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Aansluiting A9 ter inzage
Castricum - Het vooront-
werp bestemmingsplan aan-
sluiting A9 ligt ter inzage. Op 
dinsdag 21 juni is er een in-
loopbijeenkomst in het Flet-
cher Hotel Heiloo over diton-
derwerp. Van 19.00 tot 21.00 
uur zijn specialisten van de 
provincie Noord-Holland en 
de gemeenten Castricum 
en Heiloo aanwezig om uit-
leg over het voorontwerp be-
stemmingsplan te geven en 
vragen te beantwoorden. Het 

plan ligt van 2 juni tot en met 
13 juli ter inzage. Iedereen 
kan op het voorontwerp re-
ageren. Omdat een deel van 
de aansluiting A9 op grond-
gebied van Castricum ligt, 
zijn er twee bestemmings-
plannen: een voor gemeen-
te Heiloo en een voor ge-
meente Castricum. De twee 
voorontwerpen gaan gelijk-
tijdig in procedure. Het ont-
werp van de weg is nog niet 
definitief. 

Vragen over wachttijd 
sociale huurwoningen

Castricum - De PvdA heeft 
eind vorige week schrif-
telijke vragen gesteld 
aan het college over de 
wachttijden om aan een 
sociale huurwoning te ko-
men. Volgens het laatste 
jaarverslag van Kennemer 
Wonen streeft Kennemer 
Wonen naar een wachttijd 
van twee jaar, maar ligt de 
wachttijd vele malen ho-
ger. 

Zo was die in 2014 in Castri-
cum 4,8 jaar, in Alkmaar 4,3 
jaar, in Heiloo 5,5 jaar en in 
Bergen 5,9 jaar. Cijfers over 
2015 zijn nog niet bekend. 
Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter van de PvdA: ,,Aan-
leiding voor het stellen van 
de vragen is het op 24 mei 
2016 door minister Blok aan 

de Tweede Kamer gestuur-
de rapport ‘Wachten, zoeken, 
vinden’. Volgens dit rapport 
blijkt dat de inschrijfduur tot 
aan verhuring varieert tus-
sen gemiddeld 2,8 jaar voor 
de regio Haaglanden tot ge-
middeld 7,4 jaar voor de re-
gio Utrecht en gemiddeld 8,7 
jaar voor de regio Amster-
dam. Vergeleken met de re-
gio Haaglanden is de wacht-
tijd in de BUCH-gemeenten 
hoog. De wachttijd neemt de 
laatste jaren ook nog steeds 
toe.”

De PvdA wil van het college 
weten wat de lokaal of regi-
onaal specifieke factoren zijn 
waardoor de wacht- en zoek-
tijden in Castricum en de 
BUCH-gemeenten zo groot 
zijn en op welke wijze en in 

welke mate deze factoren 
zijn te beïnvloeden. Volgens 
de minister kan door aan-
passing van het woonruim-
teverdeelsysteem de wacht-
tijd worden verkort. Bijvoor-
beeld door meer woningen te 
bouwen, door woningen pas-
sender toe te wijzen en door 
aanpassing van de urgentie-
criteria. En door onderscheid 
te maken tussen wenszoe-
kers, dat zijn doorstromers en 
spoedzoekers bijvoorbeeld 
als gevolg van een scheiding. 

,,Tot slot vraagt de PvdA het 
college om serieus werk te 
maken met uitvoering van 
de op 8 oktober 2015 door 
de Tweede Kamer aangeno-
men motie van het Tweede 
Kamerlid Albert de Vries van 
de PvdA”, aldus Van Ooijen. 
,,In de motie wordt het Kabi-
net gevraagd een indicatieve 
taakstelling voor gemeente 
te introduceren voor het rea-
liseren van extra tijdelijke en 
betaalbare woningen.” 

Ook in Castricum zullen er 
volgens de PvdA extra soci-
ale huurwoningen dienen te 
worden gebouwd om aan de 
vraag te voldoen.

Dj-stel draait op groot 
dancefeest van Q-Base
Castricum - Op 10 september gaat het gebeuren op het 
enorme festivalterrein bij vliegveld Weeze in Duitsland. Het 
dj-duo David en Linda Stolker uit Castricum zijn gevraagd 
om voor tienduizenden mensen te gaan draaien op het 
door Q-Base georganiseerde dancefestival Die Hards Only. 
David (35) begon op achtienjarige leeftijd met draaien als 
hobby. Hij leerde zijn vrouw Linda (29) negen jaar geleden 
kennen op een feest, een dancefeest. Zij kroop ook ach-
ter de draaitafels. Als D-Hunter en Dryade treden ze af en 
toe op. En toen kwam er uitnodiging via de mail binnen van 
Q-Base. David en Linda konden het bijna niet geloven; zij 
staan straks tussen gevestigde namen als Dune, Zany en 
dr. Rude. Wordt dit een internationale doorbraak?  
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Dermalogica Power 
facial, gratis verwenactie
Castricum - Op vrijdag 17 ju-
ni verwent Sahrona van Skin-
zone haar klanten. Zij krijgen 
een intensieve en huidverbe-
terende gezichtsbehandeling 
van circa 35 minuten. Daarna 
nemen zij plaats aan de Skin-
bar en met een gezond hapje 
en een drankje krijgen zij een 
advies op maat van een Der-
malogica-expert. Om perfect 
gestyled de salon te verlaten 
krijgen zij als laatste een gra-
tis Touch-up van Cosmo hair-
styling. De kosten zijn 35,00 
euro, maar helemaal gratis 

bij aankoop van twee of meer 
Dermalogica producten. Alle 
klanten ontvangen ook nog 
eens een leuke goodie bag, 
inclusief Dermalogica mini-
set ter waarde van 45,00 eu-
ro. 
Cosmo beauty Skinzone is 
gevestigd in het pand van 
Cosmo hairstyling in Castri-
cum. Kijk voor meer informa-
tie op www.cosmoskinzone.
nl. Aanmelden kan via info@
cosmoskinzone.nl. Er is een 
beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 10-05-2016: Lot-
te Sander, dochter van Hen-
drikus S.J. Sander en Lin-

da van Duivenvoorde. 11-05-
2016: Aron Gerardus Johan-
nes Dekker, zoon van Ro-
bertus B. Dekker en Cynthia 

Castricum – Sinds Twee-
de Paasdag is er een nieu-
we vestiging van Joey’s IJs-
salon Onder Nul geopend. 
De ijssalon bevindt zich op 
het Kooiplein. Eerder open-
de Joey een ijssalon in Lim-
men. Met twaalf wisselende 
smaken huisgemaakt ijs ge-
nieten liefhebbers hier van 
een ambachtelijke bol naar 

wens, want er is keuze ge-
noeg. De ijssalon is van dins-
dag tot en met zondag ge-
opend van 14.00 tot 20.00 uur 
en als het mooi weer is zelfs 
nog langer. En voor feesten 
en partijen is de nostalgische 
ijskar te huur. Ter kennisma-
king met het huisgemaakte 
ijs zijn de slagroom en noot-
jesdip gratis.

Castricum - Netwerken 
bij de OVC is meer dan een 
beetje borrelen. Dinsdag 24 
mei waren de ondernemers 
gast bij de Castricummers Il-
se Hofstee en Erik Schippers 
van Oxygen Events in Zaan-
dijk. 
Door hun talent voor innova-
tie en verkoop te verenigen 
staat Oxygen Events aan de 
top van vernieuwende eve-
nementen voor bedrijven, on-
der andere bekend van de 
Segway tours. De tip van Ilse: 

,,Doen waar je goed in bent 
en samenwerking zoeken om 
zo een 
totaalpakket aan te kunnen 
bieden.” Voordat de onder-
nemers een parcours op de 
Segway aflegden, onthulde 
Ilse nog een blik op 2017: de 
elektrische step komt in het 
assortiment. Of zoals een van 
de deelnemers zei: een au-
tomatisch aangedreven au-
toped. Daar moest na afloop 
toch nog even op gedronken 
worden.

V.M. van de Reep. Castri-
cum - 12-05-2016: Roef Sa-
muel Boots, zoon van Mar-
tijn Boots en Lynn Rose Hi-
ddleston.  
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Castricum - 21-05-2016: 
Benjamin A. de Groot en Su-
zanne E. Stam.
Overleden
Castricum - 17-05-2016: Pe-
ter E. van der Wal, gehuwd 
met Stofelina A. Kroon.

SP tegen kosten veroor-
zaakt door bureaucratie
De SP heeft  schriftelijke vragen aan het college gesteld omdat de ge-
meente Castricum een ernstige achterstand heeft met het betalen van 
facturen voor geleverde zorg. In 2015 verliepen de betalingen vanuit de 
gemeente Castricum regelmatig. Facturen voor geleverde zorg werden 
verzonden via het berichtenverkeer van een systeem dat nu is vervangen 
door een beveiligd systeem, waar de zorgondernemers overigens fors 
voor moeten betalen (500,- aansluitkosten en 150,- maandelijks). Vanaf 
december 2015 zijn de betalingen van de gemeente aan de zorgaan-
bieders gestagneerd. De oorzaak kan dan zijn dat er een nieuw format 
moest worden gebruikt, maar dat hierdoor een  achterstand in de beta-
lingen van 5 maanden is ontstaan, is natuurlijk ongehoord.  De gemeente 
houdt  zich hierdoor  niet aan de wettelijke betalingstermijn van 30 da-
gen die voor de overheid geldt.  De zorgaanbieder krijgt  daarnaast, van 
de gemeente een tarief dat een derde lager ligt dan de reële kostprijs 
van de geleverde zorg, terwijl deze kostprijs  al jarenlang niet omhoog is 
gegaan. Door dit bezuinigingsbeleid van de gemeente wordt het werken 
met cliënten met zorg in natura wel erg moeilijk.  Het  gevolg is dat de 
zorgaanbieder in steeds grotere financiële problemen kan komen, terwijl 
de gemeente wel nieuwe cliënten blijft doorverwijzen en er van uit blijft 
gaan dat deze nieuwe cliënten desondanks wel geaccepteerd worden. 
De SP verzet zich tegen de bureaucratische kosten waar zorgonder-
nemers tegenaan lopen. Voor het oplossen van de bureaucratie door 
zorgverzekeraars heeft de SP de oplossing gevonden in een Nationaal 
Zorgfonds, maar de bureaucratie door de overheid moet ook stevig wor-
den aangepakt. Marjo Husslage, Fractievoorzitter SP Castricum. 
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Bakkum - Van tijd tot tijd 
tref je hem aan in een 
strandpaviljoen, een bij-
na 84-jarige vriendelijke 
man: Karel Johannes Le-
doux, schrijver van de ro-
man ‘Oom Edward – in 
Memoriam’. Woonachtig 
in Bakkum en deze docto-
randus heet eigenlijk Theo 
Oudkerk Pool. 

