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Naar muziekfestival 
‘Van Dorp tot Kust’ 

Bakkum - De Skulpers heb-
ben voor de negende keer 
het muziekfestival ‘Van Dorp 
tot Kust’ georganiseerd. Op 
tweede pinksterdag staat 
Bakkum geheel in teken van 
muziek. Er komen negentien 
muziekgroepen optreden op 
zes verschillende podia. Zij 
brengen een gevarieerd re-
pertoire; zeemansliederen en 
smartlappen, maar ook gos-
pels, pop- en musicalnum-
mers. 
Deelnemers zijn Het vrolijke 
Nootje, de Skarrebekke, Time 
Square, Chante Encore, New-
Voice, Puur Hollands, Lo La’s, 
B.Lief, Dolorosa, ‘t Staende 

Tuijgh, Musicstars, The Cita-
del Singers, Heartbeat, Lim-
beats, Music Train, Surpri-
sing, Nortada en Notebook. 
Het muzikale feest gaat om 
11.45 uur van start op het 
plein voor Fase Fier en daar 
is de afsluiting met samen-
zang om 17.30 uur. 

Behalve op het Bakkumse 
plein is er livemuziek bij De 
Hoep, Restaurant Johanna’s 
Hof, op Camping Bakkum en 
op het strandplateau aan het 
einde van de Zeeweg. 
Wie niet kan fietsen of lopen 
kan gebruikmaken van pen-
delbussen. 

Verbinding centraal bij expositie met teksten van Piet 
Castricum - De Kunstfiets-
route komend weekend 
heeft een speciale nieuw-
komer. Op stop 11 op de 
Schelgeest 49 in Bakkum 
treffen de bezoekers drie 
Castricumse Facebook-
vrienden: Bregje van der 
Steeg, Chiel de Bood en 
Karin Cijsouw. 

Deze amateurfotografen 
hebben een goed getraind 
oog voor het mooie in de we-
reld om hen heen. Portretten 
wisselen af met actiefoto’s en 
rustieke landschappen met 
unieke dierenfoto’s. 
De drie hebben hebben ook 
ook een stevige connec-
tie met de Castricumse Fa-
cebookpagina ‘Je Bent Cas-
tricummer Als’. Een van de 
vroegere en nu overleden 
beheerders, Piet Cornelisse, 

schreef in zijn leven vele ver-
halen en gedichten. Het ge-
legenheidscollectief laat zich 
inspireren door de werken en 
gedichten van Piet. Hoewel 
de getoonde werken niets 
met elkaar te maken lijken te 
hebben, verbinden de verha-
len de foto’s en maken zij de 
expositie tot een samenhan-
gend geheel. 
De expositie is zaterdag en 
zondag geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. Op zondag-
middag is er livemuziek van 
Emergo en zijn er voordrach-
ten. 
Foto van de watertoren op 
het terrein Dijk en Duin: Ka-
rin Cijsouw, een van de drie 
exposanten. Rechts: Piet Cor-
nelissen.
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Spaar mee voor

hoge kortingen op

Bibiza Connects!

Zie adv. elders in deze krant

Bóórdevol cabaret, muziek, toneel,
klassiek, film en Open Podium 

Kijk snel en koop nu alvast kaarten!
Programma ook verkrijgbaar o.a. bij Het Dorpshuis,

LeesLokaal en boekhandel Schuyt

Zie ook www.dezwaancultureel.nl

Nú Verkrijgbaar:
HET NIEUWE CULTURELE 
PROGRAMMA VAN 
DE ZWAAN CULTUREEL

Vandaag toegevoegd in 
deze krant

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

PINKSTEREN SLOFFEN FESTIVAL!
12 VERSCHILLENDE SMAKEN

9,95

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Onze ham is de  lekkerste 
ham bij asperges
Achterham

50% korting

Sperziebonen,
Provence aardappel 
 Lams minutesteak

samen €5,99
Vleeswarentrio

Pekelvlees
Gebraden gehakt

Chorizo
€4,99
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Stem op winnende foto
Castricum - Er is nog steeds 
veel belangstelling voor het 
buurtenproject van Oud-
Castricum in het kader van 
het 50-jarig jubileum van de 
werkgroep. 
De winnende foto van de Bo-
menbuurt is inmiddels be-
kend. Dat is een huiselijk ta-
fereel dat de jaren zestig ty-
peert en door Anton Baltus 
is gefotografeerd aan de Lin-
denlaan. Op C-TV is te zien 
hoe geanimeerd de vertel-
bijeenkomst van de Bomen-
buurt was. Dit gold overigens 
ook voor de bijeenkomst op 
de Paulusschool op donder-
dagavond 18 mei. Veel jeugd-
herinneringen kwamen bo-
ven bij de buurtbewoners. 
Van de Gouden Naald die je 
met rolschaatswedstrijden 
kon winnen tot het stiekem 
plaatsen van karpers in de 
vijver aan de Van Speijkka-
de om bij de viswedstrijd de 
grootste vis te vangen. In een 

