerd. Op de 
Zaanse Schans is er een uur 
tijd om rond te kijken. 

Voor wie aan boord blijft is er 
een verhaal en/of spelletje. 
Tegen 16.00 uur legt de boot 
weer aan bij ‘t Hoorntje. Aan-
melden bij Corry Rosloot, tel.: 
650372 of  Marri Huisman, 
tel.: 657160.

Uitstapje voor 75-plussers

Vliegende start Legally 
Blonde van The Cast

Castricum - Zaterdag 21 
mei is de kaartverkoop voor 
Legally Blonde door Musical-
groep The Cast met vliegen-
de vaart gestart.  In de eer-
ste week  zijn al meer dan 
250 kaarten verkocht in de 
voorverkoop aan donateurs 
en via het Kennemer Thea-
ter. Legally Blonde is te zien 
in het Kennemer Theater op 
17, 18 en 19 november. Legal-

ly Blonde is gebaseerd op de 
originele MGM fi lm met Ree-
se Witherspoon en belooft 
een geweldig spektakel te 
worden. D
e semi-professionele vereni-
ging heeft ongeveer vijfen-
veertig leden uit heel Noord-
Holland. The Cast wordt on-
dersteund door een groep 
trouwe donateurs en spon-
sors.

Opbrengst Kinderhulp
Castricum - De jaarlijkse 
collecte voor Nationaal Fonds 
Kinderhulp heeft 2371,69 eu-
ro opgebracht. 
Met het ingezamelde geld 
maakt Kinderhulp geluk mo-
gelijk voor kinderen die in 

Nederland in armoede op-
groeien. De collectebus ge-
mist? 
Men kan Kinderhulp alsnog 
steunen. Sms ‘Geluk’ naar 
4333 en doneer eenmalig 
2,50 euro. 

Ook zelf groenten telen?
Castricum - Bij Amateur-
tuindersvereniging Castri-
cum is iedereen welkom die 
zelf groenten, kruidne of 
bloemen wil kweken. De ruim 
driehonderd leden beoefe-
nen hun hobby op vier
tuincomplexen in Castricum. 
Er zijn mannen, vrouwen en 

zelfs jonge gezinnetjes die 
met veel plezier in hun volks-
tuin bezig zijn. Bij vragen is 
het altijd mogelijk andere 
volkstuinders te raadplegen. 
Er zijn nog een aantal tuinen 
beschikbaar. Kijk op http://
www.atvcastricum.nl voor 
voor meer informatie.

Polsbandjes bij 
Reddingsbrigade
Castricum - Reddingsbriga-
de Nederland en Nickelode-
on trapten een veiligheids-
campagne af op woensdag 
25 mei aan het strand van 
Egmond, tijdens de Interna-
tionale Dag van het Vermis-
te Kind. Leden van de Red-
dingsbrigade delen gra-
tis PAW Patrol 06-polsband-
jes uit op het strand. Hierop 
kunnen ouders hun telefoon-
nummer noteren en kan een  
gevonden kind sneller met de 
ouders worden herenigd.

Heemskerk - Zondagoch-
tend zijn twee inbrekers uit 
Heemskerk en Castricum op-
gepakt. Het duo gedroeg zich 
verdacht waarna zij aan de 
Hoogdorperweg en Duits-
landlaan werden aangehou-
den. Zij hadden inbrekers-
gereedschap bij zich en zijn 
meegenomen naar het poli-
tiebureau. De jongemannen 
zijn allebei zestien jaar.

Aangehouden

Akersloot - De laatste drive 
klaverjassen en keezen van 
seizoen staat 28 mei op het 
programma. Dan wordt ook 
de Keezkampioen Akersloot 
bekendgemaakt. De aan-
vangstijd voor het keezen 

Laatste drive is 19.30 uur. Inschrijvingen 
via www.keezbord.nl of bel 
0251-312866. Het klaver-
jassen begint om 20.00 uur. 
Opgeven voor de klaverjas-
drive is mogelijk via hetzelfde 
nummer of via info@vriend-
schapakersloot.nl. Ook dit 
jaar zal het NK Keezen weer 
plaatsvinden in Akersloot.
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Spannende biljartstrijd
Limmen - Bij Senioren Biljart 
Limmen in het biljartpaleis 
in de Vredeburg is op maan-
dag 10  mei het einde van de 
competitie afgesloten met 
een spannende strijd om het 
clubkampioenschap en de 
Harry Levering bokaal. Een fi-
naleplaats was er uiteindelijk 
voor Joop Hageman, Frans 
Glorie en Jan Kaandorp. 
Frans speelde sterk, won zijn 
twee wedstrijden en mag 
zich ook clubkampioen noe-
men. De finale voor de Harry 
Levering bokaal  ging tussen 
Theo de la Porte, Gerrit Tuin 
en Frans Glorie. In een span-
nende strijd, een tweede ron-
de was nodig, bleef Theo rus-