Het verhaal sleept de lezer 
dadelijk mee. Oom Edward 
is overleden, 49 jaar oud. Hij 
laat een zeer groot vermogen 
na. De jonge architect Karel 
Raou ziet bij de afscheids-
dienst veel dames tranen 
deppen met zakdoekjes. Hij 
vraagt enkelen of ze willen 
meewerken een memoriam 
te schrijven. Samen met Nyn-

ke de Boer, kandidaat-nota-
ris, voert Karel de opdracht 
uit om alle nabestaanden te 
vinden die in hun DNA ab-
soluut Edwards genen dra-
gen. Die zoektocht brengt 
het tweetal de wereld door: 
de lezer reist mee door Na-
mibië, door Botswana, door 
China. En uiteraard door Ne-
derland. Auteur Karel Johan-
nes Ledoux heeft een ge-
heel eigen stem, die de le-
zer al snel zal meenemen op 
reis. Een komisch verhaal dat 
als eersteling door Uitgeverij 
Novum Publishing  zeer fraai 
wordt uitgebracht, ook als e-
book. Oom Edward – in Me-
moriam ligt ‘springlevend’ de 
komende week in de boek-
winkels. ISBN: 978-3-99048-
394-7.

Oom Edward – in Memoriam

Debuutroman van 
Karel Johannes Ledoux 

Regio - Als afsluiting van 
de landelijke Week van de 
Begraafplaats organiseert 
Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld op de Duin 
en Kruidbergerweg 2-6, 
Driehuis, op zondag 5 ju-
ni van 10.30 tot 16.00 uur 
de ‘Westerveld Fair’. De Fair, 
met als thema Kunst & Na-
tuur, is vrij toegankelijk, ie-
dereen is welkom.

Behalve het gevarieerde 

aanbod aan exposanten, 
met producten en diensten 
op het gebied van kunst, 
ambacht en natuur, wor-
den ook bijzondere toneel-
stukken opgevoerd. Er is 
een buitenaula waar bezoe-
kers kunnen kijken naar be-
kende historische perso-
nen die in het gedenkpark 
hun laatste rustplaats von-
den. Zo komt Anthony Fok-
ker voorbij, net als schrijver 
Multatuli en Aletta Jacobs, 

Theaterstukken met bekende historische figuren

Kunst & natuur op Westerveld Fair
de eerste vrouwelijke student 
en arts van Nederland. Ook 
is er livemuziek en zijn er de-
monstraties van onder ande-
re een valkenier.
,,Westerveld is in de eer-
ste plaats natuurlijk een ge-
denkpark”, vertelt Carla Bos-
ua, directeur van Westerveld. 
,,Maar het park is ook zó mooi 
en herbergt zoveel natuur en 
cultuur. Met het organiseren 
van een Fair willen we ieder-
een op een laagdrempelige 
manier met Westerveld laten 
kennismaken. Uiteraard is er 
ook eten en drinken te ver-
krijgen in ons paviljoen, waar 
bezoekers kunnen genieten 
van lokale lekkernijen. Ieder-
een is welkom.”
De landelijke Week van de 
Begraafplaats wordt van 28 
mei tot en met 5 juni geor-
ganiseerd op initiatief van de 
Landelijke Organisatie van 
Begraafplaatsen en de Asso-
ciation of Significant Ceme-
teries in Europe (ASCE). Vol-
gens de ASCE zijn begraaf-
plaatsen belangrijk als cultu-
reel erfgoed.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Elle
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Bad Neighbours 2
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Love & Friendship

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 14.00 uur
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 15.45 uur 
zondag 11.00 uur 
dinsdag 14.00 uur
The Nice Guys
zaterdag 15.45 uur 
zondag 19.30 uur 

Money Monster
vrijdag 15.45 uur

zaterdag 13.15 & 15.45 uur 
zondag 13.15 uur 

Angry Birds (NL) 3D
woensdag 14.00 uur

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

zondag 11.00 uur 
Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 2 juni t/m  8 juni 2016

Première Elle
Michèle lijkt onverwoestbaar. 
Ze is hoofd van een toonaan-
gevend videogamebedrijf en 
hanteert zowel zakelijk als 
privé dezelfde genadeloze 
houding. Maar als ze in haar 
huis wordt aangevallen en 

verkracht door een onbeken-
de man verandert haar leven 
drastisch. Ze besluit zelf ach-
ter de dader aan te gaan en 
belandt in een spannend kat-
en-muis-spel dat elk moment 
uit de hand kan lopen.

Love & Friendship is een vi-
lein en fris liefdesdrama ge-
baseerd op Jane Austens 
nooit eerder verfilmde brie-
vennovelle Lady Susan. Lady 
Susan trekt tijdelijk in bij haar 
schoonzus. Samen met haar 
Amerikaanse hartsvriendin 

Love & Friendship Alicia bekokstooft ze slu-
we plannetjes om zichzelf en 
haar dochter aan een echt-
genoot te helpen. 
De mannen in haar leven blij-
ven blind voor haar doortrap-
te gedrag. Regisseur Whit 
Stillman geeft het oer-Brit-
se verhaal een bruisende im-
puls.

Benefiet met Arie Koomen, 
Friends en Full Count

Regio - Lachen om de stand-
up comedy van Arie Koomen 
& Friends en dansen op de 
soul-, funk- en andere mu-
ziek van de band Full Count. 
Op 11 juni kan van deze bij-
zondere combinatie wor-
den genoten tijdens een be-
nefietavond, georganiseerd 
door de stichting Vergroot 
de Hoop. Het evenement be-
gint om 20.00 uur in de A9 
studio’s in Uitgeest, een toe-
gangskaart kost tien euro en 
is voor het goede doel: de 
strijd tegen kanker.
De avond geldt als de kick-
off voor een actie waarmee 
taxussnoeisel wordt ingeza-
meld. Dit snoeisel bevat de 
basisgrondstof voor een che-
motherapie met minder bij-
werkingen. Stichting Ver-
groot de Hoop zamelt het 
snoeisel in, zodat het kan 
worden verwerkt tot kanker-
bestrijdende medicijnen. De 
komedianten en muzikan-
ten zetten zich belangeloos 

in om van de start van deze 
actie een succes te maken. 
De bekende cabaretier Arie 
Koomen zorgt samen met zijn 
vrienden Max van den Burg 
en Wilco Terwijn voor hilari-
sche stand-up comedy. Ter 
afwisseling speelt Full Count, 
de tienkoppige band. Aan 
het einde avond heeft de or-
ganisatie nog een verrassing 
in petto. Kaarten zijn te koop 
op www.A9studios.nl. Aan de 
deur kost een toegangskaart 
vijftien euro.  Iedereen vanaf 
zestien jaar is welkom.
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Castricum – Bij Perspectief zijn deze zomer weer een heel 
aantal workshops te volgen. Kunstenaar Ton Rota trapt op 
dinsdag 28 juni, van 9.30 tot 12.30 uur, af met een vier och-
tenden durende cursus model boetseren. De cursisten ver-
vaardigen  een zittend mensfiguur, dit jaar een ouder manne-
lijk model. Elke cursist wordt hierbij persoonlijk begeleid. Ton 
Rota zal naast het geven van informatie betreffende de ana-
tomie ook het werk van bekende beeldhouwers bespreken.
Informatie en aanmelden via www.perspectiefcastricum.nl of 
bij Joanne Vetter, tel 0251-655183, joanne_vetter@hotmail.
com.

Bakkum Beach Volley-
baltoernooi 25 jaar!

Bakkum - Het Bakkum 
Beach Volleybal toernooi 
wordt voor de 25e keer ge-
houden op 25 en 26 juni. Niet 
alleen getrainde topspelers 
doen mee, maar ook vrien-
denteams die het leuk vinden 
om met elkaar een weekend 
op het strand te zijn. Zoals al-
tijd worden er vele volleybal-
velden opgebouwd waar zo¹n 
honderd teams om de prijzen 
strijden. Niet alleen volwas-
senen spelen, maar ook de 
jeugd.
Meer dan vijftien jaar gele-
den vroeg de Nederlandse 
Volleybal Bond aan ons of wij 
het toernooi wilden uitbrei-
den met een ronde uit de cy-

clus voor het kampioenschap 
voor de Beach Jeugd”, vertelt 
Rob Liefting, één van de zes 
organisatoren. ,,De top on-
der de beachvolleyballende 
jeugd tussen dertien en acht-
tien jaar speelt in Nederland 
vijf voorrondes en de pun-
ten die ze hierbij behalen, 
geven uiteindelijk een ran-
king. ,,Aangezien het jeugd-
toernooi prima past in on-
ze filosofie hebben wij inge-
stemd om dit jaar weer mee 
te doen.” Er kan zoals elk jaar 
weer worden ingeschreven 
in twee categorieën: recre-
anten en competitiespelende 
teams. De recreanten schrij-
ven in met teams die uit zes 

Fiets door Laag Holland
Castricum - De Kennemer 
TC organiseert op zondag 5 
juni een met een NTFU-ster 
genoteerde toerfietstocht, de 
inmiddels bekende Kenne-
mer Classic.
De afstanden zijn 35, 65 of 
125 kilometer. Er wordt ge-
fietst in het landschap tussen 
twee kusten. De 35 kilome-
ter is bij uitstek geschikt voor 
gezinnen, maar ook is de 
tocht gekeurd voor handbi-
kers. Alle afstanden zijn vol-

ledig gepijld, er zijn GPS be-
standen te verkrijgen en men 
krijgt een routebeschrijving 
mee. 
Alle tochten starten tussen 
8.00 en 12.00 uur. Via www.
kennemertc.nl is meer infor-
matie te vinden. Deze fiets-
tocht gaat van start bij Cam-
ping Geversduin Beverwij-
kerstraatweg 205, Castricum. 
Wie de weg naar de camping 
oprijdt kan meteen links par-
keren.

