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Film te zien in De Oude Keuken
‘Van Gesticht Duin en Bosch naar 
Landgoed Duin en Bosch’
Castricum - Na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werden 
twee- tot drieduizend Nederlan-
ders geïnterneerd in het psychi-
atrisch ziekenhuis Duin en Bosch. 
Het ging om NSB’ers en SS’ers die 
daar zo’n half jaar verbleven en er 
was sprake van wantoestanden. 
Dit opmerkelijke verhaal en veel 
meer komt aan de orde in de � lm 
‘Van Gesticht Duin en Bosch naar 
Landgoed Duin en Bosch’, een 
� lm gemaakt door Henk Waal on-
der auspiciën van de werkgroep 
Oud-Castricum. 
Woensdag 16 mei werd de � lm 
vertoond aan leden van de werk-
groep Oud-Castricum en op don-
derdag 24 mei aan een aantal ge-
nodigden. Op zondag 27 mei en 
zaterdag 2 juni zijn alle belang-
stellenden welkom in De Oude 
Keuken op het terrein van Dijk en 
Duin, waar de � lm getoond wordt 
om 15.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Het verhaal begint op de bijzon-
dere begraafplaats van Duin en 
Bosch waar Peter van Eerden, 
voormalig voorzitter van Oud-
Castricum, onder meer vertelt 

over de legendarische dokter Ja-
cobi. Er wordt ingegaan op de 
bouwstijl van de eerste paviljoens 
bedoeld voor ‘krankzinnigen’. Die 
benaming veranderde later in pa-
tiënten, gevolgd door cliënten. 
Ernst Mooij gaat in gesprek met 
amateurhistoricus John Heide-
man. Zij spreken over het zieken-
huis in WOII. Ondertussen is een 
oude � lm te zien van de omvang-
rijke evacuatie van de bewoners. 
,,Ernst Mooij heeft de geschiede-
nis van Duin en Bosch beschre-
ven en op grond daarvan heb ik 
de keuzes voor de � lm gemaakt 
en de tekst van de voice-over 
kunnen schrijven”, vertelt Henk 
Waal.
Er worden niet alleen oude beel-
den en foto’s van weleer getoond; 
dankzij de professionele inbreng 
van Henk zijn er poëtisch mooie 
beelden gemaakt van het he-
dendaagse landgoed en hoe het 
tot stand is gekomen, aangevuld 
met de herfstopnames van een 
drone. Dan pas is echt te zien hoe 
groen en mooi het gebied is. ,,Dit 
is denk ik het mooiste wat ik tot 
nu toe heb gemaakt”, zegt hij met 
gepaste trots.

Voormalig wethouder Chris-
tel Portegies vertelt over de eer-
ste plannen van de grootscheep-
se herinrichting van het terrein 
waarin de combinatie zorg en 
wonen zijn intrede deed. De wa-
tertoren komt aan bod, het Oude 
Theehuys, dat later doorging als 
restaurant De Oude Keuken en 
bakkerij Bak ‘m. Beiden werken 
met mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Natuurlijk het be-
drijfsverzamelgebouw met een 
groot aantal ondernemers, de 
winkeltjes waar cliënten kleding, 
groenten en planten verkopen 
en de � etsenmakerij; het is alle-
maal te zien in ‘Van gesticht Duin 
en Bosch naar Landgoed Duin en 
Bosch’. Burgemeester Toon Mans 
zegt trots te zijn op wat er op 
het landgoed tot stand is geko-
men. Bestuurder van de Parnas-
sia Groep, Nolly Borsboom, ver-
telt tot slot over de veranderin-
gen in de psychiatrie en zij sluit 
het verhaal, dat boeit van het be-
gint tot het einde, met passende 
woorden af. 
Zondag 27 mei en zaterdag 
2 juni in De Oude Keuken om 
15.00 uur.

Morele steun...
Limmen - Limmers geven steun aan ‘hun’ kerk na de brand. (foto: Bert Westendorp)

Theo van Eijk 
als formateur 
aan de slag
Castricum - Hoorns wethouder 
Theo van Eijk gaat de gemeen-
teraad van Castricum bijstaan bij 
de invulling van een nieuw col-
lege. De oud-burgemeester van 
onder andere Hollands Kroon en 
Uitgeest doet dat op verzoek van 
de vier beoogde collegepartijen 
VVD, CkenG, CDA en De Vrije Lijst. 
Samen met deze partijen gaat hij 
op zoek naar geschikte kandida-
ten voor het wethouderschap in 
de beleidsvelden Ruimtelijk, So-
ciaal, Financieel en Maatschappe-
lijk. De kandidaatwethouders sol-
liciteren uiteindelijk bij de voltal-
lige raad. Net zoals bij het raad-
sprogramma, willen de fractie-
voorzitters ook bij het nieuwe 
college een zo breed mogelijk 
draagvlak. 
Vrijdag presenteerde de Castri-
cumse raad het breed gedragen 
raadsprogramma. Een unicum, 
omdat alle tien de raadsfracties er 
samen aan mee schreven (zie ar-
tikel elders in deze editie). De in-
formateur, Gerrit Westerink, gaf 
als advies mee om een college 
bestaande uit de vier genoemde 
partijen te onderzoeken.

Onrustige 
nacht
Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag was het in het 
horecagebied druk en onrustig. 
Er werden enkele jongeren aan-
gehouden voor het vernielen van 
autospiegels en belediging van 
de politie. De aanwezige agen-
ten moesten ook meerdere keren 
ingrijpen bij beginnende vecht-
partijen. De oproerkraaiers waren 
geen inwoners van Castricum.

Castricum/Uitgeest - Op zater-
dag 23 juni organiseert het Ve-
teranen Comité Gemeente Cas-
tricum en Uitgeest voor de veer-
tiende keer de Veteranendag die 
van start gaat om 8.30 uur bij 
Bobs Party Saloon. Er komen 23 
oude legervoertuigen die in co-
lonne door Akersloot, Limmen en 
Castricum rijden. Op de Daf 328 
(Dikke Daf ) spelen muzikanten 
van Emergo. Burgemeester Ver-
kleij van Uitgeest en burgemees-
ter Mans zijn van de partij.

Rond 10.00 uur is er een show bij 
het Oude Raadhuis op de Dorps-
straat te Castricum, waarna er 
een lezing volgt in het gemeen-

tehuis. Maar eerst krijgen de ve-
teranen bij binnenkomst een an-
jer opgespeld door schoolkinde-
ren. Veteraan Patrick Choenni ver-
telt in zijn lezing over ‘missie Apa-
che’. Het evenement wordt afge-
sloten met een Indische rijsttafel 
en een drankje. Nieuw is de uitrei-
king van de herinneringsmedail-
le ‘Orde en Vrede’, die postuum 
wordt uitgereikt aan de weduwe 
uit Castricum van een overleden 
militair, die in Nederlands Indië 
heeft gediend. 

Het publiek wordt in de gelegen-
heid gesteld een rondrit te maken 
met legervoertuigen door Castri-
cum. 

Met postuum uitreiking medaille
Veteranendag op 23 juni 
in Castricum en Uitgeest

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

Gehaktbal
Kant en klaar

de gratis
VLEESWARENTRIO
KATENSPEK

SALAMI
GEBR. GEHAKT
SAMEN € 4,99

2 KIPBURGER
2 PERS. AARDAPPELTJES

2 PERS. GESCHRAPTE 
BOSPEEN

SAMEN € 5,99

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

7,95
100% PUUR NATUUR
ROOMBOTER, CITROEN, EI, SUIKER EN BLOEM 
OP KLASSIEKE FRANSE WIJZE

TARTE CITRON

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS







04 23 mei 2018

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
UITGEEST

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

de Castricummer

Uitgeester
courant

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Keezen en 
klaverjassen
Akersloot - Zaterdag 26 mei 
wordt de laatste keezdrive en kla-
verjasdrive van dit seizoen ge-
houden in café de Vriendschap in 
Akersloot. 
In de Vriendschap staat de-
ze avond een mooie prijzenta-
fel gereed voor de winnaars. De 
keezdrive begint om 19.30 uur, 
de klaverjasdrive om 20.00 uur. 
Tevens is er nog een superlote-
rij, waar mooie prijzen te winnen 
zijn. 
Opgeven voor het keezen of kla-
verjassen kan via info@vriend 
schapakersloot.nl of telefonisch 
(0251-312866). 

Poëzie in Castricum op 26 mei
North Sea Poetry in De Oude Keuken 
Castricum - Op zaterdag 26 mei 
heeft  De Oude Keuken North Sea 
Poetry over de vloer. Het avon-
tuurlijke poëzie-evenement dat 
graag buiten de lijntjes kleurt en 
van poëzie theater maakt. Ieder-
een is van harte welkom voor het 
gratis middagprogramma op het 
terras en omgeving, vanaf 16.00 
uur. Aansluitend kan men om 
18.00 uur genieten van de ‘North 
Sea Poetry DOK Special: Thai 
Chicken Curry’. Om 20.00 uur be-
gint de avondshow in het Ketel-
huis waarvoor bezoekers vooraf 
moeten reserveren.
Tijdens het middagprogramma 
van North Sea Poetry zijn er op-
tredens van onder meer de Dijk 
en Duin-dichters, singer-songwri-
ter Jaap Boots en de huisdichte-
res van De Oude Keuken; Anouk 
de Wit. Om 17.00 uur geven vijf 
Vlaamse woordkunstenaars - 
waaronder de jonge, succesvol-
le dichteres Carmien Michels en 
action poet Andy Fierens - de 
bezoekers alvast een voorproef-

Elten Kiene (links) en Thomas Möhlmann (foto Martin Waalboer)

je van het avondprogramma. De 
toegang voor het middagpro-
gramma is gratis.

De avondshow van North Sea 
Poetry speelt zich af in het na-
bijgelegen Ketelhuis van Dijk en 
Duin dat voor deze gelegenheid 
eenmalig toegankelijk is. Het pro-
gramma belooft een ‘wilde mix 
van woordkunst’. Naast poëzie-
voordracht is er ook rap en spo-
ken word. En er zijn unieke duo-
optredens van dichters met rap-
pers en spokenwordartiesten. 
Met onder meer: Ingmar Heytze, 
Elten Kiene, Engel & Just, Daan 
Doesborgh, Babs Gons, Thomas 

Möhlmann uit Castricum en ve-
le anderen. Inloop 19.30 uur; aan-
vang 20.00 uur. Tickets alleen 
vooraf te reserveren bij www.
northseapoetry.nl.

Wie de DOK Special bestelt, wordt 
aangeraden vroeg te komen. Dan 
is men op tijd klaar om voor de 
avondshow. De North Sea Poe-
try DOK Special wordt geserveerd 
vanaf 18.00 uur. 
Meer informatie en reserve-
ren tickets avondshow: www.
northseapoetry.nl. Meer informa-
tie en reserveren North Sea Poe-
try DOK Special: www.deoude-
keuken.net.

Anouk de Wit (foto: aan-
geleverd)

Vier leden zwaaien af bij Oud-Castricum 
Castricum - Tijdens de ledenver-
gadering van de werkgroep op 16 
mei werd afscheid genomen van 

vier leden die veel voor Oud-Cas-
tricum hebben betekend: Ernst 
Mooij, Piet Blom, Anneke van der 

Kamp en Gerard Veldt. 
Ernst Mooij spant de kroon door 
vanaf de oprichting (precies 51 
jaar geleden) zich te hebben in-
gezet op het gebied van archeo-
logie en cultuurhistorie. Piet Blom 
was een aantal periodes voorzit-
ter van het stichtingsbestuur en 
leverde onder meer zeer waar-
devolle bijdragen door beschrij-
vingen van boerderijen. Anne-
ke van der Kamp maakte zich ja-
ren verdienstelijk door ko�e en 
thee (met een koekje) te verzor-
gen en was tevens actief voor de 
taakgroep Tentoonstellingen. Ge-
rard Veldt heeft zeven jaar met 
grote deskundigheid het pen-
ningmeesterschap op zich geno-
men en heeft als voorzitter van 
de bouwcommissie de uitbrei-
ding van De Duynkant in goede 
banen geleid. 
De scheidende leden werden 
door voorzitter Peter Sibinga in 
het zonnetje gezet en ontvingen 
als dank een cadeaubon.