kastje aan de Betlehemkerk 
werden de tijden en afgelas-
tingen van de jeugdwedstrij-
den van Vitesse ¹22 aange-
kondigd en in de kerk was er 
een speciale hoek voor jon-
geren.
Wat de winnende foto voor 
de Componistenbuurt, Zee-
heldenbuurt en Kooiweg-
Noord wordt, kan men zelf 
bepalen. Ga daarom op don-
derdag 8 juni tussen 14.00 
en 15.00 uur stemmen op de 
Paulusschool aan de Eerste 
Groenelaan 88. 
Foto’s kunnen tot donder-
dag 8 juni nog langsgebracht 
worden op deze school of 
gemaild naar:  foto1967@
oudcastricum.com. De win-
nende foto is eind oktober 
groot in een van de buurten 
te zien. Op de foto: Theo Bal-
tus maakte deze winnende 
foto van de Bomenbuurt. Zijn 
vrouw zit onder de ‘droogkap’ 
tegenover dochter Gerda.

Ondernemers in de dop
Castricum - De afgelopen 
maanden zijn de leerlingen 
van groep 8 van basisschool 
Visser ‘t Hooft druk bezig ge-
weest met de ‘Masterclass 
Ontluikend Ondernemen’. Zij 
kregen wekelijks les door 
de ‘Masters’ André de Boer 
en Esther Hollenberg van de 
‘Stichting Ontluikend Onder-
nemen’. De leerlingen leer-
den op speelse wijze wat er 
allemaal bij komt kijken om 
een eigen onderneming te 
starten.
De leerlingen bleken hierbij 
heel creatief. Zo werden on-
der andere in teams een lo-
go-ontwerpbureau, een be-
drijf dat meubels ontwerpt en 
maakt, een chiropractieprak-
tijk en een glutenvrij Spaans 
restaurant bedacht. Vervol-
gens schreven zij een onder-
nemingsplan. Hierin werd het 
product verder uitgewerkt. 

Ook kwamen de verkoop-
strategie en de fi nanciën aan 
de orde. Verder maakten de 
leerlingen een pitch in de 
vorm van een fi lmpje dat op 
YouTube werd geplaatst.
Aan de ‘Masterclass’ was 
een wedstrijd verbonden. 
Op maandag 22 mei vond de 
schoolfi nale plaats. De jury 
bestaande uit Patrick de Ja-
ger en Rianne Heere koos 
glutenvrij Spaans restaurant 
‘Felicidad’ als winnaar met 
de beste presentatie en logo-
ontwerpbureau ‘Logo’s4u’ als 
winnaar met het beste on-
dernemingsplan. 

De teamleden werden be-
loond met een bioscoopbon. 
Enkele teams kwamen zelfs 
dicht in de buurt van de lan-
delijke Grande Finale van 
woensdag 24 mei. Helaas 
hebben zij het net niet gered.

Brocantemarkt op 
‘t Bakkerspleintje

Castricum - Vrijdag 9 juni is 
‘t Bakkerspleintje het toneel 
voor een brocantemarkt van 
9.00 uur tot 16.00 uur. Er ko-
men zo¹n veertien kramen te 
staan. 
Diverse brocanteurs zul-
len met voornamelijk van-
uit het buitenland afkomsti-
ge waren hun kramen sfeer-
vol inrichten. Proef de Medi-
terrane sfeer met een hapje 
dat wordt aangeboden door 
slagerij Van der Meer, bak-
ker Van Vessum en de orga-
nisators. De muzikale omlijs-
ting van deze markt is in han-
den van chansonnier Edou-
ard. Om 14.00 zullen Les no-
tes joyeuses nog een aantal 
Franse chansons ten gehore 
brengen onder zijn gitaarbe-
geleiding.

Biertje voor Emergo
Castricum - Mateloos, dat  
is de naam van het speci-
aalbier dat muziekvereni-
ging Emergo op de markt 
heeft gebracht. Afgelopen 
zondag werd de naam van 
Emergo’s WMC2017 bier 
door Arthur van den Berg 
bekendgemaakt. 