Cas RC twee keer kampioen 
Castricum - Afgelopen za-
terdag hebben er twee gro-
te strandrugbytoernooien 
plaatsgevonden; het Jeugd 
Beach Rugby Toernooi in 

Hoek van Holland  en The 
Hague Beach Rugby Toer-
nooi in Kijkduin. Samen goed 
voor zo’n 1.400 kinderen, die 
er hun sport enthousiast uit-

oefenden. De jeugd van Cas 
RC was van de partij op beide 
toernooien. En de Benjamins 
van Cas RC waren de beste 
op beide toernooien. 

Castricum – Net zoals de 
VVD wil het CDA geen ver-
ruiming van de sluitingstijden 
van de horeca. De partij heeft 
met verschillende belang-
hebbenden gesproken.

 Een horecaondernemer ver-
dedigde het verzoek en be-
nadrukte voordelen voor de 
openbare orde in het cen-
trum. Verder werd aange-
geven dat er horecaonder-
nemingen zijn die in de ro-
de cijfers komen als er geen 
verruiming van het sluitings-
uur komt. Van de zijde van 
de politie werd geschetst dat 
de handhaving voor de po-
litie onder nog grotere druk 
komt te staan bij een verrui-
ming omdat na 3.00 uur, de 
huidige sluitingstijd, het team 
uit Castricum hard nodig is in 
Alkmaar. Het CDA heeft ook 
meegedaan met de rondeta-

felgesprekken met inwoners, 
de horeca en ambtenaren. In 
die gesprekken is het voor de 
CDA-fractie extra duidelijk 
geworden dat verruiming van 
de sluitingsuren ongewenst 
is. Fractievoorzitter Gerrit 
Branderhorst: ,,De overlast 
voor de bewoners van het 
centrum is nu al groot. Over-
matig drankgebruik en ver-
nielingen komen regelmatig 
voor. Handhaving is nu al een 
probleem en ergens moet er 
een grens worden getrokken. 
Wij vinden dat de inwoners 
van het centrum recht heb-
ben op een duidelijke grens 
van de overlast. Daarbij is 
permanente aandacht voor 
handhaving nodig. Het CDA 
wil het toerisme en de recre-
atie bevorderen, maar denkt 
dat deze wens van de hore-
ca daar niet positief aan bij-
draagt.”

CDA: geen verruiming 
sluitingstijden horeca

personen bestaan. Dames, 
heren of mixed: het kan al-
lemaal. Competitiespelende 
volleyballers met een speel-
niveau van promotieklasse 
en hoger moeten dat week-
end wat harder werken, want 
die mogen slechts drie per-
sonen in het veld brengen.
Het jubileum wordt ook ge-
vierd. Liefting: ,,Na 25 jaar 
met nagenoeg dezelfde or-
ganisatie is een reünie op 
zijn plaats. Zoveel mogelijk 
oud-spelers krijgen een uit-
nodiging om samen met de 
organisatie te proosten op 
het verleden, maar ook op 
de toekomst want het Bak-
kum Beach Volleybaltoernooi 
heeft de intentie om nog vele 
jaren door te gaan.”
Bel voor informatie: Rob Lief-
ting (657411) of Ronald Ho-
berg (659579) of kijk op www.
bakkumbeachvolleybal.nl.

Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 5 juni is op-
nieuw de fototentoonstel-

ling met als onderwerp ‘Het 
strand in verleden en toe-
komst’ te bezichtigen. Het 
verleden krijgt in de tentoon-
stelling grote aandacht. De 

eerste strandtenten, badgas-
ten, het strandhotel en het 
oude strandplateau zorgen 
voor veel nostalgie. De toe-
komst komt echter ook aan 
bod. De stichting CaanZee 
laat zien hoe het strand en 
het plateau er over een aantal 
jaren uit zouden kunnen zien. 
Tijdens de open dag wordt 
ook doorlopend een film ge-
draaid van Anton Visser, ge-
baseerd op filmopnames van 
een Amsterdamse familie die 
in de jaren ’50 tijdens vakan-
ties onderdak vond in de Tet-
burgstraat. Ook zijn er beel-
den te zien van het speeltuin-
tje in die straat. De Duynkant 
aan de Geversweg 1b is open 
van 12.00 tot 17.00 uur. De ex-
positie is ook nog ter zien op 
zondag 3 juli.

Expositie strandleven en film
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Castricum - Op zaterdag 4 
juni en zondag 5 juni vindt 
tussen 11.00 en 17.00 uur de 
21 ste editie van de Kunst-
fietsroute plaats in de kernen 
Castricum, Bakkum en Lim-
men. Bij de 26 stops in de-
ze kernen laten kunstenaars 
hun werk zien, stop 12 in de 
Costerstraat 9 in Bakkum is 
komen te vervallen.
Buiten beeldhouwen, foto-
grafie, schilderkunst, kera-
miek, sieraden, archeologi-
sche replica’s, textiele vorm-
geving en landart is er dit 
jaar ook een primeur: voor 
de eerste keer is er bio-art te 
aanschouwen. 
Op 5 juni zijn er bij alle stops 
ook liveoptredens of voor-
drachten te horen met bij-
voorbeeld Matt Laiz (foto) 
op stop 16A, de stijl van zijn 
songs is het beste te om-
schrijven als een mix van 
soul/folk/jazz. Op stop 16 B 
kan iedereen genieten van 
onder andere Franse chan-
sons door DuYo Bras. De 
band All You Can Eat op 
stop 5. Ayce, met Wouter van 
Weers, Guido Bos, Edo de 
Lange en Maarten Nijman, 

speelt covers en hier en daar 
wat eigen nummers. En nog 
veel meer natuurlijk  waar-
door het nog aantrekkelijker 
wordt om een kijkje te gaan 
nemen. Het doel van de orga-
nisatoren is om een zo breed 
mogelijke uitwisseling tussen 
bezoekers en kunstenaars tot 
stand te brengen. De centra-
le expositie van alle deelne-
mende kunstenaars in res-
taurant De Oude Keuken op 
het terrein van GGZ Dijk en 
Duin, is nog te bezichtigen 
tot 19 juni.  
Voor meer informatie over de 
Kunstfietsroute en het pro-
gramma kan men een kijkje 
nemen op de website www.
kunstfietsroutecastricum.nl, 

Bakkum - De centrale ex-
positie van de Castricum-
se Kunstfietsroute is te 
zien in De Oude Keuken. 
Hier kan men kennisma-
ken met het werk van de 
diverse exposanten. 

De expositie is tot 19 ju-
ni te zien. Tijdens de Kunst-
fietsroute is er ook muziek. 
Op zaterdag vanaf 14.00 uur 
speelt Rumba Gitan rumba’s, 
walsen en gypsyjazz met 

akoestische gitaren en con-
trabas. 
Op zondag vanaf 13.00 
uur speelt Blue Roots56 
(foto) een mix van jazzy 
blues&boogie waarbij zan-
geres Cora de vaudeville la-
dies-blues vertolkt uit de ja-
ren ‘20 en ‘30 van de vorige 
eeuw. Op het terrein van Dijk 
en Duin, ook via de ingang 
aan de Zeeweg. Op het ter-
rein geven borden de rich-
ting aan.

Kunst en muziek 
in De Oude Keuken 

Castricum - Dit jaar is de 
Tuin van Kapitein Rommel 
geopend van 11.00 tot 17.00 
uur tijdens de Kunstfietsrou-
te op zaterdag en zondag. 
Gemma Distelbrink, Mireille 
Schermer en Anja Jonker ex-
poseren er. 

Er is bovendien een demon-
stratie beeldhouwen. Op zon-
dag 5 juni om 15.00 uur zorgt 
wereldmuziekkoor Cascantar 
voor de muzikale ondersteu-
ning. De spiraalvorm heeft 
Gemma Distelbrink als uit-
gangspunt genomen voor 
haar Land Art Kunstwerk-
stuk, bekleed met elfenbank-
jes. Daarnaast exposeert 
Gemma een aantal van haar 
vogelportretten in de buiten-
lucht. Mireille Schermer ver-
taalt haar verwondering over 
de natuur naar schilderijen 
op houten boomschijven, die 

vertellen over groei, bewe-
ging en transformatie. De cir-
kel van liefde, geboren wor-
den, opgroeien en dood wor-
den vastgelegd in een tafel-
blad door Anja Jonker, daar-
naast exposeert zij beelden 
in hout. De kunstenaars zul-
len het hout van de uit nood 
gekapte grote oude wilg een 
tweede leven geven en er zal 
een kolonie bijzondere vleer-
muizen neerstrijken in de 
Tuin van Kapitein Rommel.

Kunst en meer in Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Naast vaste ex-
posanten tonen fotografe Iris 
Depassé, Saskia Steenbak-
kers, magisch surrealist Pa-
trick van der Linde, edelsmid 
Ping-An Brouwer en beeld-
houwster Margot Pistor in ju-
ni hun werk. Iedereen is wel-
kom op zaterdag 4 en zondag 
5 juni van 11.00 tot 17.00 uur 
om kunstenaars te ontmoe-
ten en presentaties bij te wo-
nen. Publiek kan tijdens de 

kunstfietsroute keramische 
vlinders beschilderen met 
Ton Rota. Op zondag is de 
voordracht van verzen door 
Riann, schilder/schrijver uit 
Alkmaar (foto), met een kor-
te videopresentatie van haar 
werk (11.00-13.00 uur) en 
s’middags tonen deelnemers 
van de workshops fotografie 
van Jaap Bijsterbosch por-
tret- en landschapfoto’s. Het 
adres is Dorpsstraat 7. 