Van links naar rechts Ernst Mooij, Anneke van der Kamp, Gerard Veldt en 
Piet Blom (foto: Hans Boot)

Finale NHN Business Awards 29 november
Wie is beste ondernemer van NHN in 2018?
Regio - De NHN Business Awards 
is voor het vijfde jaar op zoek naar 
inspirerende ondernemers in 
Noord-Holland boven het Noord-
zeekanaal. De NHN Business 
Awards is de jaarlijkse onder-
nemersverkiezing voor alle on-
dernemers in de regio vanaf het 
Noordzeekanaal tot en met Texel 
en wordt dit jaar voor de vijfde 
keer georganiseerd en is in die 
relatief korte tijd uitgegroeid tot 
een van de drie grootste en be-
kendste ondernemersverkiezin-
gen in de regio.
Elke ondernemer of directeur van 
een bedrijf uit NHN kan zichzelf 
aanmelden. Maar ook kan ieder-
een een ondernemer als kandi-
daat nomineren. Zelfs geheime 
tips over kandidaten zijn welkom. 
Hoe sterker het kandidatenteam, 

des te spannender het wordt.
Er wordt in 2018 onderscheid ge-
maakt in vier bijzondere catego-
rieën: Grootbedrijf voor bedrij-
ven met 100+ fte; MKB Midden 
voor bedrijven met 10 -100 fte; 
MKB Klein voor bedrijven met 0 
- 10 fte; Thema Award 2018: sec-
tor Leisure.
Naast een drietal vaste awards 
(dit jaar MKB klein, MKB midden 
en Grootbedrijf ) wordt ieder jaar 
een Thema Award uitgereikt aan 
een branche, die belangrijk is 
voor de regio en men extra aan-
dacht aan willen besteden. Dit 
jaar is dat de sector Leisure.
De inschrijving is geopend en de 
eerste aanmeldingen zijn binnen. 
Inschrijven kan nog tot en met 15 
september. De tienkoppige ju-
ry zal uit alle aanmeldingen een 

longlist samenstellen en na nader 
onderzoek deze terugbrengen 
naar een shortlist van drie �na-
listen in iedere categorie. Totaal 
twaalf �nalisten dus. Deze �nalis-
ten worden begin november be-
zocht door de voltallige jury. 
Natuurlijk wordt je als �nalist vol-
ledig begeleid. Zo wordt je voor 
je �nalepitch getraind door een 
erkende coach, zodat je op je 
best op het podium staat op 29 
november tijdens de grote �nale-
avond in de Cultuurkoepel in Hei-
loo. Naast de titel en de eer ont-
vangen de winnaars ook nog een 
prachtig prijzenpakket.
Klaar om deel te nemen aan dit 
ondernemersfeest? Meld je dan 
aan of nomineer jouw favoriete 
bedrijf op www.nhn-businessa-
wards.nl.

Akersloot - Voor de 21ste keer 
organiseert TV Akersloot het jaar-
lijkse tennistoernooi ‘Lelie Open’. 
Op tennispark De Kijf gaat zater-
dag 16 juni het jaarlijkse tennis-
toernooi van start, de �nales zijn 
op zondag 24 juni. 
Er wordt gespeeld in diverse cate-
gorieën vier tot en met acht in zo-
wel dames-, heren-, als gemengd 
dubbel. Het toernooi kent ook 
een verliezersronde, waardoor 
deelnemers gegarandeerd twee 
wedstrijden zullen spelen. 

Het toernooi staat onder leiding 
van Cassandra, Carin, Debbie, Bo, 

Hennie, Lieke en Lucie (zie foto). 

Inschrijven kan via www.toer-
nooi.nl tot en met 4 juni. Onder 
alle deelnemers wordt een Van 
der Valk cadeaubon ter waarde 
van 250, euro verloot.
Voor het toernooi is de organisa-
tie nog op zoek naar baanspon-
soren. Het is mogelijk om een 
baan te sponseren voor € 75,-. 
In deze prijs is een zeil/doek met 
eigen logo inbegrepen. Dit zeil 
blijft dan eigendom en kan ook 
voor andere doeleinden gebruikt 
worden. Aanmelden kan via lelie-
open@tvakersloot.nl. 

Vrolijke kunstwerken 
van Clusiusleerlingen
Castricum - Lekker buiten in de 
zon leren hoe met een spuitbus 
vol verf een kunstwerk te ma-
ken, wie wil dat niet? Leerlingen 
uit het derde leerjaar Gemengde 
Leerweg (GL) van het Clusius Col-
lege Castricum kregen die kans 
vorige week dinsdag tijdens een 
workshop gra�ti spuiten. Tijdens 

de lessen CKV (culturele en kunst-
zinnige vorming) konden de leer-
lingen onder begeleiding van 
professionals zich creatief uitle-
ven. 
Het resultaat mag er zijn. Zo her 
en der wordt de school nu opge-
vrolijkt door kleurrijke panelen. 
(Foto: Clusius College)

Demo-dag bij Bakker
Castricum - Zaterdag 26 mei-
komt Egidia de Goede een de-
monstratie geven bij Bakker, ‘de 
snoepwinkel voor kunstenaars’. 
Ze gaat aan de slag met de prach-
tige acrylinkten van Amsterdam-
Talens en Liquitex. Hoe je het 
kunt toepassen en op welke ver-
schillende ondergronden je het 
kunt gebruiken. Acrylinkt is ook 
erg goed geschikt voor pente-
keningen met een kroontjes-
pen en zelfs geschikt als airbrush 

inkt. Kom langs en laat je inspi-
reren. De Demo-dag is van 10.00 
tot 16.00 uur bij Bakker aan de 
Dorpsstraat 102 in Castricum 

Egidia geeft al jaren schilderles 
in haar tuinhuis in Wijk aan Zee. 
Ze geeft aquarelles en schilderen 
met acrylverf waarbij het schilde-
rij wordt voorgetekend door Egi-
dia, zodat je altijd een prachtig 
resultaat hebt. Zie ook: www.egi-
dia.nl. (foto: aangeleverd)

Tennistoernooi ‘Lelie Open’
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The Death of Stalin
Nadat Jozef Stalin op een och-
tend in maart 1953 bewusteloos 
wordt aangetro�en, reageert de 
resterende top van de Commu-
nistische Partij als verlamd. Nie-
mand durft er een dokter bij te 
halen, wat ook lastig is, want Sta-
lin heeft al zijn dokters laten ver-
bannen. Twee dagen later wordt 

hij dood verklaard. In het machts-
vacuüm dat ontstaat, probeert 
iedereen vooral zijn eigen hach-
je te redden. Het gekonkel en de 
machtsspelletjes in het Kremlin 
draaien op volle toeren. Een hi-
larische strijd om de macht is be-
gonnen.

La Holandesa
Acht jaar lang hebben Maud en 
Frank geprobeerd om kinderen 
te krijgen. Tevergeefs. Nu zijn 
ze op vakantie in Chili, om daar 
‘opnieuw te beginnen’. Leuk be-
dacht natuurlijk, maar zo simpel 
is dat niet. In ieder geval niet voor 
Maud, die na een knallende ru-
zie impulsief haar rugzak pakt en 
richting het noorden vertrekt, de 
voicemails van Frank negerend. 
In dit trefzekere debuut van Mar-
leen Jonkman zorgt actrice Rif-

ka Lodeizen ervoor dat de sym-
pathie altijd bij Maud ligt, welke 
stomme dingen ze ook doet. De 
reis door het beeldschoon ge-
�lmde, zeer gevarieerde Chileen-
se landschap biedt haar de moge-
lijkheid om los te komen van zich-
zelf en haar verleden: langs sto�-
ge snelwegen. In anonieme weg-
restaurants is ze een onbeken-
de ‘blondie’ en kan ze steeds een 
nieuw levensverhaal verzinnen. 
Ontroerend drama over een do-
lende vrouw die haar eigen weg 
weer vindt.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

The Death of Stalin
vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.15 uur  woensdag 20.00 uur

La Holandesa
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur   dinsdag 20.00 uur
Lady Bird

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
A Quiet Place

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.15 uur

Tully
vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur  woensdag 20.00 uur
The Guernsey Literary Society

zaterdag 16.00 uur
Blue (NL)

zaterdag 16.00 uur   woensdag 15.00 uur 
Sherlock Gnomes (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur 
Buurman en Buurman 

hebben een nieuw huis
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Pieter Konijn 

Programma 24 mei  t/m 30 mei

Rabo Clubkas bijdrage voor 178 clubs!
Castricum - Tijdens een feestelij-
ke avond in het AFAS stadion ver-
deelde Rabobank de clubkas van 
65.000 euro. Een deel van de winst 
voor 178 clubs uit de gemeenten 
Castricum, Bergen en Heiloo. Op 
de tribune liep de spanning over 
de uitslag hoog op.

De grote ‘klapper’
Wat zou het resultaat van ieders 
club zijn? Hoeveel stemmen zijn 
er behaald? Het leuke van Rabo 
Clubkas is, dat ook voor een klei-
ne club de verdiende bijdrage 
een grote ‘klapper’ kan zijn.  Mark 
Admiraal, stadionspeaker van AZ, 
was aanvoerder van de avond. In 
volgorde van tien naar één mocht 
de top tien het podium op. Daar 
kregen zij hun cheque met het 
aantal stemmen en het clubkas 
bedrag. 
De top drie van Rabo Clubkas 
2018: Op drie, Rolstoelbus Heiloo. 
Op twee, Reddingsbrigade Castri-
cum. 
De meeste stemmen gingen dit 
jaar naar de Egmondse Reddings-
brigade die vorig jaar nog op de 
tweede plek eindigde. Hun op-
brengst: € 1.919! 

De volledige uitslag staat op de 
grote ‘klapper’ die te vinden is op 
rabo.nl/nkl/clubkas.

Danitsja Lubbers, Manager Bedrijven MKB, reikt de cheque uit aan de Ge-
handicapten Zwemvereniging C.I.S..(Foto: Ernest Selleger)

Feest voor iedereen
Directievoorzitter Jan Klaver: 
,,Vanavond was écht een feest 
voor heel veel clubs. Dat was ook 
de bedoeling. Een mooie avond 
voor ruim 350 bestuurders en 
vrijwilligers. Allemaal mensen 
die zich inzetten voor het vereni-
gingsleven. We zijn de bank van 
mensen, voor mensen, en nauw  
betrokken in de omgeving. Het 
is geweldig om te zien hoeveel er 
gestemd is, bijna 9.500 stemmen 

zijn uitgebracht door onze leden. 
Vanavond was een groot succes, 
de sfeer zat er goed in en we heb-
ben heel veel enthousiaste reac-
ties ontvangen. Het zal me niet 
verbazen als we het volgend jaar 
wederom een stijging gaan zien 
in het aantal stemmen en in het 
aantal deelnemende clubs. Wat 
ik natuurlijk hoop is dat mensen 
zien dat wij best een unieke bank 
zijn want welke bank doet dit 
nou? Ik ben er trots op.’’