tig en geconcentreerd spe-
len. Hij was in de finale Ger-
rit Tuin de baas en mocht de 
hoofdprijs in ontvangst ne-
men. Aan het eind van de 
middag vond ook de prijsuit-
reiking plaats van de regu-
liere competitie. De als eer-
ste drie geëindigde spelers 
van de A-, B- en C-librecom-
petitie en de beste drie van 
het bandstoten en de drie-
bandencompetitie. Van mei 
tot september is in de Vrede-
burg de biljartzaal geopend 
op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag voor 50 plus-
sers uit de omgeving. Vanaf 
september elke middag vanaf 
13.00 uur. Toegang een euro.

TC Bakkum Dutch Junior 
Open komt er weer aan

Bakkum - Volgende maand 
is op de tennisbanen van 
TC Bakkum weer spectacu-
lair tennis te zien. Van zon-
dag 26 juni tot en met zon-
dag 3 juli is de zestigste edi-
tie van het TC Bakkum Dut-
ch Junior Open. Het TC Bak-
kum Dutch Junior Open is 
een internationaal jeugdten-
nistoernooi, waar tennistal-
ent van over de hele wereld 
punten kunnen verdienen 
voor de ITF-jeugdranglijst. 
Dit toernooi, het hoogste in-
ternationale rankingtoernooi 
van Nederland voor de jeugd, 
heeft al vele tennistoppers 
mogen ontvangen. Van na-
tionale top tot internationa-
le top: Tsonga, Monfils, Kuz-
netsov, Schmiedlova, Haase, 
De Bakker, Rus  en voorma-
lig tennissers Krajicek, Schal-
ken, Verkerk, Grosjean, Enq-
vist, Safina, Hrbaty. De voor-
bereiding van dit toernooi is 

inmiddels in volle gang. Foto: 
Ugo Humbert won de editie 
van 2015. Wie volgt hem op?

Zevende titel voor Stolp
Limmen - Op vrijdag 13 mei 
speelden de schakers van 
Vredeburg de laatste ron-
de van de interne competitie 
van het seizoen. Na 28 ron-
den kon dan eindelijk de ba-
lans worden opgemaakt. Van 
de 34 schakers op de rang-
lijst bij Vredeburg is Bob 
Stolp dit seizoen weer de 
sterkste gebleken. 
Al voor de zevende keer 
in elf jaar veroverde Stolp 
het clubkampioenschap. In 
de laatste ronde had Stolp 
aan een vlotte remise tegen 
Robin Rommel genoeg. Het 
zilver was voor Bert Hollan-
der die een enerverend ge-

vecht tegen Harold Ebels in 
zijn voordeel beslechtte. Ha-
rold Ebels miste door deze 
nederlaag het podium en fi-
nishte als nummer vijf. San-
dra Hollander etaleerde eens 
te meer haar talent en ver-
overde het brons door de ge-
slepen Jos Admiraal op re-
mise te houden. De oude rot 
eindigde met dit half puntje 
op zak op de vierde plaats. 
De volledige ranglijst staat 
op de website van SV Vrede-
burg. Op 27 mei sluit Vrede-
burg het seizoen af met een 
simultaanavond tegen de in-
ternationaal schaakmeester 
Manuel Bosboom.

Joop is beste biljarter
Castricum - Afgelopen za-
terdag tijdens de jaarlijk-
se barbecue van Biljartver-
eniging ‘t Steegie zijn de 
winnaars van het biljartsei-
zoen  bekendgemaakt en 
de prijzen door voorzitter 
Hans Oudejans uitgereikt.                                                                                     
Over drie gespeelde compe-
titie-ronden is Joop Mooi na 

een spannende eindsprint 
als beste speler uit de strijd 
gekomen. Op een tweede 
plaats eindigde Bert Hooft , 
op de voet gevolgd door Cor 
Kramer. 
Op de foto v.l.n.r.: Cor Kra-
mer, Joop Mooij, Bert Hooft 
en voorzitter Hans Oudejans. 
Foto: Giel de Reus.