Bakkum - Op zondag 5 ju-
ni vindt tussen 13.00 en 
17.00 uur het Korenfestival 
op Camping Bakkum plaats. 
Vijf verschillende koren zin-
gen vanaf twee podia in di-
verse genres. Meezingen 
mag. Dit gratis korenfestival 
is voor iedereen te bezoe-
ken. Geniet vanaf het terras 
op het winkelplein of van-
af de tribune van het open-
luchttheater De Pan van de 
optredens. Van smartlap-
penkoren en musicalkoren, 
tot kinderkoren en popko-
ren. Voor ieder wat wils.
De koren die meedoen zijn: 
De Skulpers, Het Amster-
dams Gouwe Ouwe Koor, 
De Lo-La’s, Dolorasa en De 
Vrolijke Noot. Elk half uur 
treedt een ander koor op. 
Elk koor staat op beide po-
dia.

Korenfestival 
op camping

Castricum - Elke zondag-
ochtend van juni tot en 
met september van 9.30 tot 
10.30 yoga in de duinen van 
Castricum. Aanmelden via: 
info@academievoorgevoel.
nl, tel.: 072-5051147.

Hatha yoga

Limmen - Dit weekeinde is 
er open atelier bij keramie-
katelier Oezepoes.  Renate 
Haanappel maakt creaties 
van keramiek en die laat ze 
zien. Denk aan dieren, we-
zens uit een andere wereld, 
vazen en schalen. Tijdens 
de kunstfietsroute zijn de 
resultaten te zien in het ate-
lier en in de tuin. Er zijn ook 
foto’s en dia’s in 3D en 2D 
tentoongesteld van concer-
ten en evenementen. Onder 
andere van enkele bekende 
Limmers; Steve Dekker, be-
ter bekend als Dr. Peacock, 
Boris Piscaer, de band Cold 
Turkey en Audiomedics 
(Pieter Nijman & Ron Koot). 
Op de Kerkweg 51 Limmen. 
‘s Middags met livemuziek 
in de tuin.

Keramiek bij 
Oezepoes
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Kijken over eigen heg
Castricum - Al enkele jaren 
worden in de Oosterbuurt 
met buurtbewoners onder 
begeleiding van Landschap 
Noord-Holland oude karak-
teristieke landschapselemen-
ten hersteld en onderhou-
den. Sommige hagen en bo-
men zijn eigendom van parti-
culieren die er wonen, ande-
re staan op grond van men-
sen die huren of pachten, an-
dere objecten zijn van de ge-

meente. Toch wordt daar een 
gemeenschappelijke aanpak 
ontwikkeld. De buurtbewo-
ners kijken letterlijk over de 
eigen heg heen. De komen-
de bijeenkomst van Overleg-
groep Buitengebied Castri-
cum stelt de heggen en ha-
gen centraal.
De bijeenkomst is op maan-
dag 13 juni, vanaf 20.00 uur 
in de raadszaal van het ge-
meentehuis. 

Swing brengt Romeo en Julia
Heiloo - Tijdens de Music 
Meeting in Heiloo op 4 ju-
ni brengt het koor Swing on-
der leiding van dirigent Olaf 
van Rijn een bijzondere uit-
voering van Romeo en Julia. 
Theatermaker en dramado-
cent Jaap Nijhof neemt het 
publiek als verteller mee naar 
de tijd van dit bekende lief-

deskoppel. En het wordt an-
ders dan iedereen denkt. De 
muzikale begeleiding is in 
handen van Hendrik Jan Bos-
ma op piano en Jaran Nijhof 
op harp. In de Cultuurkoepel 
Heiloo; Landgoed Willibror-
dus, Kennemerstraatweg 464 
te Heiloo om 14.00 en 15.00 
uur. Foto: Ton Thomassen.

Vijftig jaar Blijf Fit bij AV Castricum
Castricum - De senioren-
groep van Atletiek Vereni-
ging Castricum bestond za-
terdag 28 mei precies vijfitg 
jaar, en dat hebben de leden 
gevierd met taart, een ex-
cursie en barbecue met een 
dixielandband. Fit blijven doet 
deze seniorengroep door 
op zaterdagochtend vroeg 
met elkaar door bos en dui-
nen hard te lopen of te wan-
delen, onder leiding van een 
trainer. Veel van de deelne-
mers zijn al meer dan 25 jaar 

lid en sommigen nog langer. 
De ochtend wordt afgesloten 
met een potje voetbal. Als ie-
mand vijftig, zestig of nog ou-
der wordt dan wordt dat ge-
vierd met koffie, appeltaart 
en cognac. Het sterke soci-
ale karakter van deze bijzon-
dere trainingsgroep blijkt ook 
uit de groep die elke dins-
dagmorgen fietst en een-
maal per jaar een driedaags 
fietsuitje kent. Er is ook een 
kleine bridgeclub. In het ka-
der van het 50-jarig bestaan 

mogen mannen van 50 jaar 
en ouder die fit willen blijven 
de gehele maand juni gra-
tis en vrijblijvend meetrainen. 
De aanvang is iedere zater-
dagochtend om 8.30 uur op 
Sportpark de Duinloper aan 
de Zeeweg. Er wordt getraind 
in verschillende niveaugroe-
pen. Aanmelden is niet nood-
zakelijk, maar sportieve kle-
ding- en schoenen zijn wel 
praktisch. De training wordt 
verzorgd door trainer Wim 
Behrens.  

Debat over energie 
,,We moeten van het gas af” 
Castricum - Energie raakt 
met alles wat in de samen-
leving van belang is. Niet al-
leen het klimaat, ook werk-
gelegenheid, koopkracht, lo-
kale economie. Daarom or-
ganiseerde energiecoöpera-
tie CALorie samen met Tran-
sition Town Castricum 24 mei 
in het Huis van Hilde een 
goedbezochte debatavond 
Energie=Politiek. De avond 
werd gehouden met gedepu-
teerde Jack vd Hoek en met 
wethouders BUCH-gemeen-
ten, en met bijna alle politie-
ke partijen van D66 tot For-
za. Het centrale thema: hoe 
wil de overheid van fossie-
le brandstoffen naar volledig 
duurzame energiebronnen 
overstappen en liefst veel 
eerder dan 2050.
Gedeputeerde Jack van der 
Hoek schetste enkele pij-

lers van zijn nieuwe ener-
gienota. Beleid is vooral ge-
richt op voorkomen CO2-uit-
stoot; op energie besparen in 
woningen en andere gebou-
wen, de industrie en in de 
kassen. Mogelijkheden van 
een warmtenet voor benut-
ten restwarmte uit industrie 
en afvalcentrales en bodem-
warmte (geothermie). Van 
der Hoek: ,,We moeten van 
het gas af, dat is wel duide-
lijk.” De BUCH-wethouders 
waren het eens...
De uitdaging voor de loka-
le overheid is om beschikba-
re capaciteit van lokale initia-
tieven in te zetten. Dat hoeft 
niet vrijblijvend te gebeuren. 
Energiecoöperaties werken 
al aan lokaal opwekken, zij 
weten hoe, wat en waar dit 
aan te pakken, maar hebben 
in de startfase procesgeld 
en ondersteuning nodig. Er 

was een duidelijke roep naar 
meer samenwerking tussen 
provincie, gemeente en de 
energiecoöperaties. Die werd 
toegezegd.
Conclusie is dat gemeen-
ten en op de achtergrond de 
provincie meer moeten ver-
binden en lokale initiatieven 
moeten faciliteren. De af-
spraak: ,,Stop elkaar te be-
strijden rond windenergie, 
start met besparen.”

TTIP handelsverdrag 
besproken in raad

Castricum - Afgelopen don-
derdagavond 26 mei heeft er 
een debat plaatsgevonden 
over de voor- en nadelen  van 
het TTIP handelsverdrag. De 
SP had hiervoor Geert Ritse-
ma van Milieudefensie en de 
heren Glaubitz en Van den 
Heuvel, beiden raadslid voor 
D66 in Amsterdam, uitgeno-
digd. 
Nadat de voor- en tegen-
standers ter introductie één 
en ander over zichzelf had-
den verteld, startte het de-
bat met de volgende stel-
ling: ‘Het MKB zal er door de 
komst van het TTIP handels-
verdrag op vooruitgaan.’ Hier 
gingen de voor- en tegen-
standers zo breed op in dat 
de onderwerpen in de stel-
lingen die daarna bespro-
ken zouden worden, eigenlijk 
al de revue passeerden. Doel 
van deze avond was de aan-
wezige fracties een bredere, 
genuanceerde kijk op dit on-
derwerp te geven. Zo kan be-
ter de voor-  en nadelen te-
gen elkaar afgewogen wor-
den om zo te kunnen beslui-

ten om voor of tegen de  TTIP 
motie om Castricum TTIP-vrij 
te verklaren, te stemmen.  
De motie van de SP met De 
VrijeLijst en GroenLinks als 
mede-indiener zal binnen-
kort ter stemming komen. 
Steeds meer gemeenten in 
Nederland verklaren zich-
zelf TTIP-vrij om hiermee een 
statement te maken over de 
zorgen die er zijn bij dit ver-
drag over de lokale demo-
cratie. Marieke Kooter van 
de SP: ,,Duidelijk werd dat in 
veel andere landen in Euro-
pa al veel meer steden en ge-
meenten zich TTIP-vrij  noe-
men. De zorgen die er zijn 
over de niet transparante on-
derhandelingen en de grote 
invloed van multinationals op 
dit verdrag, leven blijkbaar in 
het buitenland meer.De mo-
tie wordt nog uitgewerkt om, 
zoals terecht naar voren werd 
gebracht door de VVD, geen 
symboolpolitiek te bedrijven 
maar echt te zoeken naar een 
manier om onze zorgen over 
te brengen richting de lande-
lijke politiek.”

Akersloot - Patrick Verduin 
(22) wist de finale te win-
nen van het driebandenkam-
pioenschap Akersloot. Na 
vijf ronden aan kop te heb-
ben gestaan, werd hij in ron-
de zes door Arno Mossinkoff 
van de koppositie verdron-
gen. De laatste ronde moest 
hij winnen. Uiteindelijk slaag-
de hij daarin, hij won deze 
slotpartij 39 beurten, terwijl 
tegenstanden Mossinkoff zes 
caramboles tekort kwam om 
de titel op te eisen. 