John The Revelator bij 
Grandcafé Mezza Luna
Castricum - De maandelijkse 
‘Blues in Castricum’ wordt zondag 
27 mei weer gehouden bij Mez-
za Luna. De legendarische blues-
band John The Revelator zal hier-
bij zijn opwachting maken.
Deze regionale band behoeft 
bij de bluesliefhebbers absoluut 
geen introductie meer. De band, 
die al bijna een halve eeuw be-
staat, staat aan de top van de Ne-
derlandse bluesbands en staat als 
een huis. Zeker met Tom Huissen, 
verantwoordelijk voor de zang en 
basgitaar, die tevens de oprich-

ter is van deze succesvolle blues-
band. De overige leden van de 
band zijn: Frans ten Kleije (solo 
en ritmegitaar), Erwin Aubroeck 
(piano en synthesizer), Cor Dijk-
huizen (drums) en Paul Dammers 
(slide-en ritmegitaar). 
Ga genieten komende zondag 
van de fantastische bluesmuziek. 
De aanvang is zoals altijd 15.30 
uur, toegang gratis en uiteraard 
serveert Mezza Luna ook weer 
een ‘blues-kipsateetje’ tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs. (foto: 
aangeleverd)

De Groene Ezel steunt 
Stichting Geef een Koe 
Heemskerk - In het jubileumjaar 
van de Groene Ezel uit Heems-
kerk wordt aan diverse goede 
doelen een donatie gedaan. Eén 
van deze doelen is Stichting Geef 
een Koe, die een bijdrage van De 
Groene Ezel ontvangt van 10.000 
euro.   
De stichting Geef een Koe in Kyr-
gyzstan heeft als doelstelling de 
levensstandaard van kinderen 
met een beperking te verhogen. 
Dit doen ze door het onder strikte 
voorwaarden schenken van een 
melkkoe aan met zorg geselec-
teerde gezinnen. 
De visie van deze stichting is dat 
elk kind, waar ook ter wereld , de-
zelfde kansen en mogelijkheden 
op een �jn leven mag hebben. 
Gezinnen met een gehandicapt 
kind leven daar vaak in een iso-
lement. Door de verkoop van de 
melk aan huis krijgt dit gezin aan-

loop van dorpsbewoners en ont-
vangen ze een eigen inkomen. Al 
voor 750 euro kunnen zij een koe 
aan deze gezinnen schenken. 
Koeien worden niet alleen ge-
schonken aan gezinnen met een 
gehandicapt kind, maar ook aan 
dag-opvangcentra voor kinderen 
met een beperking. 

Iedereen kan op een leuke ma-
nier kennismaken met deze stich-
ting, want op zaterdag 26 mei zal 
Stichting Geef een Koe zich pre-
senteren in de Kringloopwinkel 
De Groene Ezel, tijdens de ope-
ningstijden van de Kringloop-
winkel op de Lijnbaan 12-14 in 
Heemskerk. Voor meer informa-
tie: www.geefeenkoe.nl. De Groe-
ne Ezel is op zaterdag geopend 
van 10.00 tot 14.00 uur. Zie voor 
meer informatie: www.degroe-
neezel.nl.

Akersloter Avondvierdaagse
Akersloot - Op 29 mei start de ze-
ventiende Akersloter avondvier-
daagse. Scouting Akersloot heeft 
de organisatie in handen van 
dit jaarlijks terugkerende eve-
nement. Elk jaar lopen zo’n vier-
honderd mensen van alle leef-
tijden mee. Vooral de 10 kilome-
ter doet het goed de laatste ja-
ren, complete groepen schrijven 
zich in om de mooiste plekjes van 
Akersloot te bezichtigen. De start 
is iedere avond tussen 18.15 en 
18.45 uur vanaf het scoutingter-

rein aan de Verlengde Roemers-
dijk. 
Vrijdag 25 mei en maandag 28 
mei is er van 19.00 tot 20.00 gele-
genheid om alvast in te schrijven. 
Dan kan men op dinsdag 29 mei 
meteen van start. Natuurlijk kan 
er ook bij start worden ingeschre-
ven. Het inschrijfgeld bedraagt 
vijf euro. 
De laatste dag van de vierdaagse, 
op vrijdag 1 juni, zullen de deel-
nemers feestelijk worden binnen-
gehaald. (Foto: aangeleverd)

Elektrische deelauto 
komt naar Castricum
Castricum - In Castricum komen 
elektrische deelauto’s. Tenminste, 
als het aan energiecoöperatie CA-
Lorie ligt. 
CALorie heeft haar oog laten val-
len op de diensten van het be-
drij�e Buurauto uit Amersfoort. 
Buurauto levert het gehele con-
cept: auto, onderhoud, software 
voor de mobiel, facturering, zelfs 
eventueel laadpalen. Van A tot Z 
dus. ,,Of van A tot D’’, grapt CALo-
rie-coördinator Manuel den Hol-
lander. ,,Via Akersloot naar Bak-
kum, kern Castricum tot De Wou-
de.’’

CALorie kan Buurauto alleen naar 
de gemeente Castricum halen, 
als bewoners voldoende geïnte-
resseerd zijn. Den Hollander: ,,Ik 
denk zeker dat het aanbod inte-
ressant genoeg is voor best veel 
mensen. Naast het milieu-e�ect 
van minder uitstoot van CO2 en 
andere vieze uitlaatgassen, en 
de ruimte die delen oplevert, kan 
het �nancieel ook gunstig zijn. 
Volgens de ANWB Kostenverge-
lijking kost het houden van een 
gewone benzine-auto 50,6 cent 
per kilometer bij 15.000 kilome-
ter per jaar. Bij onze elektrische 
deelauto betaal je 50 cent per ki-
lometer.’’ De keuze valt in principe 
op de betrouwbare Nissan Leaf, 
hoewel een wat duurdere BMW 
i3 ook een optie is. De actieradi-
us van de Leaf ligt tussen de 150 
en 200 km. ‘Tanken’ kan zowel via 

snellader als langzaam stopcon-
tact. Waarom kiest CALorie voor 
Buurauto? Er zijn toch meer deel-
auto-concepten? Den Hollan-
der: ,,Het concept van Buurau-
to is erg coöperatief en past dus 
ideaal bij onze brede coöperatie-
ve vereniging. Wij vinden het so-
ciale aspect ook heel belangrijk. 
Je doet een elektrische deelau-
to van Buurauto/CALorie echt sa-
men met een stel mensen uit de 
buurt. Je leert elkaar kennen, je 
vertrouwt elkaar, je maakt samen 
afspraken over het schoonmaken 
van de auto. De auto wordt echt 
een beetje van jezelf, dat wil zeg-
gen samen met andere bewoners 
dus. Bij andere concepten is het 
gewoon huren, meestal zelfs ge-
woon op benzine.’’

Publieksavond 
CALorie wil heel graag met bewo-
ners en lokale bedrijven samen 
kijken waar welke auto voor wie 
moet komen, inclusief laadpalen. 
Om alvast het animo te polsen is 
een korte enquête op de websi-
te geplaatst (kijk op www.calori-
eenergie.nl/activiteiten/elektri-
sche-deelauto). 

En op 5 juni is een publieksavond 
Elektrische Deelauto georgani-
seerd, om 20.00 uur in Wier&ga 
op het Bakkersplein in kern Cas-
tricum (inloop 19.30 uur). De be-
oogde Nissan Leaf is dan en daar 
alvast te bewonderen.

GEEN KRANT?
0251-674433

Inschrijven voor 
schoolhandbaltoernooi
Castricum - Op zondag 17 ju-
ni wordt het jaarlijkse school-
handbaltoernooi gehouden door 
C.S.V. Handbal. Tijdens het scho-
lentoernooi kunnen leerlingen 
van groep 3 tot en met groep 8 
uit Castricum en omgeving strij-
den om de handbalbeker. Het 
toernooi start om 09.30 uur en 
eindigt om 16.00 uur. Aanmelden 

kan als team op www.csvhand-
bal.nl vóór 28 mei. 

Wie alvast een keer wil oefe-
nen kan dat doen op woensdag 
23 mei en 6 juni vanaf 15.30 uur 
op Wouterland. Vragen? Neem 
dan contact op door een e-mail 
te sturen aan jeugdcommissie@
csvhandbal.nl.
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23 MEI
Weidevogelexcursie in de vo-
gelrijke Hempolder bij Akersloot, 
19.00-20.30 uur. Reserveren ver-
plicht: www.gaatumee.nl. 

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

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

Informatiebijeenkomst ‘Snur-
ken en Slaapapneu’ in het res-
taurant van het RKZ in Beverwijk 
op de tweede etage. De avond is 
van 19.15 tot 21.30 uur. Aanmel-
den verplicht op www.rkz.nl.

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

Theatergroep Horizon met 
‘Tess, of de negen levens van Ma-
ria Tesselschade, een musical’ in 
de Grote Kerk in Alkmaar, 20.30 
uur. Ook 24, 25, 26 en 27 mei. 

Alkmaar Pride tot en met 27 
mei. Programma: www.alkmaar-
pride.nl. Met als hoogtepunt 
grachtenparade zie 26 mei.

24 MEI
Alzheimer Trefpunt in Dorps-
huis De Zwaan in Uitgeest van 
10.00 tot 12.00 uur.

Opening expositie Eric van He-
mert in het gemeentehuis van 
Castricum, 19.30 uur. Expositie is 
te zien tot 21 september.

Herr Alt, een Alkmaarse electro 
singer-songwriter in Podium Vic-
torie in Alkmaar, 20.30 uur.

25 MEI

Stripdagen Haarlem van 25 mei 
tot en met 3 juni.

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar door organist J Elisabeth 
Hubmann (Oostenrijk), 12.00 en 
13.00 uur. (foto: aangeleverd)

Vrouwennetwerk Goed Con-
tact zoekt verbinding tijdens 
sportief evenement schapendrij-
ven van 16.30 tot 18.30 uur bij de 
Schaapskooi in Bergen. Ook niet-
leden zijn welkom. Aanmelden: 
www.goed-contact.nl. (foto: aan-
geleverd)

Film over bijzondere reis Plas-
tic Soup Surfer Merijn Tinga in 
Theater De Beun in Heiloo, 20.00 
uur. Toegang gratis dankzij een �-
nanciële bijdrage van gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo. Merijn Tinga is aanwezig. 
Aanmelden noodzakelijk: aan-
melden@bureaucirculus.nl. (foto: 
aangeleverd)

Podium Victorie in Alkmaar viert 
de eerste verjaardag van het nieu-
we pand aan de Pettemerstraat 
met gratis toegankelijk concert 
van Gallowstreet, 20.00 uur.

Luna Kamerkoor - Een Moderne 
Mis - in de Cultuurkoepel Heiloo, 
20.15 uur. (Foto: aangeleverd)

▲

Theatergroep Horizon met ‘Tess, 
of de negen levens van Maria Tes-
selschade, een musical’ in De Vest 
in Alkmaar, 20.30 uur. 

Rapper Diggy Dex in De Vest in 
Alkmaar, 20.30 uur. (foto: Daniel 
J. Ashes)

26 MEI

Demonstratie schilderen met 
acrylinkten bij Bakker, ‘de snoep-
winkel voor kunstenaars’ op de 
Dorpsstraat 102 in Castricum, 
10.00-16.00 uur. Info: www.egi-
dia.nl. (foto: aangeleverd)

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

Kunst in de bollenschuur: ex-
positie in de voormalige bollen-
schuur en tuin van Buurtweg  49 
in Akersloot, georganiseerd door 
Gerda Velzeboer. Van 11.00 tot 
17.00 uur, ook zondag. (foto: aan-
geleverd)

Open weekend deelnemers ‘de 
Groene Route’. Kijk voor meer in-
fo en adressen van deelnemen-
de bedrijven op www.degroene-
route.nl. Ook zondag. (foto: aan-
geleverd)

KunstCultuurWeekend in 
Oudorp, 12.00-17.00 uur, ook 
zondag. (foto: aangeleverd)

North Sea Poetry vanaf 16.00 
uur op het terras van restaurant 
De Oude Keuken en omgeving 
en avondprogramma in het Ke-
telhuis. Een mix van zeer uiteen-
lopende woordkunstenaars uit 
Nederland en België. Info: www.
northseapoetry.nl. Foto: de Rot-
terdamse rapper Elten Kiene 
(links) met de Castricumse dichter 
Thomas Möhlmann. (foto: Martin 
Waalboer)

Theatergroep Horizon met 
‘Tess, of de negen levens van Ma-
ria Tesselschade, een musical’ 
in De Vest in Alkmaar, 14.00 en 
20.30 uur. 

Grachtenparade Alkmaar Pride 
start 14.00 uur bij de Accijnstoren 
aan de Bierkade, eindigt 16.00 
uur met feest bij de Waag.

Laatste klaverjas- en keezdrive  
van dit seizoen in café de Vriend-
schap in Akersloot, aanvang res-
pectievelijk 20.00 en 19.30 uur.

Rayen Panday (cabaret) in De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (foto: 
Jeroen Les) 

Ruben Hein in Podium Victorie in 
Alkmaar, 21.00 uur. Ook: The Dire 
Straits Experience maar dit optre-
den is uitverkocht.

27 MEI

IVN-excursie over het Riettop-
pad in Westzaan start 10.00 uur 
op de parkeerplaats naast roton-
de N515 en N246. Aanmelden: 
ivn.nl/mkl.