Zilver en goed nieuws 
voor Yanne Dorenbos

Castricum - Yanne Doren-
bos heeft zondag de omloop 
van Retie gereden, net over 
de grens bij Eindhoven. Sa-
men met vijf ploeggenoten 
van de Volharding uit Nieu-
wegein zijn ze met 53 voor-
namelijk Belgische renners 
van start gegaan voor acht 
rondes van 7,5 km. 
Na twee rondjes is Yanne al-
leen weggereden en kreeg 
na 1,5 ronde gezelschap 

van ploeggenoot Casper van 
Uden en een Belg. In de slot-
ronde probeerde Yanne nog 
een keer te ontsnappen, 
maar dat lukte net niet. In de 
eindsprint werd hij tweede en 
Casper won de wedstrijd. 

Deze week heeft Yanne ge-
hoord dat hij in de zomer-
vakantie in Oostenrijk mag 
meedoen aan de Europese 
topwedstrijd, de ASKO-toer.

Akersloot - Woensdag 18 
mei deden de groepen 7 en 8 
van basisschool De Brug mee 
met de Regiofinale School-
handbal Noord-Holland 
Noord in Waarland. Vooraf-
gaand aan dit toernooi wa-
ren er trainingen en een oe-
fenwedstrijd verzorgd door 
handbalvereniging Meervo-
gels ’60. 
Twee teams met een mix van 
groep 7 en 8 deden mee en 
De Brug 2 mocht als eerste 
een wedstrijd spelen, maar 
verloor de drie wedstrijden. 
De Brug 1 won de vier pou-
lewedstrijden en mocht mee-
doen met de halve finale. De-
ze werd gewonnen. Maar ze 
verloren de finale in de laat-
ste seconden met 2-3 van 
Nibbixwoud. Deze school 
mag meedoen aan het NK 
Schoolhandbal op 18 juni in 
Emmen. 

De Brug bijna 
naar NK

Castricum - Wat is OnsGeld.
nu en hoe hebben ze het 
voor elkaar gekregen om in 
de Tweede Kamer het woord 
te voeren en het debat over 
geldcreatie door banken op 
gang te helpen? Martijn Je-
roen van der Linden is be-
stuurslid van OnsGeld.nu en 
researcher aan de TU Delft 
op het onderwerp ‘Crea-
ting Economic Space for So-
cial Innovation’. In het TT Ca-
fé van vrijdag 3 juni is Martijn 
Jeroen van der Linden gast-
spreker. Hij kan veel uitleg-
gen over de oorzaken van de 
financiële crisis en de relatie 
daarvan met de prijzen van 
huizen en financiële activa. 
En natuurlijk de enorme risi-
co’s die dit wankele systeem 
in zicht draagt. En naast het 
benoemen van problemen 
zijn er op dit moment ook 
verschillende oplossingsrich-
tingen. Benieuwd? Ga dan 
naar het TT Café op vrijdag-
avond 3 juni. Aanvang 19.30. 
Lokatie: ClubMariz, Dorps-
straat 72 Castricum. Gratis 
entree. 

Geldcreatie bij 
TT Castricum

Maria Weda van TVC tweede 
bij districtkampioenschappen
Castricum - Tijdens de 
KNLTB district-jeugdkam-
pioenschappen IJmond op 
14 en 15 mei in Hoofddorp 
is Maria Weda (9), lid van 
Tennisvereniging Castricum, 
tweede geworden in de ca-
tegorie meisjes tien tot en 

met twaalf  jaar. Na het be-
halen van de tweede plek 
mocht ze strijden voor het 
regionaal jeugdkampioen-
schap IJmond/Noord, Hol-
land Noord tot en met tien 
jaar. Daar is zij als derde ge-
eindigd. 



Krantenbezorger (72) 
neergeslagen door drietal
Akersloot - Een kranten-
bezorger van 72 jaar is za-
terdagochtendrond half vier 
op de Johan Vermeerstraat 
neergeslagen. Dat schrijft 
112-Akersloot.nl. Het inci-
dent begon aan het Chur-
chillplein. Een van de drie da-
ders was van mening dat de 
man de drie bijna aanreed en 
gaf een klap op de motor-
kap. De man van 72 is hierop 
doorgereden naar de Frans 
Halslaan. De drie daders zijn 
hem gevolgd. Ter hoogte van 
de Johan Vermeerstraat be-
gon een woordenwisseling, 
waarna één van de drie da-
ders de man een klap in het 
gezicht gaf. De man van 72 
viel hierbij achterover met 