Verduin kampioen

Bakkum - Met nog één ron-
de te gaan heeft Peter Sie-
kerman zijn kampioenschap 
van Schaakclub Bakkum vei-
liggesteld door een overwin-
ning op Jos Zonneveld. De 
spannende partij ging lange 
tijd gelijk op, maar Siekerman 
kreeg langzaamaan een po-
sitioneel betere stelling, die 
uiteindelijk tot de verlangde 
winst leidde. In de afgelopen 
weken slonk de riante voor-

Peter Siekerman 
winnaar Bakkum

sprong van Siekerman, maar 
echt in gevaar kwam zijn 
kampioenschap niet, aange-
zien zijn concurrenten elkaar 
ook bestreden. 
Arno Schlosser wist de twee-
de plaats weer te veroveren 
na een marathonpartij van 
maar liefst 91 zetten tegen 
Frank Romeijn winnend af te 
sluiten. 
Bob Bakker zakte naar de 
derde plaats, na een ener-
verende maar verloren par-
tij tegen Jacob Bleijendaal, 
die stevig op de vierde plaats 
staat. 
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Noord-Hollandse metal 
en surf bij De Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 3 ju-
ni is het tijd voor een fijne 
avondje met regionale me-
tal uit Alkmaar. Thought-
less timmert pas net aan de 
weg. Met zangeres Rebecca, 
Arno en Ivo op de gitaar, Da-
niel op de bass en Axel ach-
ter de drums staan Thought-
less garant voor een fijn me-
tal optreden. None Shall Fall 
uit Beverwijk (foto) bestaat 
uit ex-bandleden van Blood-
line-Project, Dark Day Re-
mains en Power of chaos. De 
nummers gaan richting me-
tal met punkrock invloeden. 
Zaal open: 21.00 uur. 

Op zaterdag 4 juni is het tijd 
voor een avond surf en in-
die. Surf Aid-Kit is de nieu-
we surf sensatie uit Amster-
dam. Vier muzikanten nemen 
het publiek mee in een nieu-
we golf van de surfmuziek uit 
Californië. Waar vijf dromers 
uit verschillende gehuchten 
uit Noord Holland een toe-
vluchtsoord zochten, ont-
stond Phoam. De band is nu 
klaar om dit paradijs met de 
wereld te delen en hun dro-
merige indie-rockklanken 
aan het grotere publiek te la-
ten horen. Zaal open 21.00 
uur.  

Castricum - De brandweer 
is vrijdag om 20.00 uur met 
spoed uitgerukt voor een 
keukenbrandje bij een wo-
ning aan de Loet. De bewo-
ner had eerst zelf al een po-
ging gedaan om te blussen. 
Ondertussen had hij 112 ge-
beld en toen hij vertelde dat 
er nog kinderen in de wo-
ning aanwezig waren heeft 
de alarmcentrale er op aan-
gedrongen om de woning te 
verlaten in afwachting van de 
brandweer. Toen de brand-
weer ter plaatse was is het 
brandje te lijf gegaan met een 
brandblusser. Toen ze dat de-
den was het brandje snel ge-
blust en kon de brandweer 
de woning ventileren. De be-
woners moesten de nacht el-
ders door brengen dit omdat 
de hele woning behoorlijk 
naar de rook bleef stinken.
 
Vast in de lift
Donderdag om 9.45 is de 
brandweer in actie gekomen 
bij de aanleunwoningen van 
de Santmark, er zat iemand 
vast in de lift. De lift was de-
fect geraakte tussen de eer-
ste en de tweede verdieping. 
Een medebewoner belde de 
brandweer. Die hebben de 
lift buitendienst gezet in af-
wachting van de liftmonteur.

Brandweer 
in actie

Castricum - Dinsdag 24 mei 
omstreeks 2.20 uur kwam er 
een melding binnen bij de po-
litiecentrale van een man die 
op de grond zou liggen op de 
Burgemeester Mooijstraat. 
De politie kwam ter plaatse 
voor hulpverlening. Als snel 
merkten zij dat hij onder in-
vloed van alcohol en/of drugs 
was. De man was niet mee-
werkend en keerde zich te-
gen de politie. Hij gaf aan in 
gevecht te gaan met de po-
litieagenten. Hierop hebben 
zij pepperspray tegen de per-
soon gebruikt. Vervolgens is 
de man aangehouden voor 
openbare dronkenschap en 
geboeid afgevoerd naar het 
politiebureau.
Die dag vond er ook een 
snelheidscontrole plaats op 
de Geesterweg in Akersloot. 
De toegestane maximum-
snelheid is daar 50 km/u. Er 
zijn 375 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan waren er 74 in 

overtreding. De hoogst ge-
meten snelheid was 86 km/u.
Op woensdag 25 mei rond 
10.20 uur vond er een aan-
rijding plaats op de roton-
de bij de C.F. Smeetslaan/
Soomerwegh. De bestuurder 
van een auto verleende geen 
voorrang aan een snorfiet-
ser. Hierop kwamen de twee 
in botsing. Of de bestuur-
der van de snorfiets gewond 
is geraakt is nog onbekend. 
Wel hadden beide voertuigen 
schade opgelopen. 
Op zondag 29 mei omstreeks 
0.30 uur vond er een vernie-
ling op de Dorpsstraat plaats. 
Een spiegel van een au-
to werd vernield en hierop 
werd de verdachte op heter-
daad aangehouden. Eerder, 
op maandag 23 mei, heeft er 
een woninginbraak plaatsge-
vonden op de Helmkade tus-
sen 13.30 en 18.45 uur. On-
bekend is of er ook iets is 
weggenomen.

Pepperspray om man 
in bedwang te houden

Limmen - Dankzij twee ijsvogelliefhebbers kon Peter 
van Renen vorig jaar september op particulier terrein in 
Limmen een ijsvogelwand bouwen. ,,Tijdens deze werk-
zaamheden zag ik al ijsvogels vliegen. De hele winter 
was het mannetje in de buurt. Ik was blij verrast toen ik 
in maart graafsporen ontdekte in de wand. Inmiddels had 
het mannetje  een vrouwtje gevonden en werd er door 
beiden druk gegraven. De paring was op 1 april en op 30 
april kwamen de eitjes uit. Vanaf 10 mei was het man-
netje niet meer in beeld, dus moest het vrouwtje de jon-
gen alleen voeren. Maar in de habitat, met advies van de 
commissie viswaterbeheer, was voldoende vis aanwezig. 
Mede dankzij dit advies heeft de alleenstaande moeder 
een megaprestatie geleverd en vlogen er vijf ijsjes op za-
terdag 28 mei om 5.05 uur de nestgang uit. Eén ijsje was 
al op vrijdag 27 mei om 6.00 uur uitgevlogen, die kon niet 
langer wachten.” Foto: Peter van Renen. 

Limmen - Op zondag 5 ju-
ni zullen alle danseressen 
van dansschool Djazz 2 im-
prezz uit Limmen weer stra-
len op het toneel van theater 
De Beun in Heiloo. De aller-
kleinsten van drie jaar tot de 
showgroep laten zien wat er 
dit seizoen geleerd en inge-
studeerd is. Dit seizoen wordt 
de show Let’s dance! opge-

voerd. Alle groepen, die on-
der leiding van Willy Könst 
staan, hebben minimaal twee 
dansen ingestudeerd. Er 
wordt gedanst in verschillen-
de stijlen, van jazz tot musi-
cal, streetdance en moderne 
dans. De show Let’s dance! is 
van 13.00 tot 15.30 uur. Kaar-
ten zijn te koop via djazz2im-
prezz@live.nl.

Let’s dance! in De Beun

Regio - Het leerlingenver-
voer in de Regio Alkmaar, 
waaronder Castricum en Uit-
geest, is opnieuw aanbe-
steed, omdat de contracten 
van de regiogemeenten met 
huidig vervoerder Connexxi-
on per 31 juli 2016 aflopen. 
Alleen in gemeente Bergen 
loopt het contract nog een 
jaar langer door. De gemeen-
ten hebben een regionale 
aanbesteding gedaan waar 
drie vervoerders als winnaar 
uit de bus zijn gekomen: Wil-
lemsen de Koning, Noot en 
De Vier Gewesten Personen-
vervoer. 
De overeenkomsten met de 
drie vervoerders zijn onder-
tekend. Willemsen de Koning 
gaat het vervoer doen naar 
scholen in de regio, Noot 
het vervoer in de richting 
van Amsterdam en Haarlem 
en De Vier Gewesten Perso-
nenvervoer gaat het vervoer 
doen naar de verre bestem-
mingen. Het zijn alle drie er-
varen vervoerders die in heel 
Nederland uitvoering geven 
aan leerlingenvervoer. 

Vervoer van 
leerlingen in 

andere handen 

Tromp is Vitessekampioen
Castricum - Op zaterdag 29 
mei stond de laatste vitesse-
vlucht op het programma bij 
de Gouden Wieken. Met de 

wind vanuit het noordoosten 
werden de duiven om 10.00 
uur gelost in het Belgische 
Asse Zellik hemelsbreed een 

afstand van 189 kilometer. 
Het was een duivin van Ger-
hard Tromp die alle concur-
renten te snel af was. De dui-
vin werd om 12.27.15 uur ge-
constateerd en behaalde 
een snelheid van 77 kilome-

ter per uur. Tevens werd Ger-
hard door deze prestatie Vi-
tessekampioen van de Gou-
den Wieken. Tweede liefheb-
ber werd Arie Hageman en 
Anton Tromp klokte de der-
de duif.