Park Nauerna Run, hardloop-
wedstrijd over 5 of 7,5 kilometer 
in Assendelft, start 10.30 uur. In-
fo: www.avlycurgus.nl.

Theatergroep Horizon met 
‘Tess, of de negen levens van Ma-
ria Tesselschade, een musical’ 
in De Vest in Alkmaar, 10.30 en 
20.30 uur. 

Lente Fair op landgoed Wille-
brordus in Heiloo, 11.00-17.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Open dag Natuurduintuin de 
Doornduyn, Duinweg 2 in Bak-
kum, 11.00-16.00 uur (entree 4 
euro)

Fort aan den Ham, Busch en 
Dam 13 in Uitgeest is open voor 
publiek van 11.00 tot 16.00 uur. 
(foto: F. Braaksma)

Fietsexcursie vanuit het Muse-
umgemaal 1879 aan de Fielker-
weg 4 in Akersloot, 13.00-15.30 
uur. Aanmelden: info@oerij.eu. 
(foto: aangeleverd)

Vaarexcursie in het Wormer- en 
Jisperveld start 13.30 uur vanaf 
de Poelboederij in Wormer. The-
ma: geheimzinnige moerasvo-
gels.

Meneer Monster i.s.m. CDP The-
atre Producers met ‘De waanzin-
nige boomhut van 13 verdiepin-
gen’ (5+) in De Vest in Alkmaar, 
14.30 uur. (foto: Christiaan Bloem)

Mirjam Rotenstreich vertelt 
bij Boekhandel Laan in gesprek 
over de totstandkoming van haar 
boek ‘Tonio’s Blik’. De lezing (gra-
tis toegang) begint om 14.00 uur. 
(foto: Romy van Leeuwen)

Open Podium in Park De Oude 
Kwekerij aan de Jan van Scorelka-
de 6 in Alkmaar, vanaf 14.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Poppentheater kabouter Zako 
gaat kamperen (3+) in Buitencen-
trum Schoorlse Duinen, 11.00 en 
14.00 uur. (foto: Ellen Scholten)

Film ‘Van Gesticht Duin en 
Bosch naar Landgoed Duin en 
Bosch’ in De Oude Keuken, 15.00 
uur. Ook zaterdag 2 juni. (foto: 
aangeleverd)

Kindervoorstelling Aadje Pi-
raatje bij Toonbeeld in theater 
Koningsduyn in Castricum, 15.30 
uur. Voor kinderen vanaf 2 jaar 
met hun ouders/grootouders. 
Kaarten via www.toonbeeld.tv. 
(foto: aangeleverd)

Blues bij Mezza Luna met optre-
den John the Revelator om 15.30 
uur, toegang gratis. (foto: aange-
leverd)

Afsluiting Meimaand, Sacra-
mentsdag en Adoration under 
the Stars op het heiligdom Onze 
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo 
vanaf 19.30 uur. Meer informa-
tie op: www.olvternood.nl. (foto: 
aangeleverd)

28 MEI

Open repetitie musicalvereni-
ging Time Square ‘Jekyll & Hyde’ 
in dorpshuis De Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest, 19.30 uur. (fo-
to: Fons Duin)

29 MEI

Akersloter Avondvierdaagse 
tot en met vrijdag 1 juni. Start tus-
sen 18.15 en 18.45 uur vanaf het 
scoutingterrein aan de Verlengde 
Roemersdijk. (foto: aangeleverd)

30 MEI

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

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

Handbalbootcamp voor jon-
gens 11-14 jaar bij C.S.V. Handbal 
in Sporthal de Bloemen te Castri-
cum, 17.30 tot 19.30 uur. Aanmel-
den: www.handbalhelden.nl. (fo-
to: aangeleverd)



Veel animo voor open boerderijdag
Castricum - De Open Boederijdag bij de familie Res trok maandag honderden belangstellenden. Het was prachtig weer en de vrijwilligers hiel-
pen iedereen en legden belangstellenden van alles uit. Het was genieten voor jong en oud! (foto’s: aangeleverd)

Best eng zo’n grote viervoeter vindt Sam Rohlfs (1). Maar met vader Rai-
nier erbij wordt het een stuk minder eng

Als je later de assisstente van Sinterklaas wilt worden, moet je wel een keer 
op een paard hebben gezeten. Senna Bomburg (2) durft het wel aan met 
vader Ralf erbij

Als je later boer wilt worden moet je wel kunnen melken. Eerst maar droog 
oefenen dus Best hoog zo’n tractor vindt Lucas Burget (5)

Opening expositie Re-
Creatie in Maranathakerk
Castricum - Tijdens de kunst�ets-
route, op zondag 3 juni wordt 
om 12.00 uur in de Maranatha-
kerk een bijzondere expositie ge-
opend rond het thema: ‘Re-Crea-
tie’, schepping en herschepping. 
De deelnemende, veelal jonge, 
beeldende kunstenaars hebben 
op geheel eigen wijze invulling 
gegeven aan dit thema. Sommi-
gen hebben abstracte en symbo-
lische werken gemaakt. Anderen 
hebben daarentegen de uiterlij-
ke natuur weergegeven. Op de-
ze wijze is er een gevarieerde ten-
toonstelling ontstaan waarin bo-
vendien gedichten zijn opgeno-
men.
Tijdens de opening op zondag 3 

juni van 12.00 uur tot 14.30 uur 
zullen de deelnemende kunste-
naars aanwezig zijn om live te 
schilderen, verhalen te vertel-
len en vragen te beantwoorden. 
Daarnaast zullen enkele dichters 
hun gedichten voordragen en zal 
een �uitiste een muziekstuk ten 
gehore brengen dat aansluit bij 
het thema ‘re-creatie’.

Beeldend kunstenaars: Rob de 
Reus, Maud Vreeburg, Michel van 
Noort (van zijn hand is de olifant 
op de foto) en Mariek van Nierop
Fotografe: Ingeborg Deppe
Fluitiste: Marije Franken
Dichters: Bert de Geest, Marije 
Franken en Mia Wijten

Kindervoorstelling Aadje 
Piraatje bij Toonbeeld
Castricum - Ton Meijer speelt 
op zondag 27 mei speelt de kin-
dervoorstelling Aadje Piraatje. 
De voorstellingen over Aadje Pi-
raatje zijn gebaseerd op de boe-
ken van Marjet Huiberts en Sieb 
Posthuma. 
Ton vertelt, zingt en speelt de ver-
zen van Marjet en gebruikt de te-
keningen van Sieb Posthuma. Sa-
men met de kinderen gaat Ton op 
reis met Aadje en alle andere pira-
ten aan boord. ,,Je leert alle pira-
ten kennen die met Aadje en zijn 
vader meevaren. We doen een 
zeebeen-oefening op de muziek 
van Richard Wagner.’’ 

Het eerste verhaal dat Ton zingt 
gaat over het knippen van Aadje 
zijn haren. Iedereen mag tijdens 
het lied de haren van zijn buren 
knippen. Daarna volgt het dra-
matisch hoogtepunt, want Aadje 
is ziek en zal een heel vies drankje 
moeten drinken om er weer bo-
venop te komen. Nadat Ton dit 
drankje heeft gedronken is het 
de beurt aan de kinderen in de 
zaal om te spelen dat ze hoofd-
pijn hebben en op het toneel een 

glaasje zaagvissen-maagzuur te 
drinken. Hierna gaat men op zoek 
naar een schat, maar komt Aad-
je al snel onder het zand terecht. 
Aan het slot van de voorstelling 
spelen de kinderen op het toneel 
een scene na uit ‘De scheepsjon-
gens van Bontekoe’.

De voorstelling vindt plaats in 
theater Koningsduyn, begint 
om 15.30 uur en de toegang be-
draagt € 8,50. Kaarten zijn via 
www.toonbeeld.tv te reserveren. 
(foto: aangeleverd) 

Schaken
Sluwe Stolp speelt ‘stikmat’
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van SV Vredeburg de 
27e en één-na-laatste ronde van 
het schaakseizoen. Er waren nau-
welijks verrassende uitslagen te 
noteren.
Koploper Bert Hollander moest 
alle zeilen bijzetten om een ge-
vaarlijke aanval van Barry Bleke-
molen af te weren. In de laatste 
ronde heeft Hollander aan een re-
mise genoeg om het clubkampi-
oenschap binnen te halen. 
Veel schaakpartijen eindigen met 
een matzet, maar zelden gaat het 
daarbij om een zogenaamd ‘stik-
mat’, een variant waarbij de ko-
ning volledig omringd worden 
door - eigen - stukken en vervol-
gens door een paard wordt mat 
gezet. Sluwe Bob Stolp toon-
de zijn klasse door zo’n stikmat 
te spelen. Hidde Ebels was het 
slachto�er van het hoogstandje. 
Harold Ebels zag zich geconfron-
teerd met de Franse verdediging 
van Dick Aa�es. De openingsfa-
se bracht Ebels noch Aa�es voor-
deel. Dat voordeel ontstond voor 
Ebels wel in het middenspel, toen 
Aa�es, na een ongelukkige toren-
zet, een dubbele aanval te ver-
werken kreeg en een volle to-

ren inleverde. De partij tussen 
Gijs Pouw en Marc Voorwalt ein-
digde in remise. Adri Beentjes 
en Yvonne Schol maakten er ook 
een spannende en lange partij 
van maar Schol was in het eind-
spel de scherpere en haalde het 
punt alsnog naar zich toe. Tars 
Wanders won rond de dertigste 
zet een paard van Hans de Goede. 
Dat was meer dan de zwarte stel-
ling kon verdragen. Jan Levering 
speelde een onberispelijke par-
tij tegen Jan Brantjes en won met 
een fraaie mataanval. Als Jaap 
Limmen in vorm is dan is hij voor 
veel tegenstanders niet te klop-
pen. Zo ook voor Marlies Sturk. 
Ed Stolp toonde zich beduidend 
sterker dan Gertjan Hafkamp. 

Komende vrijdag staat de laat-
ste ronde van de interne compe-
titie op het programma. Bert Hol-
lander en Bob Stolp gaan voor 
goud of zilver. De strijd om het 
brons gaat tussen Harold en Hid-
de Ebels, Ed Stolp en Gertjan Haf-
kamp. Op 1 juni wordt het sei-
zoen afgesloten met een simul-
taansessie tegen de kersverse 
Noord-Hollandse kampioen snel-
schaken Hing Ting Lai.

Open dag in duintuin
Bakkum - Natuurduintuin de 
Doornduyn aan de Duinweg 2 in 
Bakkum, houdt zondag 27 mei 
weer open dag. Iedereen is wel-
kom van 11.00 tot 16.00 uur, en-
tree 4 euro. Men kan wandelen 
in de natuurduintuin van circa 

2,5 hectare, het is weer de moei-
te waard om een kijkje te nemen. 
Op z’n mooist deze maand: ake-
lei, alliums, digitalis, hosta, gera-
nium, klaproos, rododendron en 
pioenen.