zijn hoofd op straat, waar-
bij zijn telefoon in een put 
viel. De daders hebben het 
slachtoffer vervolgens ge-
wond achtergelaten. 
Omdat de man zijn telefoon 
kwijt was, is hij vervolgens 
naar het krantendepot gere-
den in Alkmaar, waar hij door 
collega’s naar het zieken-
huis is gebracht. De daders 
zijn drie mannen in de leef-
tijd tussen de twintig en der-
tig jaar. een kale, grote, ste-
vige man, een kleine, blonde 
man en een man met donker 
haar. Wie iets gezien heeft 
rond dat tijdstip of meer in-
formatie heeft, kan contact 
opnemen met de politie via 
0900-8844.

Rookmelder niet gehoord
Castricum - Zaterdag-
ochtend om 8.30 uur is de 
brandweer met spoed uitge-
rukt naar de Rollerusstraat 
voor een vermoedelijke bin-
nenbrand. De buren hoor-
den een rookmelder afgaan 
bij de buurvrouw en probeer-
de in contact te komen met 
de bewoonster, maar omdat 
ze niet goed hoort, reageer-
de ze niet. Hierop besloten de 
buren om 112 te bellen. De 
brandweermannen, die snel 
ter plaatse waren, zijn via de 
achterkant over de schutting 
gegaan met behulp van een 
ladder en omdat de achter-

deur op een kier stond, kon-
den ze zo de woning binnen-
treden. De vrouw verklaarde 
dat er eten aangebrand was. 
Ze  had wel een pieptoon ge-
hoord, maar ze dacht dat een 
batterij leeg was van haar 
gehoorapparaat. Die heeft 
ze vervolgens uitgezet, waar-
door ze de pieptoon van de 
melder ook niet meer hoor-
de. De spuitgasten hebben 
haar het advies gegeven om 
rookmelders aan te schaf-
fen met een flitsfunctie, zodat 
deze meer opvalt bij gehoor-
problemen. Foto: Hans Peter 
Olivier.

VVD: terrasjes langer 
open, de kroegen niet  

Castricum - Een aantal ho-
recaondernemers heeft de 
raad verzocht om toestem-
ming te geven om, bij wij-
ze van proef, deze zomer 
de terrassen een uurtje lan-
ger open te houden. Hore-
caondernemers zonder ter-
ras denken daardoor in hun 
inkomsten aangetast te kun-
nen worden en stelden de 
raad voor om dan de alge-
mene sluitingstijden ook met 
een uur te verlengen. 
,,Het langer openhouden 
van wat terrassen en daar-
aan meteen maar een wij-
ziging van de sluitingstijden 
voor alle horecabedrijven 
koppelen is volgens de VVD 
wel erg kort door de bocht”, 
aldus woordvoerder Mar-
tin Sneijder. Volgens de VVD 
blijkt dat er nog steeds hore-
caondernemers zijn die ‘cre-
atief’ met de regels omgaan 
en dat de overlast voor om-
wonenden vaak fors aanwe-
zig is. Sneijder: ,,Hoewel de 
VVD als liberale partij van 
mening is dat een onderne-
mer in feite zelf maar moet 
bepalen wanneer hij of zij 

open is, of dat nou een bak-
ker, slager of horecabedrijf 
zou zijn, mag dat natuurlijk 
nooit ten koste gaan van het 
woon- en leefgenot van de 
bewoners.”
Daarnaast vindt de VVD 
dat je in een gemeente met 
meerdere kernen eigenlijk 
niet zomaar weg kunt komen 
met één overal gelijkluidend 
horecabeleid en dat er goed 
gekeken moet worden naar 
een beleid per kern. ,,Dat is 
overigens een bal die bij de 
horeca ligt. Daarbij zijn de 
vertrekpunten duidelijk. On-
dernemers moeten zich bin-
nen en buiten hun bedrijf 
aan de wet houden, een deel 
van de handhaving op het 
gebied van de openbare or-
de willen garanderen en ak-
koord gaan met een sanctie-
beleid. En dan niet alleen in 
het weekend maar gewoon 
altijd tijdens openingsuren.” 
De VVD is dus tegen een 
proef met verlenging van de 
sluitingstijden. Op het gebied 
van de individuele terrasver-
gunningen stelt de VVD zich 
positiever op.