Castricum - In het kader 
van het thema ‘Van top tot 
teen’ dat de komende we-
ken plaatsvindt op basis-
school De Klimop, werd op 
woensdag 25 mei een ou-
der-kindvoetbaltoernooi ge-
organiseerd op de velden 
van FC Castricum. Tijdens 
dit toernooi werden er diver-
se wedstrijden gespeeld tus-
sen teams die bestonden uit 
Klimop-kinderen, hun ou-

ders en leerkrachten. En wat 
bleek: niet alleen de kinde-
ren maar ook de papa’s, ma-
ma’s, opa’s en oma’s en leer-
krachten konden een onver-
wacht goed balletje trappen. 
Het toernooi werd georgani-
seerd door meester Lars van 
De Klimop, zelf fanatiek kee-
per van de senioren van FC 
Castricum. De 62 deelne-
mers aan het Klimop-toer-
nooi werden in goede banen 

geleid door twee scheids-
rechters van FCC.  
Tijdens het thema ‘Van top 
tot teen’ staan de activiteiten 
op De Klimop in het teken 
van het menselijk lichaam. 
De themaweken worden 
op vrijdag 10 juni afgeslo-
ten met een pannenkoeken-
lunch voor alle leerlingen en 
’s avonds een groot feest 
met een dj op school voor de 
ouders.

Topvoetbal door ouders van Klimop

Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnne belang-
stellenden op donderdag 9 
juni in de bibliotheek een 
lezing bijwonen: Zuid Afri-
ka, land van uitersten door 
Maureen Hessel.
 
Sinds 2010 gaat Maureen 
Hessel jaarlijks naar Zuid 
Afrika, soms voor zes weken, 
soms voor zes maanden. Ze 
reist met vrienden in een 4x4 
door bergen, op uitgestrek-
te leegtes en door ruig ge-
bied, werkt als vrijwilligster in 
de sloppenwijken en leeft in 
Port Elizabeth en Baviaans-
kloof. Terug in Nederland 
heeft ze meestal heimwee 
en wil ze weer terug. Maar 
waarom? Wat doet Zuid Afri-
ka met haar? De mooie na-
tuur, het simpele leven, het 
weer, de mensen, de cultuur, 
de geschiedenis, het iets 
kunnen betekenen voor an-

deren? Waarschijnlijk is het 
een combinatie van dit alles.
Vanuit Zuid Afrika stuurt ze 
geschreven indrukken naar 
vrienden in Nederland. In-
drukken verwerkt in de vorm 
van korte verhalen of een 
‘dicht-je-dag’, korte poëti-
sche schetsen van de bele-
venissen van een dag. Tij-
dens deze presentatie laat 
Maureen foto’s zien en leest 
zij voor. Bibliotheek Castri-
cum organiseert regelmatig 
op donderdagochtend een 
programma voor senioren 
met als titel: De Ochtenden. 
Deze ochtenden van 10.00 
tot 12.00 uur staan in het te-
ken van cultuur en informa-
tie, maar ook gezellig samen-
zijn en nieuwe mensen ont-
moeten. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij 
de klantenservice in de bibli-
otheek.

Zuid Afrika, land van uitersten

Castricum - Onder grote belangstelling is donderdag 26 
mei het nieuwe woonproject Walstro, aan de Walstro 3, ge-
opend. ,,Een fraai gebouw, met fantastische woonruimtes”, 
sprak wethouder Rob Schijf. Het nieuwe woonproject telt 23 
studio’s voor cliënten van de SIG, organisatie voor onder-
steuning van mensen met een beperking. Het nieuwbouw-
complex bevat behalve 23 zorgstudio’s ook 14 particuliere 
koopappartementen. 
Zo’n 150 gasten luisterden het openingsfeest op. Wethou-
der Schijf onthulde samen met drie bewoners een herinne-
ringsplaat, met daarop de ‘artist impression’. 

Wethouder opent Walstro 
Afzwemmers in mei

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor 
een diploma afgezwommen 
in zwembad De Witte Brug. 
Deze maand zijn 44 kandi-
daten geslaagd. Op 11 mei 
hebben zes kandidaten het 
C-diploma behaald: Made-
lief van Eijk, Milo Hopman, 
Floor Kaandorp, Tygo Kra-
mer, Ilmar Schramp en Moos 
Twisk. Alle basisvaardighe-
den voor Snorkelen 1 zijn 

goed afgelegd door: Adeline 
Hollmann, Harold Hollmann, 
Mike Huigen, Bas Kort, Jan-
neke Swanink en Lars de 
Vries. En voor Snorkelen 2: 
Jort van Hooff en Jennifer 
Paap Voor Zwemvaardigheid 
3 is afgezwommen door: Ka-
reem Colleye en Tim Egmond. 
Op 25 mei is door een groep 
van dertig jonge kandidaten 
afgezwommen voor het A-
diploma: Riyaan Abdi, Illias 

van Amsterdam, Yassine An-
war-Ali, Jimmy Bakkum, Max 
van Borre, Rayna Busing, Lie-
ke Duineveld, Julian Geijsen, 
Luuk de Graaf, Laura Groot, 
Jari Hes, Jara van der Hoe-
ven, Julie Knippen, Julia van 
der Kooi, Mees Koot, Lau-
ra Krimp, Dylan de Lang, Ja-
lou Leek, Isa Levering, Jens 
Meister, Thomas Nugteren, 
Sten Out, Liv de Pauw Ger-
lings, Kiki Petrovic, Nina van 
Schie, Joppe van der Steen, 
Yara Visjager, Wout Wieringa 
en Benjamin Zoon. 

Castricum - De bibliotheek 
is verbouwd en opnieuw in-
gericht. Op zaterdag 11 juni, 
van 10.00 tot 16.00 uur, is ie-
dereen welkom om de her-
opening te vieren. Die dag 
zijn er allerlei activiteiten. Er-
na Winters, directeur van Bi-
bliotheek Kennemerwaard, 
doet op zaterdag 11 juni 
rond 13.00 uur het openings-
woord. 
De bibliotheek wil tijdens het 
open huis laten zien en be-
nadrukken dat zij veel te bie-
den heeft en meer doet dan 
alleen maar boeken uitlenen. 
Om 12.00 en 14.00 uur wor-
den er rondleidingen door de 
vernieuwde bibliotheek ge-
geven. Van 10.00 tot 16.00 
uur kunnen kinderen gebruik 
maken van het Bieb Ate-
lier. In het Bieb Atelier is een 
grote voorraad materialen te 
vinden is om een kunstwerk 
te maken. Toonbeeld is ge-

vraagd de muziek te verzor-
gen. Radio Castricum 105, 
sinds kort medebewoner van 
het gebouw waarin ook de 
bibliotheek is gehuisvest, is 
van plan om een live-uitzen-
ding vanuit de bibliotheek te 
verzorgen en bezoekers en 
personeel van de bibliotheek 
te interviewen. Deelnemers 
aan SamenSpraak hebben 
aangeboden om lekkernijen 
uit hun eigen land te berei-
den voor het open huis. Iede-
re vrijdag van 9.30 tot 11.00 
uur is er SamenSpraak; een 
initiatief van Stichting Wel-
zijn Castricum, bedoeld voor 
mensen die de Nederland-
se taal nog moeilijk vinden. 
De bibliotheek zorgt natuur-
lijk voor koffi e, thee en limo-
nade op de open dag. Er zijn 
vrijwilligers van de Compute-
rinloop op woensdagochtend 
om vragen op het gebied van 
computers, laptops en tablets 

te beantwoorden. Happy Ho-
mework is aanwezig om te 
laten zien wat zij te bieden 
hebben en om vragen over 
onderwijs te beantwoorden.
 
Om 14.00 uur kunnen kinde-
ren samen met hun ouders 
meedoen aan het Kinder Me-
dia Café. De bibliotheek heeft 
spellen, zowel bordspellen 
als digitale spellen, uitge-
zocht om kinderen kennis te 
laten maken met program-
meren.
Wie tijdens het open huis 
lid wordt van de bibliotheek 
en kiest voor de gemakspas, 
het meest uitgebreide all-in 
abonnement, krijgt de eerste 
maand gratis. De eerste vijf-
tig bezoekers krijgen een bi-
bliotheekshopper en voor de 
eerste vijftig kinderen is er 
een leeslampje. Voor kinde-
ren is er ook nog een grab-
belton aanwezig.

Castricum - De bibliotheek vraagd de muziek te verzor- te beantwoorden. Happy Ho-

Open huis vernieuwde bibliotheek
1 juni 2016 15



 
16   1 juni 2016

Hulp gezocht bij opruimen 
1,2 miljoen afvalitems

Regio - Van 1 tot en met 14 
augustus maakt Stichting De 
Noordzee samen met zoveel 
mogelijk vrijwilligers de he-
le Noordzeekust afvalvrij. En 
dat is hard nodig: er liggen 
ruim 1,2 miljoen stuks plas-
tic afval op de Nederland-
se stranden. Dit jaar vindt de 
Boskalis Beach Cleanup Tour 
voor het eerst in een nieuwe 
vorm plaats. 

De afgelopen drie jaar trok 
de stichting gedurende de 
hele maand augustus van 
Cadzand naar Schiermonnik-
oog. Dit jaar ruimt Stichting 
De Noordzee de Nederland-
se stranden binnen twee we-
ken op, door op 1 augustus
tegelijkertijd vanuit zowel 
Cadzand als vanaf Schier-
monnikoog richting Zand-
voort te trekken. Vorig jaar 

haalde Stichting De Noord-
zee samen met 2015 vrijwilli-
gers 11.555 kilo afval van het 
strand.

Uit onderzoek blijkt dat er 
per 100 meter strand gemid-
deld 375 stuks afval liggen. 
92% van dit afval is plastic af-
val. Als dit plastic in zee be-
landt, raken zeedieren er-
in verstrikt of zien zij het aan 
voor voedsel waardoor het in 
onze voedselketen terecht-
komt. Vrijwilligers kunnen 
zich voor één van de 28 etap-
pes inschrijven via Beach-
cleanuptour.nl/etappes. Aan 
het einde van deze laatste 
etappe komen de twee groe-
pen in Zandvoort samen om 
het eindresultaat, een scho-
ne Noordzeekust en zoveel 
mogelijk opgeruimd afval, te 
vieren.