Schilderijen-expositie in 
Fysiotherapiepraktijk
Limmen - In de publieke ruimtes 
van Fysiotherapie, Gezondheids-
centrum Limmen, Zonnedauw 2 
(voormalige bibliotheek Limmen) 
exposeert Freddy Arends-Katten-
beld haar reis-impressies. 
Bijna allemaal met aquarelverf in-
gekleurde tekeningen. Ze zijn ge-
maakt tijdens de reizen van Fred-
dy en haar man met de camper. 
Freddy: ,,Mijn man en ik zijn al 
heel wat jaren gepensioneerd en 
we reizen graag met onze cam-
per. Onderweg grijp ik elk ge-
schikt moment aan om te teke-
nen en schilderen. Dat heb ik 

trouwens altijd al gedaan, als 
kind al, als ik met mijn ouders 
naar Vlieland ging, maakte ik te-
keningen van de omgeving. Pas 
veel later, vlak voor ik met pen-
sioen ging heb ik les genomen, 
eerst in tekenen, later in aquarel-
leren en na een avontuurlijke cur-
sus waarbij allerlei technieken en  
stijlen werden beoefend, ben ik 
gaan �jnschilderen met olieverf.’’
De expositie is er vanaf heden tot 
medio september te bezichtigen 
tijdens kantooruren, bij voorkeur 
’s morgens, dan is er iemand bij 
de receptie. (foto: aangeleverd)

Voor duiven van De Gouden Wieken
Pittige Pinkstervlucht
Castricum - Dat Pinksteren en 
een neerdalende duif als sym-
bool met elkaar te maken heb-
ben zal vooral bij de katholieken 
onder ons bekend zijn, maar de 
meeste deelnemers aan de wed-
strijd van afgelopen weekend 
zullen daar niet aan hebben ge-
dacht toen ze stonden te wach-
ten op hun duiven. Nadat de los-
sing van zaterdag moest worden 
uitgesteld vanwege ongunstige 
weersomstandigheden werd er 
zondag groen licht gegeven en 

begonnen de duiven van de Gou-
den Wieken aan de weg terug 
naar Castricum en Limmen. Vanaf 
het Franse Pont St. Maxence, zo’n 
400 kilometer, en met een matige 
noord noord oosten wind een pit-
tige opgave. 
Een duif van Cees de Wildt arri-
veerde als eerste na ruim 5 uur 
vliegen. Nummer twee, Sander 
de Graaf, zette met 5 duiven bij 
de eerste 10 opnieuw een prima 
resultaat neer, en Jaap Kaandorp 
werd goede derde. 

Door graafwerkzaamheden
Gaslek op camping
Castricum - De brandweer werd 
maandag 14 mei rond 10.00 uur 
opgeroepen vanwege een gas-
lek op de Kennemerduincam-
ping. Tijdens graafwerkzaamhe-
den om een springkussen te in-
stalleren werd een gasleiding ge-
raakt. Hierdoor ontstond een be-
hoorlijk gaslek. Er werd besloten 
om gelijk 112 te bellen en de om-
geving ruim af te zetten. Dit heb-
ben de werklui samen met de 
bedrijfshulpverleners goed ge-

regeld. Ook hadden ze al een 
hoofdleiding van het gas dicht-
gedraaid, maar dit had weinig ef-
fect. Tevens zorgden de bhv’ers 
dat de brandweer en het gasbe-
drijf opgevangen werden aan de 
Zeeweg om ze naar de plek te lei-
den waar het lek was. De brand-
weer heeft de lekkage verhol-
pen door er een houten kegel in 
te slaan en de klus later overge-
dragen aan het gasbedrijf. (Foto: 
Hans Peter Olivier)
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Nieuwe stop (nummer 8): 
Glasatelier Bakkum
Castricum - Een nieuwe stop 
(nr. 8) aan de kunst�etsroute is 
het kersverse Glasatelier Bakkum 
aan de Bakkummerstraat. De in-
gang vindt u echter aan de ach-
terzijde via de Poelven. De afge-

lopen maanden is er met man en 
macht gewerkt om het atelier op 
tijd af te krijgen. En....het is gelukt! 
De kunst�etsroute is dan ook de 
opening. 
Glas is een spannend materiaal en 

de kleuren spreken enorm tot de 
verbeelding. Er naar kijken is een 
lust voor het oog. Er is ook werk 
te bewonderen van twee andere 
kunstenaars, namelijk: Ans Mar-
tens en Margreet van Weeren. 
Ans neemt je mee in de wonde-
re wereld van wol vilten. Haar ja-
renlange ervaring zorgt voor bij-
zonder kunstzinnige objecten die 
bovendien heel draagbaar zijn. 
Margreet laat haar creatieve foto’s 
zien. Door natuurobjecten te be-
vriezen worden de beelden nog 
meer verstild, dit geeft een mys-
tieke en bijzondere uitstraling. 
Omdat je nooit weet hoe het ijs 
zich vormt is elke foto weer uniek 
en verassend.

Wat deze vrouwen samenbrengt, 
is hun voorliefde voor kleur en in-
spiraties uit de natuur. Dit is te-
rug te vinden in de vaak organi-
sche vormen en kleurgebruik. De 
natuur is een onuitputtelijke bron 
voor hen. 

Met hun mooie akoestische luis-
terliedjes omlijst gezelschap ‘Fine 
Tuned’ de zondag. 

Ingeborg en Teska in de garage
Stop 18 van de KFR is in de leeg-
staande garage op het Kooiplein. 
Drie kanten glas, één grote lichte 
ruimte! Hier exposeren Ingeborg 
Deppe en Teska Seligmann res-
pectievelijk natuurfoto’s en ab-

stracte olieverfschilderijen. The-
ma van de expositie is “ogen-
schijnlijk contrast”.
Het medium fotogra�e verschilt 
wezenlijk van olieverf op doek. 
Toch zijn er in de wijze van kij-

ken en weergeven grote over-
eenkomsten tussen Teska en In-
geborg: Zij zijn beiden bezig met 
abstraheren, vervreemden. De 
beelden komen los van hun (van-
zelfsprekende) betekenis, en vra-
gen daardoor aan de toeschou-
wer om zelf betekenis te gaan ge-
ven.
Ingeborg is onlangs naar het Bai-
kalmeer afgereisd en zal onder 
meer de foto’s laten zien die zij 
daar heeft gemaakt. Teska expo-
seert met “oude/nieuwe liefdes”, 
en zal als extra tijdens dit week-
end haar oudere werk voor de 
helft van de normale prijs te koop 
aanbieden.
De muziek op zondag om half 
twaalf: het klarinetkwintet van 
Mozart, uitgevoerd door docen-
ten van Toonbeeld met mede-
werking van Teska op altviool.
Zie ook www.deppephotograp-
hy.com en www.teskaseligmann.
nl.

De Boshutten: Stop 9
Castricum - Een beetje verscho-
len liggen ze wel, ‘De Boshutten’, 
maar als je ze eenmaal gevonden 
hebt wil je er eigenlijk nooit meer 
weg. Tijdens de kunst�etsroute 

exposeren hier Mineke de Geest 
- Kok, Annelies Stuifbergen, Bob 
van Leeuwen en José Stigt Tim-
mer. 
Er zullen daarom op deze sfeer-

volle locatie, stop 9 van de kunst 
�etsroute, heel veel verschillen-
de kunstvormen te bewonderen 
zijn, alsmede gezellige muziek 
op de zondag. Mineke schildert 
met olieverf en haar schilderijen 
zijn impressionistisch. Annelies is 
een bedreven aquarellist en Bob 
is natuurlijk bekend in Castricum 
en omstreken van zijn gedicht-
jes. Daar heeft hij er een paar van 
op pallets gezet en ook zullen er 
wat schilderijen van zijn hand te 
zien zijn.

José Stigt Timmer schildert voor-
al met acrylverf en begeleid daar-
in ook een groep enthousiaste 
mensen; Schilderclub Met Ver-
ve, die momenteel een expositie 
heeft in het Strandvondsten Mu-
seum. Ook maakt ze uitstapjes 
naar andere media. Haar schilde-
rijen zijn meestal zeer uitgespro-
ken van kleur en ze tracht de wer-
kelijkheid niet al te veel geweld 
aan te doen. Haar motto is daar-
om dan ook: ‘Het mag best een 
beetje naast de waarheid liggen 
want het blijven schilderijen en 
geen foto’s’. 

Partijen stellen raadsprogramma op
Einde coalitie en oppositie, 
werken met programma en talent
Castricum - Onder leiding van 
informateur Gerrit Westerink 
hebben de tien politieke partij-
en van Castricum een breed ge-
dragen raadsprogramma opge-
steld voor de komende vier jaar. 
In vijf bijeenkomsten is bespro-
ken welke speerpunten zij be-
langrijk vinden. Daaruit is een 
keuze gemaakt met het raadspro-
gramma als resultaat. Naast ver-
kiezingsprogramma’s, is de maat-
schappelijke agenda en de advie-
zen van de maatschappelijke or-
ganisaties gebruikt. De informa-
teur heeft geadviseerd dat VVD, 
CKenG, CDA en DeVrijeLijst het 
college vormen. 
Het raadsprogramma komt in de 

plaats van het coalitieakkoord 
waarin alleen de wensen van de 
collegepartijen zijn opgenomen. 
Groot voordeel van dit program-
ma is dat nu duidelijk is over wel-
ke thema’s partijen het eens zijn 
en zij alle energie kunnen steken 
in de debatten over zaken waar-
over verschillend wordt gedacht. 
De collegepartijen kunnen twee 
kandidaten als wethouder voor-
dragen die de juiste capacitei-
ten heeft voor een van de vier be-
leidsvelden; met andere woor-
den werken met talent. Vervol-
gens kunnen wisselende meer-
derheden worden gevormd. ,,De 
wethouders zijn er straks niet al-
leen voor hun eigen partij, maar 

voor de gehele raad”, aldus Ron 
de Haan van DeVrijeLijst.

Roel Beens van CKenG: ,,En dat 
is uniek, het college doet niet 
meer aan politiek, heeft straks al-
leen nog een uitvoerende taak en 
moet daar eens per jaar verant-
woording voor a�eggen.” De om-
mekeer betekent ook dat er geen 
sprake meer is van een opposi-
tie die weinig heeft in te bren-
gen vanwege een minderheid in 
stemmen. Alle tien partijen stem-
men in met de nieuwe koers. Of 
alle ambities die in het program-
ma zijn opgenomen ook uitvoer-
baar zijn, moet natuurlijk nog blij-
ken. 

Meer sociale woningbouw en 
voorrang eigen bewoners
Castricum - Wonen in de ge-
meente is niet langer voor ieder-
een haalbaar. De gemeenteraad 
wil dan ook tempo maken met 
het bouwen van woningen die 
aansluiten bij de vraag van jon-
geren, gezinnen en ouderen. Dat 
betekent dat het percentage soci-
ale huurwoningen omhoog gaat 
en er meer vrije sector huurwo-
ningen komen net boven de so-
ciale grens. Dat is het voornemen 
van de nieuwe raad dat is te lezen 
in het raadsprogramma dat de af-
gelopen weken is opgesteld. 
Er wordt gebouwd in het mid-
densegment voor doorstroom en 
er komen sociale woonvormen, 
bijvoorbeeld bouwen in ho�es en 
het splitsen van woningen. Ook 
wordt gedacht aan woonvormen 
van tijdelijke aard, bijvoorbeeld 
tiny houses. GroenLinks, D66, SP 
wijzen het af om bij toewijzing 
van sociale huurwoningen voor-
rang te geven aan de eigen in-
woners en de voorrang van sta-
tushouders af te scha�en. Tegen 
nieuwbouw aan de rafelranden 
van de gemeente is bezwaar ge-
maakt door GroenLinks en SP. 
In het breed gedragen raadspro-
gramma wordt gesproken over 
de zorg, de duurzaamheid en de 
infrastructuur. De raad wil on-
der meer extra wandelpaden en 
verbeterde �etspaden. De her-
inrichting van de Burgemeester 
Mooijstraat en het stationsplein 
moet worden aangepakt en het 
infrastructurele probleem bij de 

Beverwijkerstraatweg worden 
opgelost. 
De raadsleden zien graag een 
versterking van het groene karak-
ter van de gemeente met bijzon-
dere aandacht voor bomen, bij-
en en vlinders. Verder wil de raad 
een bezoekersvriendelijke ge-
meente, die inzet op ‘slow’ recre-
atie met langzaam-verkeerroutes 
en een duurzaam recreatief toe-
ristisch aanbod dat meer ruim-
te biedt voor dag-, water- en ver-
blijfsrecreatie. De bereikbaarheid 
van het strand, de herbestem-
ming van Blinckers, het kort par-
keren, oplaadstations en de kwa-
liteit van het strandplateau, de 
strandafgang en �etsenstalling 
zijn belangrijke pijlers.
De ambitie is om het werk- en 
woonklimaat te versterken door 
kansen te bieden aan lokale on-
dernemers en ruimte te bieden 
aan kunst en cultuur, onderwijs, 

een nieuw zwembad met sport-
hal op Noord-End en de kwalita-
tieve ontwikkeling van de win-
kel- en verblijfsgebieden in alle 
kernen. Er kan een supermarkt in 
Bakkum komen en de gemeente 
zoekt mee naar een nieuwe loca-
tie voor bioscoop Corso.
Tenslotte wordt aandacht be-
steed aan het herstel van het ver-
trouwen in politiek en bestuur en 
de veiligheid in de gemeente.  Al-
leen D66 heeft bezwaar gemaakt 
tegen het realiseren van preven-
tief cameratoezicht. De VVD is het 
niet eens met de opdracht aan 
het college om de gemeentelijke 
belasting niet meer te laten stij-
gen dan de in�atiecorrectie. Een 
�nancieel gezond bestuur is het 
uitgangspunt voor alle plannen 
die in dit raadsprogramma zijn 
genoemd. Op de foto sociale wo-
ningbouw op Landgoed Duin en 
Bosch. (foto: Kennemer Wonen)

Meer veerkracht bij het ouder 
worden door Mindfulness
Castricum - Ouder worden is 
mooi, maar ‘oud’ zijn valt niet al-
tijd mee. De eigen krachten ne-
men af en het dagelijks leven ver-
andert in hoog tempo. Het leidt 
bij veel ouderen tot het gevoel 
er niet meer bij te horen. Anne-
lies Blom, gekwali�ceerd Mind-
fulnesstrainer, komt donderdag 
7 juni naar de bibliotheek in Cas-
tricum om meer te vertellen over 
wat Mindfulness in dat soort ge-
vallen kan betekenen. Volgens 
haar is het namelijk mogelijk om 
tot op hoge leeftijd veerkracht te 
blijven ontwikkelen in het om-
gaan met sombere gevoelens en 
ongemak. 