Francis Valkering bij CDA
Castricum - Na het vertrek 
van Hans Huis in ¹t Veld als 
secretaris van het CDA afde-
ling Castricum, is het CDA op 
zoek gegaan naar een waar-
devolle opvolging. 

Deze is gevonden in de per-
soon van Francis Valkering. 

Francis is 23 jaar en afge-
studeerd als toegepast psy-
choloog. Met haar komst is 
er weer een volwaardig be-
stuur. Het bestuur blijft op 
zoek naar versterking. Be-
langstellenden kunnen con-
tact opnemen met voorzitter 
Fred Mosk, 06-10185794. 

Lintjes voor wethouders
Limmen - Donderdag ont-
vingen wethouders Rob 
Schijf en Wim Swart een lintje 
voor hun jarenlange inzet als 
raadslid. Beide Limmers wa-
ren zowel actief voor de raad 
van de toenmalige gemeente 
Limmen als voor de huidige 
gemeente Castricum. Schijf is 
al sinds 1994 werkzaam in de 

politieke arena, Swart acteert 
er vanaf 1999. In april werden 
Schijf en Swart benoemd tot 
wethouder en namen daar-
om afscheid van hun zetel in 
de raad. De geruime tijd als 
raadslid was meer dan vol-
doende reden voor het Ko-
ningshuis om beiden een on-
derscheiding tot Lid in de Or-

de van Oranje Nassau toe te 
kennen. Wim Swart (1944) 
was sinds 1999 raadslid Hoe-
wel Alkmaarder van geboor-
te, is hij inmiddels vergroeid 
met Limmen, het dorp waar 
hij in 1968 kwam wonen. 
Daar zette hij de eerste stap-
pen van zijn politieke loop-
baan, voor het CDA. Ook Rob 
Schijf (1950) heeft zijn hart 
verknocht aan het dorp Lim-
men en de gemeente Cas-

tricum. Al sinds 1994 is hij 
raadslid. De aanleiding was 
de mogelijke verkoop van de 
Vredeburg. Voor de inwoners 
van het dorp onaanvaard-
baar. De lokale politieke par-
tij Limmer Gemeenschap 
(LG) maakte hier een verkie-
zingspunt van. Schijf heeft 
zich daar bij aangesloten en 
kwam meteen op de kandida-
tenlijst te staan. De verkiezin-
gen van 1994 brachten een 

overweldigende overwinning 
voor de LG en Schijf kwam 
daardoor direct in de raad. 
Een raad die toen bestond uit 
elf zetels, waarvan de LG er 
acht van bezette. Vanuit zijn 
functie als bestuursadviseur 
bij de gemeente Heemskerk 
was het bestuurlijke krach-
tenveld hem niet onbekend. 
Net als Swart nam hij vorige 
maand afscheid om wethou-
der te worden.

Bakkum - Ook dit jaar ver-
zorgen PWN-boswachter 
Kees Zonneveld en Mane-
ge Groot uit Egmond aan de 
Hoef weer een aantal huif-
kartochten door het Noord-
hollands Duinreservaat. 
De huifkar, getrokken door 
twee Friese paarden, rijdt tot 
en met september vijf zater-
dagen vanaf verschillende 
startpunten. Men kan daar-
bij kiezen voor een ochtend- 
of een middagrit. Onder-
weg is een korte stop inge-
last voor een verfrissing en 
om de benen te strekken. Per 
rit is ruimte voor 23 deelne-
mers, de starttijden zijn 10.30 
en 12.45 uur. Vertrekpunt op 
28 mei is het parkeerterrein 
naast Gasterij Nieuw Wes-
tert, Egmond-Binnen. 
Op 4 juni op het parkeerter-
rein bij restaurant Johanna’s 
Hof in Bakkum. Vooraf aan-
melden is noodzakelijk via 
www.pwn.nl/eropuit of bel 
Bezoekerscentrum De Hoep: 
0251 661066.

Per huifkar 
door duinen

Limmen - Beginnende en 
ervaren bridgers kunnen 
meespelen met de bridge-
club in Limmen die sinds 
1979 bestaat. De clubavond 
is op woensdag op de zolder 
van j Vredeburg aan de Dus-
seldorperweg. In het nieuwe 
seizoen, startend in septem-
ber, biedt Bridgeclub Lim-
men de mogelijkheid om als 
beginnende clubspelers ge-
durende zes of zeven speel-
avonden op proef en gratis 
mee te spelen. Voor meer in-
formatie: met Andries Jels-
ma, tel.: 072-5020102.

Bridgen bij 
BC Limmen
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