TDR naar 
Olympische 

Spelen

Castricum - Het is officieel; 
TDR-atleet Ambroise ‘Uwi’ 
Uwiragiye gaat naar Rio de 
Janeiro. De geboren Rwan-
dees heeft bevestiging ge-
kregen dat het Comité Na-
tional Olympique et Sportif 
du Rwanda zijn voordracht 
voor deelname aan de Olym-
pische marathon heeft goed-
gekeurd. 
Uwi heeft de laatste jaren bij 
Team Distance Runners gro-
te stappen gezet op alle af-
standen en zijn kracht ligt 
duidelijk bij het langere werk. 
Via een trainingsstage in Ke-
nia en een goede halve ma-
rathon stond hij 10 april ge-
slepen aan de start van de 
Rotterdam marathon. Na een 
mislukte poging in het najaar 
lukte het hem ditmaal wel 
om onder de limiet te dui-
ken. Met een tijd van 2u18’24 
bleef de marathonloper 36 
seconden onder de internati-
onale eis voor deelname.

Limmen - In het kader van de 
Nationale tuinweek 2016 or-
ganiseert Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerlandop 11 en 
12 juni het jaarlijkse, landelijke 
Open Tuinen Weekend in Hei-
loo en Limmen. Wie het groe-
ne bordje langs de kant van 
de weg ziet staan met daar-
op Open Tuin, kan de tuin bin-
nenlopen. Tijdens dit week-
end kunnen bezoekers tal 
van ideeën opdoen in tuinen, 
groot en klein, van echte tuin-
liefhebbers. De entree is gra-
tis. De Open Tuinen zijn van 
11.00 tot 16.00 uur en er zijn 
meer dan dertig tuinen te be-
zoeken. Voor meer informatie 
en de adressen van de Open 
Tuinen, zie: www.heilo.groei.nl.

Open Tuinen 
Weekend

Bakkum - Het sterk bezet-
te 33e Zwitserse Gatenkaas 
schaaktoernooi met 26 sterke 
schakers uit de regio werd in 
Restaurant Fase Fier te Bak-
kum gewonnen door Bak-
kummer Fons Vermeulen. 

Met een fraaie score van 7.5 
uit 9 rapid partijen, bleef hij 
Castricummer Robert van der 
Wal net voor (7 uit 9). Op de 
derde plaats eindigden Cas-
tricummer Piet van Wonde-
ren en Heemskerker Frans 
Koopmans (beiden 6.5 uit 9).

Fons is kampioen 

Franse chansons zingen 
Castricum - Op vrijdag 3 ju-
ni kan iedereen tussen 20.15-
23.00 uur de kennis van het 
Frans weer eens ophalen 
door lekker mee te zingen 
met de chansons van Azna-
vour, Brel,  Piaf en vele ande-
ren. De teksten worden ge-

projecteerd.  De toegangs-
prijs is inclusief een  drank-
je en in de pauze, per ta-
fel,  een  plankje Franse kaas 
met toast.  Er zijn nog plaat-
sen beschikbaar.  Reserve-
ren:  via   le.monte.miauw@
gmail.com.

Akersloot - Op zondag 5 ju-
ni start een nieuwe exposi-
tie in Gemaal 1879 op Kleine 
Dorregeest. De kunstenaars 
zijn Ciska Velzeboer en El-
len Boots laten hun beelden 
zien en Jennie Bolsenbroek 
exposeert schilderijen. Ellen 
en Ciska zijn 23 jaar geleden 
met een opleiding beeldhou-
wen begonnen. Zij hebben 
aanvankelijk les genomen 
bij de Akersloter beeldhou-
wer Ab van Wijhe, totdat die 
met het lesgeven stopte en zij 
gegrepen door deze kunst-
vorm nu wekelijks zelfstandig 
in de weer zijn in het atelier 
van Ellen op de Hoogegeest 
in Akersloot. Als het mee-
zit qua weersomstandighe-
den wordt er op het gemaal 
water verpompt, wat aan het 
bezoek een extra cachet ver-
leent. Het gemaal is te bezoe-
ken op de Fielkerweg 4 (Klein 

Dorregeest) in Akersloot, op 
zondagen tussen 13.30 uur 
en 16.30 uur. Voor groepen is 
op afspraak bezichtiging mo-
gelijk, zie daarvoor www.ge-
maal1879.nl.

Akersloots trio exposeert

Akersloot - Zondag 5 juni is de laatste natuurwandeling 
tussen weidevogels in de Hempolder vanaf 10.00 uur. 

Het gaat om een wandeling van 1,5 uur over de dijk. Vanaf 
die plek laten de vogels in het natuurgebied zich prachtig 
bekijken. Vertrekpunt: Werkschuur De Dodde, Hemweg 1 
in Akersloot. Reserveren is noodzakelijk en kan op www.
gaatumee.nl

Jaimie wijst fietsers de 
weg bij Cross Triathlon

Akersloot - Op zondag 19 
juni organiseren Amak en 
IJsclub Akersloot onder au-
spiciën van de Nederland-
se Triathlon Bond de twee-
de Cross Triathlon Akersloot. 
Een flink deel van het fiets-
parkoers gaat door boeren-
schuren en over weilanden 
in de polders. Omdat er ook 
dit jaar, naast de vele regio-
nale triathleten, deelnemers 
uit heel Nederland meedoen, 
is plaatselijke motorheld Jai-
mie van Sikkelerus bereid 
gevonden om op zijn cross-
motor de fietsers de weg te 
wijzen door dit, normaal ge-

sproken voor publiek afge-
sloten gebied. Jaimie is als 
lid van Start Racing team ac-
tief in de supersport 600 en 
dit jaar deelnemer aan het 
WK superbikes. Afgelopen 
weekend heeft hij een race 
gereden op het vermaarde 
Donington Parc Racing Cir-
cuit in Engeland. Het eerste 
zwemonderdeel start om 11 
uur vanaf recreatieterrein de 
Hoorne (naast de ARZV), het 
fietsen ongeveer 15 minu-
ten later en de snelste deel-
nemers worden daar lopend 
rond 12.30 uur weer bij de fi-
nish verwacht.

Spitsbus stopt voorlopig
Castricum - De NS bus Cas-
tricum - Amsterdam Sloter-
dijk rijdt niet meer. Er komt 
alleen na de zomer weer een 
bus te rijden als NS toestem-
ming krijgt van en naar Am-
sterdam Zuid te rijden. Het 
oorspronkelijke plan was ook 
om naar Amsterdam Zuid te 
rijden, maar daarvoor kreeg 
NS geen toestemming. Om 
toch te kijken of bussen een 
bijdrage konden leveren bij 
het ontlasten van de volle 
treinen werd er vervolgens 
een busdienst naar Amster-

dam Sloterdijk gestart. Door-
dat de bus veel trager is dan 
de trein en ook niet in de 
reisplanner werd getoond, 
was het animo voor de bus 
zeer beperkt. De trein doet 
er vanaf Castricum 22 minu-
ten over, terwijl de bus er 1 
uur en 10 minuten over deed. 
Reizigers vanuit Castricum 
naar Amsterdam Zuid moe-
ten twee keer overstappen. 
Als er een rechtstreekse bus 
komt te rijden, wordt gehoopt 
dat deze meer reizigers trekt 
dan tot nu.
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Seniorentoernooi FCC
Castricum - Zaterdag 28 mei 
was het FC Castricum seni-
orentoernooi op sportpark 
Noord End. Deze derde editie 
had een mooi deelnemers-
veld met teams van Spartaan, 
Odin, Koedijk en FC Castri-
cum zelf. Iedereen wilde win-
nen, zeker bij de wedstrijd-

jes tussen teams van dezelf-
de club. Odin 9 mocht uitein-
delijk als winnaar van poule 2 
de beker in ontvangst nemen 
en in poule 1 gold dit voor FC 
Castricum zaterdag 6. 

En na het toernooi werd het 
heel gezellig bij de kantine. 

MC1 sluit topseizoen af met winst
Limmen - De meiden van VV Limmen hebben een fantastisch seizoen gehad. In de najaars-
competitie werden zij ongeslagen kampioen, waarna het team promoveerde naar de 1e klas-
se. In de voorjaarscompetitie deden de meiden weer lang mee om het kampioenschap en 
werd er uiteindelijk een tweede plaats behaald. Ook in de beker werden diverse ronden over-
leefd en strandden de meiden pas in de kwart finales. 

Op het paastoernooi bij SV de Meer behaalden de meiden een eerste plaats en afgelopen za-
terdag 28 mei een geweldige afsluiting: een eerste plaats op het toernooi bij DTS. 
Op de foto achterste rij v.l.n.r.:  Luna, Teun, Noëlle, Indy, Bodine, Jillian, Benck, Fleur, René 
(coach/trainer), voorste rij v.l.n.r.: Erik (coach/trainer), Lois, Fenna, Denise, Danique, Desirée. 
De trainers: Nathalie de Ruijter en Jeroen Bakker ontbrekenop de foto.

Goed Contact golfclinic
Castricum - Voor veel on-
dernemende vrouwen bleek 
vrijdag 13 én midden op de 
dag geen goede combinatie. 
Daarom is de Goed Contact 
golfclinic verzet naar vrijdag 
10 juni.
Netwerken op de golfbaan 
; dat betekent golfende on-
dernemers en ondernemen-
de golfers die hun zakelijk 
netwerk willen delen met an-
dere golfers. Een mooie kans 
om kennis te maken met de 

golfsport en om de eerder 
opgedane ervaringen weer 
bij te spijkeren. Vrouwelij-
ke professionals worden uit-
genodigd om deel te nemen 
aan de golfclinic van 18.00 
tot 22.30 uur op De Golf & 
Countryclub Heiloo. De clinic 
wordt  professioneel begeleid 
en aansluitend is er een hap-
je en een drankje. Kijk op de 
website voor meer informatie 
of om direct aan te melden: 
www.goed-contact.nl.

Pupillen AVC goed in vorm
Castricum - Op zaterdag 28 
april vond bij AV Haarlem-
mermeer in Hoofddorp de 
tweede pupillencompetitie-
wedstrijd van dit zomersei-
zoen plaats. Atletiek Vereni-
ging Castricum was afge-
reisd met ruim dertig pupil-
len, onder leiding van trai-
ners Kees, Sten en Marijn. 
De persoonlijke records vlo-
gen om de oren en er gin-
gen veel medailles mee terug 
naar Castricum. 