In hoeverre men bij het ouder 
worden met sombere gevoelens 
en/of ongemak te maken heeft, 
is per persoon verschillend. Toch 
krijgt bijna iedereen hier in een 
enige vorm mee te maken. In 
combinatie met lichamelijke en/
of medische klachten komt dit 
zelfs nog vaker voor. Het toepas-
sen van Mindfulness kan helpen 
om beter met zo’n situatie om te 
gaan. Bij Mindfulness gaat het om 
het trainen van aandacht, op het 
richten van de aandacht op het 
hier en nu. Dit zorgt voor inner-
lijke rust en ruimte. Annelies legt 

uit hoe men hier zelf een begin 
mee kan maken. Verder vertelt ze 
welke boeken en programma’s in-
teressant zijn over dit onderwerp. 
Ook is er de gelegenheid om te 
ervaren hoe het is om Mindful-
nessoefeningen te doen. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 7 juni van 10.00 tot 

12.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. Deelname 
bedraagt € 3,-. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden op www.
bibliotheekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in een van 
de vestigingen (betalen per pin). 
(foto: aangeleverd)

De Mindfulnessruimte in Geesterhage

Alwin Hes sterk op dreef
Akersloot - Castricummer Al-
win Hes uit heeft met overmacht 
de wekelijkse  donderdagavond-
wedstrijd in Akersloot om de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup op zijn naam 
geschreven.
Direct al na de start op Sportcom-
plex de Cloppenburgh nam Al-
win Hes het initiatief in handen 
en sloeg een gaatje. Vooralsnog 

kon Ferry Karssen redelijk in het 
spoor blijven en hoop houden op 
aansluiting bij een eventuele mis-
peer van Alwin Hes; maar zover 
kwam het gelukkig niet voor de 
leider. Daardoor kon de goed ge-
motiveerde Hes zijn voorsprong 
zelfs uitbouwen en na ruim een 
uur de welverdiende winst pak-
ken. 
Spannend was ook weer het ge-

vecht om plek drie van het podi-
um tussen de ‘eeuwige’ rivalen de 
jonge Wout Bakker en good-old 
Henk Jan Verdonk senior.

Uitslag: 1. Alwin Hes, Castricum; 
2. Ferry Karssen, Alkmaar; 3. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef; 4. Jacco Kemp, Eg-
mond aan den Hoef; 5. Vincent 
Tiebie, Akersloot; 6. Ron Konijn, 
Akersloot; 7. Wout Bakker, Hei-
loo; 8. Hidde Buur, Akersloot; 9. 
Ton Wiering, Akersloot; 10. Chris 
Kemp, Egmond aan den Hoef.
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Vitesse heeft nog wel kans op nacompetitie
Koploper zwijnt op de Puikman: 1-2
Castricum - Voor de zo goed als 
laatste kans op deelname aan 
de nacompetitie moest enerzijds 
Kleine Sluis puntverlies lijden uit 
bij Egmondia, terwijl anderzijds 
Vitesse op eigen terrein koplo-
per en gedoodverfde kampioens-
kandidaat Den Helder moest zien 
te verslaan. Aan de eerste voor-
waarde werd voldaan want Eg-
mondia troefde de nummer 4 
van de ranglijst af met 3-1. En 
met iets meer geluk zou de thuis-
ploeg een meer dan verdiende 
zege hebben behaald en op gelij-
ke hoogte gekomen zijn met Klei-
ne Sluis. Maar dit keer was Vrou-
we Fortuna duidelijk op de hand 
van de potentiele kampioen. Voor 
rust verzuimde Vitesse afstand te 
nemen na zeker een vijftal 100 
procent kansen te hebben gemist 
en vooral in de laatste 10 minuten 
had de ploeg uit Den Helder alle 
geluk van de wereld en wist met 
kunst- en vliegwerk de aanslui-
tingstre�er te voorkomen.

Met de wetenschap dat het waar-
schijnlijk om de laatste kans zou 
gaan speelde Vitesse sowieso de 
beste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen. Koploper Den Helder had 
weliswaar meer individuele klas-
se in huis maar dat werd ruim-
schoots gecompenseerd door 
een fanatiek op de aanval spe-
lende thuisploeg. Vitesse com-
bineerde er lustig op los en be-
zorgde de Heldere defensie han-
denvol werk. Er waren kansen 
voor Jort Kaandorp (5e minuut) 
en Robin Bakker (24e minuut). 
Diezelfde Robin Bakker werd na-
dat hij doorgebroken was onder-
uit gehaald maar de scheidsrech-
ter besloot slechts geel te geven. 
Er waren voor rust nog drie le-

FC Castricum blijft zonder thuiszege
Castricum - De laatste thuis-
wedstrijd van FC Castricum le-
verde weer geen winst op. En zo 
neemt FCC afscheid van de twee-
de klasse zonder een driepun-
ter in eigen huis. Er stond niets 
meer op het spel voor de Castri-
cummers in tegenstelling tot AM-
VJ, dat zich met de 1-3 overwin-
ning veilig speelde. De Amster-
dammers hadden ook volledig 
recht op de winst, nadat FC Cas-
tricum zich tot de rust nog gelijk-
waardig had getoond, maar twee 
doelpunten kort na rust brachten 
de beslissing. 

FCC begon goed en kwam al 
snel bijna op voorsprong via Ela-
rio Zweet na een goede actie 
van Carlo Vrijburg, maar had ge-
luk toen AMVJ-er Lucas Hofstra’s 
kopbal geen doel trof. Na een 
half uur was het toch AMVJ, dat 
op voorsprong kwam. Een vrije 
schop van Lionel Grootfaam werd 
door Bram van der Driest met het 
hoofd verzilverd, 0-1. Een iden-
tiek doelpunt vlak voor rust be-
tekende de gelijkmaker; ditmaal 
was de vrije schop van Carlo Vrij-
burg en de inkopper was van Roy 
van Soest, 1-1.

vensgrote kansen voor de thuis-
ploeg maar de meer dan verdien-
de openingstre�er wilde maar 
niet vallen.

Kort na rust was het Den Helder 
dat aan de leiding kwam. Na een 
verre voorzet voorbij de tweede 
paal torende spits Patrick Beens 
hoog boven zijn tegenstander uit 
en met een geplaatste boogbal 
wist hij keeper Tom Laan te ver-
rassen: 0-1.Toen het ruim 5 minu-
ten later al 0-2 werd leek het duel 
beslist vooral ook omdat Den Hel-
der in die fase de volledige con-
trole over het duel had. Dat ver-
anderde echter al snel toen de 
scheidsrechter een harde tac-
kle op Robin Bakker in het straf-
schopgebied in de 57e minuut 
met een penalty bestrafte. Die 
werd door Jort Kaandorp overtui-
gend binnengeschoten: 1-2. Van-
af dat moment voelde Vitesse dat 
er meer in zat en ging vol op de 
aanval spelen. Maar Den Helder 
kreeg daardoor ook ruimte voor 
counters en creëerde daaruit ook 

diverse mogelijkheden om het 
duel alsnog te beslissen. Ook Vi-
tesse bleef kansen krijgen. In de 
slotfase wisselde trainer Everard 
Luijckx zelfs nog een verdediger 
voor een extra aanvaller en Den 
Helder wankelde onder het slot-
o�ensief van de thuisploeg. Maar 
het mocht niet baten, de gelijk-
maker bleef uit.

Het verlies van zowel Kleine Sluis 
als Vitesse heeft tot gevolg dat 
het verschil tussen beide ploegen 
nog steeds drie punten is met 
nog één duel te gaan. Kleine Sluis 
heeft thuis tegen middenmoter 
Vrone aan één punt genoeg om 
de vierde plaats veilig te stellen 
die recht geeft op nacompetitie. 
Gaat dat duel, net als vier van hun 
laatste vijf duels, verloren en wint 
Vitesse bij nummer laatst Zeevo-
gels, dan is als gevolg van een be-
ter doelsaldo de laatste periode-
titel alsnog voor Vitesse. Kortom, 
het kan ook zondag weer heel 
spannend worden in Egmond 
aan de Hoef! (foto: aangeleverd)

Voor iedereen, die op een leuke 
tweede helft rekende, werd die 
hoop al snel de grond ingeboord, 
want na 5 minuten stond het al 
1-3 voor AMVJ. Beide goals kwa-
men op naam van Lucas Hofstra, 
allebei uit voorzetten van Lionel 
Grootfaam. Daarmee verdween 
direct alle spanning. AMVJ koes-
terde de 1-3 en FC Castricum was 
niet bij machte de Amsterdam-
mers het vuur aan de schenen te 
leggen.
Het hilarische hoogtepunt was 

eigenlijk nog het moment, dat 
de AMVJ-ers Grootfaam en Bol-
dewijn met zijn tweeën voor de 
FCC-keeper kwamen. De aanval-
lers wisten geen raad met de situ-
atie en Danny Burger kon de bal 
simpel oprapen.
Zo beëindigt FC Castricum het 
thuisseizoen met één enkel be-
haald puntje. Aanstaande zater-
dag volgt de laatste uitwedstrijd 
bij Arsenal, dat nog niet helemaal 
veilig is in de strijd. (foto: aange-
leverd)

Binnen!
Castricum/Rotterdam - Team 130 Smit & Partners Keep on Running kwam op Tweede Pinksterdag over de 
�nish in Rotterdam. Zij liepen 530 kilometer, van Parijs naar Rotterdam, voor Stichting Roparun. Nu even 
bijkomen, volgende week hun uitgebreide verhaal in deze krant. (foto: Marije Smit)

Handbalbootcamp voor jongens
Castricum - C.S.V. Handbal en 
A&O Handbal organiseren sa-
men met het Nederlands Hand-
bal Verbond een handbalboot-
camp voor jongens op woensdag 
30 mei van 17.30 tot 19.30 uur in 
Sporthal de Bloemen te Castri-
cum. Deze bootcamp staat on-
der leiding van tophandballer Le-
on van Schie van Kras van Volen-
dam. De handbalbootcamp wor-
den gehouden voor jongens tus-
sen de 11 en 14 jaar die al hand-
ballen, maar zeker ook voor jon-
gens die niet handballen. Ieder-
een kan meedoen. Deelname aan 
de bootcamp is gratis. Aanmel-
den kan via jeugdcommissie@
csvhandbal.nl of op www.hand-
balhelden.nl. (foto: aangeleverd)

Brandstichting
Bakkum - In de nacht van maan-
dag 14 mei op dinsdag 15 mei 
werden bewoners aan de Hee-
reweg opgeschrikt door brand 
op hun perceel. Een kolossale 50 
jaar oude wilg, alsmede de grond 
rondom de wilg, stonden in lich-
terlaaie. Met hulp van de gealar-
meerde brandweer is de brand 
geblust. Uit onderzoek van politie 
en brandweer is geconstateerd 
dat het om brandstichting ging. 
Een penetrante geur van brand-
bare vloeistof bevestigde dit ei-
genlijk direct al. (Foto: aangele-
verd)

Open toernooi 
TV Castricum
Castricum - - In de week van 
18 tot en met 24 juni, alsmede 
het voorweekend 16 en 17 ju-
ni, wordt op de gravelbanen van 
Berg en Bal door TV Castricum 
wederom dit jaar het Bossinade/
NU WEA tennistoernooi gehou-
den. Er kan worden ingeschre-
ven in de categorieën 4, 5, 6, 7 en 
8 in single, dubbel en mix (30+ en 
50+). Inschrijven kan tot 3 juni via 
www.toernooi.nl.