Vervolgens las Jeroen Vlaar-
kamp de interpretatie van 
de maestro voor: een uitste-
kende prelude, met een bril-
ante smaaksensatie en een 

forte afdronk. Door een ge-
legenheidsorkest van Emer-
go werd de middag muzi-
kaal ingeluid. De 150 fl es-
sen bier, Skoftig van brou-
werij Dampegheest, is voor 
een deel verkocht, maar er 
zijn nog fl essen op voorraad. 
Voor een gift van 16,07 eu-
ro krijgt men twee fl essen 
Mateloos à 70cl. Met de op-
brengst wordt deelname aan 
het WMC op 16 juli in Kerk-
rade betaald. Aanmelden kan 
via info@emergo.org. 
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Akersloot - Op het Gemaal 
1879 wordt de tweemaan-
delijkse expositie gewisseld. 
Vanaf zondag 4 juni expose-
ren er de zusters Gerda en 
Rina Velzeboer, ‘dochters van 
de kolenboer’. Hun vader was 
in de jaren 60 en begin 70 
een van de laatste kolenboe-
ren van Akersloot. 
Gerda maakt beelden en ob-
jecten van keramiek: ,,Mijn 
werk is zeer divers, vaak met 
ronde vormen of uit ronde 
vormen opgebouwd. Ik werk 
graag met Raku, een gla-
zuurtechniek uit Japan. Ri-
na fotografeert: ,,In de in het 
Gemaal 1879 hangende serie 
heb ik geprobeerd het Aker-
sloter Volkslied vast te leggen 
in HDR foto’s.” 

Al met al lijkt het weer een 
interessante expositie te 
worden, die een bezoek aan 
het Gemaal 1879 de moei-
te waar maakt. De expositie 
is te bezoeken op de zonda-

gen in mei en juni, te starten 
op 4 juni in het gebouw aan 
de Fielkerweg 4, Klein Dorre-
geest. Als de weersomstan-
digheden het toelaten zal het 
gemaal draaien.

Duo-expositie Haluschi 
en Garrie Oomkens 

Castricum - Tot en met 19 
juni is in De Oude Keuken 
een gezamenlijke expositie te 
zien van de plaatselijke kun-
stenaars Haluschi en Garrie 
Oomkens. Deze expositie zal 
ook een van de 25 stops zijn 
tijdens de naderende Kunst-
fi etsroute Castricum d.d. 3 en 
4 juni.
Haluschi is de kunste-
naarsnaam van Hannie Lut-
ke Schipholt. Op de foto 
een werk van haar hand. Zij 

werkt met olieverf op doek of 
op panelen, veelal met helde-
re en warme kleuren. De he-
lende werking van het bele-
ven van natuurschoon is op 
dit moment haar belangrijk-
ste inspiratiebron. 
De schilderijen van Garrie 
Oomkens tonen horizonnen, 
combinaties van land, lucht 
en zee. Zijn werk valt deels 
binnen de traditie van de 
Hollandse landschapsschil-
ders.

Vrijdagavond start Kunstfi etsroute
Castricum - Op vrijdag-
avond 2 juni gaat de 
Kunstfi etsroute Castri-
cum-Bakkum van start in 
Geesterhage met een ope-
ningsconcert door docen-
ten van Toonbeeld. Het 
concert biedt een gevari-
eerd aanbod. 

Tijdens de pauze van het 
concert zal Cor Smit van Oud 

Castricum de Kunstfi etsrou-
te offi cieel openen. Toegang 
van concert en Kunstfi ets-
route is gratis. 
Op de verschillende stops is 
niet alleen nieuw werk van de 
beeldend kunstenaars te be-
zichtigen, maar ook te koop. 
Met behulp van de vernieuw-
de website is het mogelijk 
om de stops met de smart-
phone te vinden. Daarnaast 

is ook de folder met route-
kaart weer beschikbaar. De 
folder is af te halen bij onder 
meer de bibliotheek, Gees-
terhage en natuurlijk de ver-
schillende stops. De opening 
is vrijdag 19.30 uur bij Toon-
beeld. Op 3 en 4 juni zijn 25 
stops te bezoeken, van 11.00 
tot 17.00 uur. Voor meer infor-
matie: www.kunstfi etsroute-
castricum.nl.