Het team meisjes mini, met 
Elin Binkhorst, Lomyrne 
Horn, Sveva Oudshof en Yen-
the Zonneveld zijn op een 
fraaie eerste plaats in het 
ploegenklassement geëin-
digd. Elin wist bovendien al-
le onderdelen van de drie-
kamp op haar naam te schrij-
ven, met onder andere een 
persoonlijk record bij balwer-
pen in 11,85 m, wat goed was 
voor een gouden medaille in 
het individuele klassement. 
Zij voegde daar nog een zil-
veren medaille op de 600 me-
ter aan toe.
Ook bij de jongens mini had 
AVC een top-team aan de 
start, want Ilias van Heerin-
gen, Mats Venselaar, Stan 
Dekker en Lars Schramp ein-

digden op een tweede plaats 
in het ploegenklassement. Zij 
begonnen de dag met een 
uitstekende estafette. Ilias 
haalde bovendien goud op 
de meerkamp, en zilver op 
de 600 meter. Mats wist er 
een bronzen medaille op de 
meerkamp aan toe te voegen, 
door een snelle 40 m sprint 
van 8.01 sec neer te zetten. 
Bij de meisjes pupillen B was 
het Sanoë Penha die zowel 
de meerkamp als de lange 
afstand op haar naam wist te 
schrijven. Bij het verspringen 
haalde Sanoë een dik PR met 
3,40 m. En zij liep een prach-
tige tactische 1000 meter, in 
het kopgroepje mee tot de 
laatste 300 meter, en daarna 

in een lange eindsprint weg 
van de rest. Haar einddtijd 
was 3.58 min.
Bij de meisjes pupillen A1 
wist de Heemskerkse Jasmijn 
Admiraal haar serie van de 
1000 meter te winnen in 3.59 
min (haar PR met maar liefst 
11 seconden verbeterd), wat 
uiteindelijk goed was voor 
een bronzen medaille op de-
ze afstand. Bij de jongens pu-
pillen A1 tot slot wist Hessel 
de Vries de derde plaats te 
pakken op de 1000 meter in 
een mooie tijd van 3.33 min.
Op de foto het team meisjes 
mini pupillen, met van links 
naar rechts Sveva Oudshof, 
Lomyrne Horn, Yenthe Zon-
neveld en Elin Binkhorst.

Castricum - Afgelopen 
donderdagavond na de le-
denvergadering van de 
‘Vrienden van FC Castricum’  
konden de vrienden en ook 
een flink aantal andere ge-
interesseerden  genieten 
van een boeiende presenta-
tie gegeven door gastspre-
ker Pieter Vink, behorend tot 
de absolute top van de Ne-
derlandse scheidsrechters. 
Tijdens het eerste uur kwa-
men er vele anekdotes voor-
bij, vooral over zijn beleve-
nissen tijdens internationa-
le wedstrijden. In het tweede 
uur ging Pieter uitgebreid in 
op de mogelijke introductie 

van lijntechnologie en video-
registratie. Volgens Pieter zal 
er zeker geëxperimenteerd 
gaan worden met deze tech-
nieken, maar invoering op 
grote schaal is waarschijn-
lijk te kostbaar. Daarna trok 
Pieter geruime tijd uit om in 
te gaan op de vele deskundi-
ge vragen uit het publiek van 
onder andere de scheids-
rechtercoördinatoren Klaas 
Geertsema en Wim Beu-
kers. Na het bedankwoord 
van Tino Klein, de voorzitter 
van de ‘Vrienden’, ging Pie-
ter nog langdurig in gesprek 
met bestuursleden en enige 
jeugdscheidsrechters.

Inspiratie dankzij Pieter Vink



Wil Snel weer in de prijzen
Kampioenen Onder Ons
Castricum - Tijdens de 81e 
jaarvergadering van biljart-
vereniging Onder Ons zijn de 
kampioenen van het seizoen 
gehuldigd. Er wordt op twee 
avonden gebiljart, maandag-  
en dinsdagavond. Op de 
maandagcompetitite is Nico 
Bakkum op de eerste plaats 
geëindigd. De tweede plaats 
was voor Gert Jonkman en 
de enige dame op de biljart-
club, wedstrijdleider Marieke 
Schigt van Duin nam de der-
de plaats in beslag. 
Op de dinsdag was het Wil 
Snel, net als vorig jaar, ge-
lukt om de eerste plaats te 

bemachtigen. De tweede 
plek ging naar Sjon Koelman 
en de kaderspeler Arie Lief-
ting eindigde op de derde 
plaats. De hoogste serie van 
het seizoen staat op naam 
van Frans Peperkamp, een 
serie van 176. Hij is al veer-
tig jaar lid van de vereniging. 
De Jan Feeke Bokaal, voor 
de speler met het hoogste 
caramboolpercentage, ging 
ook naar Wil Snel. Op de foto, 
v.l.n.r.:  Sjon Koelman, Frans 
Peperkamp, Wil Snel, Marie-
ke Schigt van Duin, Arie Lief-
ting, Nico Bakkum en Gert 
Jonkman.

Fotoserie toont hergebruik 
dankzij Muttathara

Castricum - Afgelopen 
week hebben bezoekers van 
kringloopwinkel Mutthatara 
geposeerd voor de lens van 
fotograaf-in-opleiding Eri-
ka van Urk. Voor haar stu-
die aan de Fotoacademie wil-
de zij een beeld schetsen van 
de mensen die spullen bij 
de kringloop kopen. Zij ver-
telt: ,,Er komen heel veel vas-
te klanten en er is voor elk 
wat wils. Heel bijzonder om 
te zien en een dankbaar on-

derwerp om te fotograferen.” 
In eerste instantie is Erika het 
project gestart voor haar op-
leiding. Maar de foto’s tonen 
duidelijk aan dat iedereen-
welkom is bij de kringloop-
winkel. Daarnaast laten de 
foto’s zien wat duurzaamheid 
in de praktijk inhoudt. Niet 
weggooien, maar overbodige 
spullen een tweede leven ge-
ven. Op de foto een klant die  
spullen toont die een tweede 
leven tegemoet gaan.

42e Zilveren Hert toernooi

Sportieve afsluiting bij Vitesse
Castricum - Afgelopen 
weekend waren er 128 voet-
balteams aanwezig op sport-
park De Puikman voor het 
jaarlijkse Zilveren Hert Toer-
nooi. Twee volle dagen voet-
balplezier bij Vitesse ‘22. 
Dit jaar was voor het eerst 
clown Alfredo ook aanwe-

zig. Bij het mini-toernooi voor 
de allerjongste voetballertjes 
voorspelde hij al dat als ze 
hard genoeg schreeuwden, 
ze wellicht met een foto in 
de krant zouden komen. Bij 
de E- en F-pupillen gaat de 
strijd, naast de winst in de ei-
gen pool ook om de grote Jo-

hanna’s Hof Hooghoudt Wis-
selbokaal. Dit jaar is deze ge-
wonnen door de F9 van Uit-
geest. Veel bewondering was 
er bij de kinderen ook voor 
het optreden van de free-
stylers Daniël Rood en Hu-
go Vliese, die tot de landelij-
ke top in Nederland behoren.

Castricum - Woensdag 25 
mei om 9.45 uur werd de 
brandweer opgeroepen voor 
een binnenbrand bij Bree-
horn op de Oude Parklaan. 

Ook de politie ontving een 
melding via 112. De alarm-
centrale zette ook de brand-
weer van Limmen in en de 
officier van dienst. Zij wer-

Hulpdiensten rukken uit, oefening niet gemeld
den opgevangen door de be-
drijfshulpverleners, er ston-
den een groep bewoners 
buiten bij de verzamelplaats. 
Toen de brandweer en de be-
velvoerster met hun adem-
lucht naar binnen gingen, 
vertelde het hoofd bedrijfs-
hulpverlening dat het om een 
oefening ging. 
De andere brandweereenhe-
den en hulpverleners hoef-
den niet verder te rijden met 
hun toeters en bellen. De vol-
gende keer wordt de alarm-
centrale ingelicht wanneer er 
een oefening wordt gehou-
den om te voorkomen dat de 
hulpverleners onnodig uit-
rukken. Foto: Hans Peter Oli-
vier.

Castricum - 100-100-100.
nu, hét project over afval 
scheiden en afval voorko-
men, is op de helft. Na ze-
ven weken afval wegen, teke-
nen de eerste resultaten zich 
af. Deelnemers houden min-
der restafval over dan waar 
ze mee van start gingen. Dit 
komt onder andere omdat 
ze hun gft, en dan met name 
etensresten, goed scheiden. 
Dat is winst voor het milieu, 
want hoe meer etensresten 
er in het gft zitten, hoe ge-
schikter het is om te vergis-
ten en om te zetten in groen 
gas.
 
De totale hoeveelheid gft van 
de gemiddelde Nederlander 
is 160 kilo per jaar. Daarvan 
wordt 80 kilo goed geschei-
den, maar er belandt nog 80 
kilo in het restafval. Voor 100-
100-100 is de deelnemers uit 
Castricum gevraagd om hun 
etensresten en ander orga-
nisch afval uit huis te we-
gen. Ook oude bloemen ho-

ren hier bijvoorbeeld bij. Het 
tuinafval hoeft niet gewogen 
te worden. De deelnemers in 
Castricum wisten hun restaf-
val in de eerste helft van 100-
100-100 te beperken tot 1,2 
kilo per huishouden. Vergele-
ken met een gemiddeld Ne-
derlands huishouden is dat 
echt heel weinig: dat heeft 
nog zo’n 10,7 kilo restaf-
val per week. De exacte re-
sultaten van de afvalstromen 
die worden gewogen, wor-
den na de 100 dagen geana-
lyseerd en bekendgemaakt. 
Nu de eerste helft erop zit, 
verschuift de focus van afval 
scheiden naar afval voorko-
men. Want afval scheiden is 
goed, maar afval voorkomen 
nog beter.  Lukt het de deel-
nemers in Castricum zo om 
nog minder afval over te hou-
den? Voor wie ook benieuwd 
is hoe je makkelijk afval kunt 
scheiden en voorkomen, is er 
op online platform www.100-
100-100.nu elke dag iets 
nieuws te zien of te doen.

Gft-winst voor deelnemers  
100-100-100 in Castricum
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