Teveel 
gedonken
Limmen - In de nacht van vorige 
week dinsdag op woensdag rond 
half een zag de politie op de Rijks-
weg in Limmen een personenau-
to rijden waarvan één van de ach-
terlichten niet werkte. Bij nade-
re controle van de auto en de be-
stuurder, een 30-jarige inwoner 
van Limmen, bleek dat de be-
stuurder onder invloed van alco-
hol verkeerde. Aan het politiebu-
reau werd een ademanalyse ge-
daan waarvan de uitslag 535 Ug/l 
bedroeg. De bestuurder kan een 
proces-verbaal tegemoet zien en 
kon nog net zijn rijbewijs hou-
den.

Jamie Van Sikkelerus 
wint in de OW Cup
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus 
heeft zaterdag 19 mei de ONK Su-
perCup 600 wedstrijd van de OW 
Cup gewonnen op het TT Circuit 
Assen. Tijdens een positief week-
end wist de 20-jarige coureur uit 
Akersloot constant snelle ronde-
tijden te rijden en hij heeft zo een 
goed gevoel kunnen opbouwen 
voor de aankomende WK-wed-
strijden.
 
Jaimie van Sikkelerus reed in het 
weekend van 18 en 19 mei met 
een gastoptreden in de ONK Su-
perCup 600 van de OW Cup. Vrij-
dag reed Van Sikkelerus meerde-
re vrije trainingen op het TT Cir-
cuit Assen. Zaterdagmorgen in 
de eerste kwali�catie wist de cou-
reur uit Akersloot de snelste tijd 
op de klokken te brengen met 

een 1’43.103. In de tweede kwali-
�catie wist Van Sikkelerus zijn tijd 
nog iets aan te scherpen, waar-
door hij zaterdagmiddag vanaf 
pole position mocht vertrekken 
in de wedstrijd.
Ook in de race was Van Sikkele-
rus goed en snel onderweg. Bij de 
start wist hij de leiding te pakken 
om deze vervolgens niet meer 
af te staan. Van Sikkelerus wist 
een zeer constante race te rij-
den, waarbij hij telkens tijden in 
de 1’43 wist te noteren. Met een 
goed gevoel kwam Van Sikkele-
rus na twaalf ronden als eerste 
over de eindstreep. Een zeer nut-
tig testweekend in aanloop van 
de zesde race van World Supers-
port, die volgende week (25 t/m 
27 mei) wordt verreden op Don-
ginton Park! (foto: aangeleverd)

Kat komt toch 
zelf uit boom
Bakkum - Vorige week dinsdag-
ochtend rond half tien heeft de 
brandweer een poging gewaagd 
om een kat uit een boom te krij-
gen aan de Van Oldenbarneveld-
weg. De kat zat al twee dagen 
hoog in de boom. De dag ervoor 
was de ladderwagen van brand-
weer Heemskerk er al bij ge-

weest, maar die kregen hem er 
niet uit. Ook de spuitgasten van 
Castricum hebben het op meer-
dere manieren geprobeerd, maar 
dit mocht niet baten. De eigena-
resse van de kat heeft een ladder 
tegen de boom laten staan in de 
hoop dat hij er zelf uit zou komen. 
Mocht dat niet lukken dan kon 
ze de volgende dag opnieuw de 
brandweer bellen. Dit is niet ge-
beurd, dus is hij er gelukkig van-
zelf weer uitgekomen.

Zondag 27 mei 14.00 uur:

Limmen  -  ZAP

balsponsor: AUTOBEDRIJF DIRK VAN DER STEEN

pupil v.d. week: YVI THIJSSEN, MARCELLA NEELEN (spelers Dames 1)
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Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. ordeel over rechtma  gheid van de verkiezingen
 4. oela  ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

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

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

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

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda Raadsplein
24 mei 2018

Gemeenteraad, griffi  e en burgemeester

Geef uw mening over de kadernota 2019

Tijd Onderwerp Kamer
 
 Commissies
19.30 – 21.00 Diverse voorstellen BUCH: Raadzaal
 - Vervolgbehandeling zienswijze op begro  ngs-
    wijziging BUCH 2018  
 - ienswijze jaarrekening 2017 en begro  ng 2019 
    werkorganisa  e BUCH
19.30  20.15 Vervolgbehandeling gewijzigd vaststellen  S  erop
 bestemmingsplan Westerweg 174
20.15  21.00 Commissie Algemene aken
 1A Benoemen plaatsvervangend raadsvoorzitt er(s)  S  erop
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informa  e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2  Vragen uit de raad

21.15  Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Verslag informateur over proces raadsprogramma 
    en bevindingen verkenning vorming coali  e
 4 Debat Raad
 A Raadsprogramma 
 B Actuele poli  eke onderwerpen
 5 Besluitvorming
 A Vaststellen raadsprogramma
 B Principeverzoek voor het realiseren van een 
    woning op het perceel Duinpad 3 
 C ewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
     Westerweg 174 (onder voorbehoud van 
     commissiebehandeling)
 D ienswijze op begro  ngswijziging 2018 
     BUCH-werkorganisa  e (onder voorbehoud van 
     commissiebehandeling)
  Benoemen plaatsvervangend voorzitt er(s) in de raad
  A  eggen beloft e diverse commissieleden 
 6 Slui  ng 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissie-
vergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt vóór 17.00 uur aanmelden 
bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijd Onderwerp Kamer

19.30 - 20.45 oekoms  ge huisves  ng basisschool Cunera Bakkum Raadzaal
Pauze
21:15 - 22:30 Bijeenkomst over diverse fi nanciële documenten  Raadzaal

 21:15 uur: inloopavond adernota 2019: bewoners 
 en organisa  es kunnen mening over de kadernota 
 kenbaar maken 

 Aansluitend: mogelijkheid tot presenta  e fi nanciële 
 documenten door het college

 Aansluitend: beantwoording technische vragen bij 
 Kadernota 2019

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de kader-
nota 2019 op donderdagavond 31 mei aanstaande. m 21.15 uur kunt u in de raadzaal van het 
gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De kadernota vormt de opmaat naar de begro  ng van 2019 en geeft  rich  ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kader-
nota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 
vergadering rich  ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

ok voor u als inwoner, organisa  e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 31 mei, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota 
vinden op de website castricum.raadsinforma  e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 31 mei 2018.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 21 juni 2018. Besluitvorming over de kadernota 
vindt plaats op 28 juni 2018.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg: 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgri   e@castricum.nl) 

Foto: Ernest Selleger

Idee voor uw buurt? Contact de gebiedsregisseur 
Met elkaar zorgen we voor een omgeving waar u met plezier woont, werkt en leeft . Heeft  u 
een idee om het in uw buurt leuker, mooier of beter te maken? iet u iets dat niet goed gaat 
of iets dat anders kan? eef dit dan door aan een van de gebiedsregisseurs. ij werken bij de 
gemeente en zorgen ervoor dat uw reac  e bij de juiste persoon terechtkomt.

Ciska de Jong
ebiedsregisseur 

voor Bakkum 
en Castricum

Mirjam van der Horst 
Jansen – Sikkens

ebiedsregisseur 
voor Akersloot, 
Limmen en de 
Woude

Agenda raadsinformatieavond
31 mei 2018

 -mail: mirjamvanderhorst@debuch.nl
 elefoon: 06 552 614 87

 -mail: ciskadejong@debuch.nl
 elefoon: 06 319 962 35

Bijna iedereen kan deze vraag 
waarschijnlijk wel met ‘ja’ 
beantwoorden. Want overal in 

eder and e  en mensen i h in 
voor vele doelen. Vaak zonder eigen 
belang, in alle bescheidenheid. 
En dat zijn nu precies mensen die in 
aanmerking kunnen komen voor een 
Koninklijke onderscheiding. 

Maar dan moeten ze daarvoor eerst 
worden voorgedragen. U kunt dat 
doen. Want iedereen kan iemand 
anders voordragen voor een lintje. 
Voordat de burgemeester een lintje 
kan uitreiken aan een inwoner van de 
gemeente Castricum, wordt er al  jd eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdiensten van 
de persoon die u voordraagt. Dat kost veel  jd. Daarom is het belangrijk om op  jd in ac  e te 
komen. 

om op ti jd in a ti e
Wilt u iemand voordragen voor een oninklijke onderscheiding  jdens de lintjesregen’ (rond 

oningsdag) in 2019? Doet u dat dan v r 1 juli 2018.
Wilt u iemand voordragen voor een oninklijke onderscheiding  jdens bijvoorbeeld een 
jubileum, of een andere bijzondere gelegenheid? Dan moet het aanvraagformulier zes maanden 
v r de gewenste datum van de uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.

Aanvraagformulier
p de website www.lintjes.nl vindt u het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Wij adviseren 

u voor u het formulier verstuurt, eerst even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat 
van de gemeente. 

n  het is natuurlijk de bedoeling dat degene die de oninklijke onderscheiding krijgt, 
wordt verrast op de dag van de uitreiking. Dus doe uw aanvraag in het diepste geheim en 
verklap niets

eer in ormati e
ver de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op www.lintjes.nl. Voor meer 

informa  e over het aanvragen van een oninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen 
met het collegesecretariaat van de gemeente Castricum: ls Verbeek tel.nr. 088-909 7057 email 
bestuurssecretariaat@castricum.nl 

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op de 
website naar het product waar 
u een afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

Belt u liever voor een afspraak? 
Bel dan 14 0251.

Kies een activiteit. Dit is het 
product of de dienst waar u een 
afspraak voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel u van 
deze producten wilt. Handig als u 
bijvoorbeeld voor het hele gezin 
identiteitskaarten aanvraagt.

Kies een datum en tijdstip. 
Op donderdag kunt u ook ’s avonds 
een afspraak maken. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 
In uw mailbox ontvangt u een 
afspraakbevestiging. 

Zet de afspraak meteen in uw 
agenda. Dan vergeet u het niet. 
Een dag van tevoren ontvangt u 
van ons ook nog een herinnering 
via de mail. Kijk ook nog even 
wat u mee moet nemen. 

Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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Start Stichting Zilveren Maan 
Castricum - Rouwen na een 
scheiding of een overlijden is 
overweldigend en gaat vaak sa-
men met gevoelens die soms 
heel tegenstrijdig kunnen zijn. 
Niet alleen voor volwassenen 
maar ook voor kinderen is rou-
wen confronterend. Uit onder-
zoek blijkt dat het kinderen hier-
bij enorm kan helpen om met lot-
genoten te praten, ervaringen te 
delen en elkaar te ondersteunen.
Mariëlle van der Laan is direc-
teur/eigenaar van Praktijk Zilve-
ren Maan en biedt al een aantal 
jaren op basisscholen en voorge-
zet onderwijs in Castricum en Uit-
geest (en sinds kort ook in Bergen 
en Heiloo) verschillende lotgeno-
tengroepen aan voor kinderen na 
echtscheiding, overlijden en jon-
ge mantelzorgers. Zij besloot dit 
mooie werk uit te willen breiden 
en zocht daarom contact met Es-
ther Hollenberg. Samen hebben 
zij nu een stichting opgericht: 
Stichting Zilveren Maan. Deze 
stichting gaat in nauwe samen-
werking met de Praktijk van Ma-
rielle de programma’s voor kin-
deren, gebaseerd op de Zilveren 
Maan-methode, ook naar ande-
re gemeenten uitbreiden. Daar-
naast gaan zij vanuit de Zilveren 
Maan Academie trainingen en 
workshops voor bedrijven, ge-
meenten, particulieren en orga-
nisaties op het gebied van rouw 
en verlies. 
Mariëlle is gespecialiseerd in 
rouwverwerking bij kinderen en 
volwassenen en heeft vele oplei-
dingen en cursussen in dit vakge-
bied gevolgd. Mariëlle: ,,Ik wil dat 

Marielle van der Laan (links) en Ester Hollenberg (rechts) van Stichting Zil-
veren Maan (foto: aangeleverd)

nog meer kinderen en jongeren 
kunnen pro�teren van wat lot-
genotengroepen kunnen bete-
kenen. Het is van belang dat kin-
deren en jongeren willen werken 
aan hun eigen verdriet. Aan hun 
eigen stukje rouw. Of dat nu is 
omdat er een dierbare is overle-
den, hun ouders gaan scheiden 
of ze een ernstig/chronisch ziek 
familielid hebben. Want wanneer 
een rouwproces op jonge leef-
tijd niet op een gezonde manier 
wordt doorlopen, kan dat op late-
re leeftijd tot allerlei klachten lei-
den. De kracht van onze lotgeno-
tengroepen ligt in het ontmoeten 
van leeftijdsgenoten die hetzelf-
de hebben meegemaakt of mee 
maken. Het samen kunnen delen, 
elkaar ondersteunen en elkaar 
helpen met oplossingen en tips 
doet kinderen en jongeren zicht-
baar goed!”

Esther Hollenberg is als (parttime) 
directeur verbonden aan Stich-
ting Zilveren Maan. Daarnaast is 
zij eigenaar van haar eigen bedrijf 
De Kracht van Samen en parttime 
werkzaam als aanjager startups 
en ambassadeur voor Altra On-
derwijs & Jeugdhulp en De Op-
voedpoli. Esther: ,,Ik ben al tijdens 
mijn studie orthopedagogiek be-
zig geweest met wat rouw doet 
met, voor én bij kinderen en jon-
geren. Ze hebben recht op goe-
de en passende ondersteuning 
en begeleiding vind ik als ze in 
aanraking komen met het over-
lijden van een dierbare of als hun 
ouders gaan scheiden. Ook jonge 
mantelzorgers hebben dit nodig. 
Daarom onderschrijf ik de Zilve-
ren Maan-methode en -program-
ma’s ook volledig!”
Meer informatie is op www.zil-
verenmaan.org te vinden. 

Uniek educatieprogramma voor basisscholen: 
Klim naar de Hemel en Bibliotheek 
Kennemerwaard slaan de handen ineen
Alkmaar - De jarige Grote Kerk 
in Alkmaar viert feest! In 2018 
bestaat dit markante bouwwerk 
maar liefst 500 jaar. Een letter-
lijk hoogtepunt in de reeks fes-
tiviteiten is het evenement Klim 
naar de Hemel: klim naar een 
balkon op 20 meter hoogte, dan 
dóór een raam in de kerk en aan-
schouw Het Laatste Oordeel, een 
indrukwekkende gewelfschilde-
ring over hemel en aarde. Klim 
vervolgens naar de klokkento-
ren op 40 meter hoogte en ge-
niet van het uitzicht over stad en 
land. Er is maar liefst 70.000 kilo 
aan steigermateriaal verwerkt in 
de stellage. 
En wat een kabaal maken die 
klokken van dichtbij! 

Om dit evenement ook voor com-
plete schoolklassen toeganke-
lijk te maken, hebben Bibliotheek 
Kennemerwaard en de Klim naar 
de Hemel de handen ineengesla-
gen. Scholen en instellingen voor 
het primair onderwijs krijgen op 
twaalf geselecteerde ochtenden 
in juni en juli een speciaal edu-
catieprogramma voorgeschoteld, 
mét korting op de reguliere toe-
gangsprijs. Het speciale educa-
tietarief bedraagt € 5,- per ticket, 
in plaats van de standaard € 8,50 
voor alle overige bezoekers.
Per ochtend is plaats voor circa 
drie schoolklassen plus begelei-
ding. Per vijf kinderen is één beta-
lende begeleider verplicht, hier-
voor dient een school zelf zorg te 

dragen. Ook vanuit Bibliotheek 
Kennemerwaard en de Klim naar 
de Hemel is gecerti�ceerd perso-
neel aanwezig voor de coördina-
tie van het bezoek. Vanuit veilig-
heidsoogpunt is het bezoek voor-
namelijk gericht op leerlingen uit 
de groepen 6, 7 en 8, uiteraard is 
in overleg maatwerk mogelijk.

Voor meer informatie over de 
Klim naar de Hemel neem een 
kijkje op www.klimnaardehemel.
nl. 
Direct opgeven voor het pro-
gramma? 
Neem dan contact op via klim-
naardehemel@bknw.nl voor re-
serveringen en verdere afstem-
ming. (Foto: Marfred Reerds)

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NLWWW.50PLUSWIJZER.NL
Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

INFOPAGINA

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op de 
website naar het product waar 
u een afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

Belt u liever voor een afspraak? 
Bel dan 14 0251.

Kies een activiteit. Dit is het 
product of de dienst waar u een 
afspraak voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel u van 
deze producten wilt. Handig als u 
bijvoorbeeld voor het hele gezin 
identiteitskaarten aanvraagt.

Kies een datum en tijdstip. 
Op donderdag kunt u ook ’s avonds 
een afspraak maken. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 
In uw mailbox ontvangt u een 
afspraakbevestiging. 

Zet de afspraak meteen in uw 
agenda. Dan vergeet u het niet. 
Een dag van tevoren ontvangt u 
van ons ook nog een herinnering 
via de mail. Kijk ook nog even 
wat u mee moet nemen. 

Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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Een dag van tevoren ontvangt u 
van ons ook nog een herinnering 
via de mail. Kijk ook nog even 
wat u mee moet nemen. 

Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
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welkom

Wij zitten voor u klaar.
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van ons ook nog een herinnering 
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Kunt u toch niet? 
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dan. Dat kan via een link in de 
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Start Stichting Zilveren Maan Castricum - Rouwen na een 
scheiding of een overlijden is 
overweldigend en gaat vaak sa-
men met gevoelens die soms 
heel tegenstrijdig kunnen zijn. 
Niet alleen voor volwassenen 
maar ook voor kinderen is rou-
wen confronterend. Uit onder-
zoek blijkt dat het kinderen hier-
bij enorm kan helpen om met lot-
genoten te praten, ervaringen te 
delen en elkaar te ondersteunen.
Mariëlle van der Laan is direc-
teur/eigenaar van Praktijk Zilve-
ren Maan en biedt al een aantal 
jaren op basisscholen en voorge-
zet onderwijs in Castricum en Uit-
geest (en sinds kort ook in Bergen 
en Heiloo) verschillende lotgeno-
tengroepen aan voor kinderen na 
echtscheiding, overlijden en jon-
ge mantelzorgers. Zij besloot dit 
mooie werk uit te willen breiden 
en zocht daarom contact met Es-
ther Hollenberg. Samen hebben 
zij nu een stichting opgericht: 
Stichting Zilveren Maan. Deze 
stichting gaat in nauwe samen-
werking met de Praktijk van Ma-
rielle de programma’s voor kin-
deren, gebaseerd op de Zilveren 
Maan-methode, ook naar ande-
re gemeenten uitbreiden. Daar-
naast gaan zij vanuit de Zilveren 
Maan Academie trainingen en 
workshops voor bedrijven, ge-
meenten, particulieren en orga-
nisaties op het gebied van rouw 
en verlies. 
Mariëlle is gespecialiseerd in 
rouwverwerking bij kinderen en 
volwassenen en heeft vele oplei-
dingen en cursussen in dit vakge-
bied gevolgd. Mariëlle: ,,Ik wil dat 

Marielle van der Laan (links) en Ester Hollenberg (rechts) van Stichting Zil-
veren Maan (foto: aangeleverd)

nog meer kinderen en jongeren 
kunnen pro�teren van wat lot-
genotengroepen kunnen bete-
kenen. Het is van belang dat kin-
deren en jongeren willen werken 
aan hun eigen verdriet. Aan hun 
eigen stukje rouw. Of dat nu is 
omdat er een dierbare is overle-
den, hun ouders gaan scheiden 
of ze een ernstig/chronisch ziek 
familielid hebben. Want wanneer 
een rouwproces op jonge leef-
tijd niet op een gezonde manier 
wordt doorlopen, kan dat op late-
re leeftijd tot allerlei klachten lei-
den. De kracht van onze lotgeno-
tengroepen ligt in het ontmoeten 
van leeftijdsgenoten die hetzelf-
de hebben meegemaakt of mee 
maken. Het samen kunnen delen, 
elkaar ondersteunen en elkaar 
helpen met oplossingen en tips 
doet kinderen en jongeren zicht-
baar goed!”

Esther Hollenberg is als (parttime) 
directeur verbonden aan Stich-
ting Zilveren Maan. Daarnaast is 
zij eigenaar van haar eigen bedrijf 
De Kracht van Samen en parttime 
werkzaam als aanjager startups 
en ambassadeur voor Altra On-
derwijs & Jeugdhulp en De Op-
voedpoli. Esther: ,,Ik ben al tijdens 
mijn studie orthopedagogiek be-
zig geweest met wat rouw doet 
met, voor én bij kinderen en jon-
geren. Ze hebben recht op goe-
de en passende ondersteuning 
en begeleiding vind ik als ze in 
aanraking komen met het over-
lijden van een dierbare of als hun 
ouders gaan scheiden. Ook jonge 
mantelzorgers hebben dit nodig. 
Daarom onderschrijf ik de Zilve-
ren Maan-methode en -program-
ma’s ook volledig!”
Meer informatie is op www.zil-
verenmaan.org te vinden. 

Uniek educatieprogramma voor basisscholen: 
Klim naar de Hemel en Bibliotheek 
Kennemerwaard slaan de handen ineen
Alkmaar - De jarige Grote Kerk 
in Alkmaar viert feest! In 2018 
bestaat dit markante bouwwerk 
maar liefst 500 jaar. Een letter-
lijk hoogtepunt in de reeks fes-
tiviteiten is het evenement Klim 
naar de Hemel: klim naar een 
balkon op 20 meter hoogte, dan 
dóór een raam in de kerk en aan-
schouw Het Laatste Oordeel, een 
indrukwekkende gewelfschilde-
ring over hemel en aarde. Klim 
vervolgens naar de klokkento-
ren op 40 meter hoogte en ge-
niet van het uitzicht over stad en 
land. Er is maar liefst 70.000 kilo 
aan steigermateriaal verwerkt in 
de stellage. 
En wat een kabaal maken die 
klokken van dichtbij! 

Om dit evenement ook voor com-
plete schoolklassen toeganke-
lijk te maken, hebben Bibliotheek 
Kennemerwaard en de Klim naar 
de Hemel de handen ineengesla-
gen. Scholen en instellingen voor 
het primair onderwijs krijgen op 
twaalf geselecteerde ochtenden 
in juni en juli een speciaal edu-
catieprogramma voorgeschoteld, 
mét korting op de reguliere toe-
gangsprijs. Het speciale educa-
tietarief bedraagt € 5,- per ticket, 
in plaats van de standaard € 8,50 
voor alle overige bezoekers.
Per ochtend is plaats voor circa 
drie schoolklassen plus begelei-
ding. Per vijf kinderen is één beta-
lende begeleider verplicht, hier-
voor dient een school zelf zorg te 

dragen. Ook vanuit Bibliotheek 
Kennemerwaard en de Klim naar 
de Hemel is gecerti�ceerd perso-
neel aanwezig voor de coördina-
tie van het bezoek. Vanuit veilig-
heidsoogpunt is het bezoek voor-
namelijk gericht op leerlingen uit 
de groepen 6, 7 en 8, uiteraard is 
in overleg maatwerk mogelijk.

Voor meer informatie over de 
Klim naar de Hemel neem een 
kijkje op www.klimnaardehemel.
nl. 
Direct opgeven voor het pro-
gramma? 
Neem dan contact op via klim-
naardehemel@bknw.nl voor re-
serveringen en verdere afstem-
ming. (Foto: Marfred Reerds)
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