Op bedevaartreis naar Lourdes

Regio - Lourdesgroep Bis-
dom Haarlem-Amsterdam 
begeleidt al jaren bedevaart-
reizen naar Lourdes. Ze wor-

den aangeboden door Het 
Huis voor de Pelgrim. Lour-
desgroep Bisdom Haarlem-
Amsterdam bestaat uit vrij-
willigers die voor deelnemers 
hand- en spandiensten ver-
richten tijdens de reis naar en 
in Lourdes. De bedevaarts-
reis is voor ieder geschikt, 
ziek of gezond. Bij iedere 
reis zijn Nederlandse artsen 
en verpleegkundigen aan-
wezig. Wie bij CZ verzekerd 
is en  een medische achter-
grond heeft, kan informeren 
naar de hoge korting op de 

reis die de Lourdesgroep kan 
bieden. De volgende bede-
vaartsreis per vliegtuig, van-
af Maastricht is van 2 tot en 
met 7 september. Vanaf Den 
Bosch worden bussen inge-
zet naar Maastricht. Bij vol-
doende deelname vertrekt  
een bus vanuit Haarlem naar 
Maastricht. Bel voor informa-
tie Diaken Philip Weijers, 06-
53887641 of Joke Hoekman, 
06-42347729. Ook op www.
lourdesgroepbisdomhaarle-
mamsterdam.nl staat meer-
informatie. 

Pirates of the Caribbean 
Salazar’s Revenge in 3D

Johnny Depp keert terug als 
de iconische, roekeloze an-
tiheld Jack Sparrow in Pira-
tes of the Caribbean: Sala-
zar’s Revenge. In dit nieuwe 
avontuur krijgt Jack Sparrow 
te maken met zijn aartsvijand 
kapitein Salazar. 
Als alle spookzeelieden on-

der leiding van Salazar ont-
snappen aan de Devil’s Trian-
gle hebben ze maar één mis-
sie: alle piraten doden, Jack 
in het bijzonder. 

De enige hoop op overleving 
ligt voor Jack in het legenda-
rische Trident van Poseidon. 

Na een afwezigheid van tien-
tallen jaren keert de in Euro-
pa succesvolle dokter Ostrik 
Fiel terug naar zijn geboorte-
plaats Curaçao. Het bezoek 
herinnert hem aan veertig 
jaar eerder, toen een ogen-

Dubbelspel 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 15.45 & 21.15 uur zondag 

15.45 uur maandag 19.30 uur dinsdag 
20.00uur woensdag 15.30 uur 

Pirates of the Caribbean 
5 - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur maandag 16.00 uur 

woensdag 20.00
Pirates of the Caribbean 

5 - 2D
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur  

maandag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur  
woensdag 18.30 uur

Dubbelspel (Double play)
donderdag 20.00 uur vrijdag 18.45 

uur zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur dinsdag 14.00  

woensdag 21.00 uur 
Going in Style

vrijdag 16.00 uur dinsdag 20.00 uur 
Lady MacBeth
zaterdag 16.00 uur

The Circle
vrijdag 16.00 uur zondag 20.00 maan-

dag 16.00
Lion

zaterdag, zondag & maandag 13.30 
uur

The Boss Baby (NL) 3D
woensdag 15.30 uur 

The Boss Baby (NL) 2D
zaterdag, zondag & maandag 13.30 

uur
De Smurfen en het verloren 

dorp 2D

Programma 1 juni t/m 7 juni 2017

schijnlijk onschuldig domi-
nospel dramatische gevol-
gen had voor alle betrokke-
nen. intriges en pijnlijk ver-
raad. Gebaseerd op de ge-
lijknamige roman van Frank 
Martinus Arion.
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Zonovergoten Oer-IJ Expeditie
Regio - Op Hemelvaartsdag 
vond de eerste editie van de 
Oer-IJ Expeditie plaats. Maar 
liefst 2.500 deelnemers wan-
delden mee in het Oer-IJ ge-
bied. Een gebied dat nog al-
tijd gedomineerd wordt door 
een grillige zijtak van de 
Rijn, die tot het begin van de 
jaartelling bij Castricum in 
zee uitmondde. De wande-
laars konden bij dit evene-
ment kiezen uit verschillen-
de routes van 9, 15, 20 of 25 
km langs vele historische lo-
caties. 
Om 8.00 uur klonk bij het Huis 
van Hilde het eerste startsig-

naal voor de 25 km wande-
laars. Wethouder Steeman 
gaf hier het officiële start-
schot. Naast de mooie na-
tuur werden de wandelaars 
onderweg verrast met histo-
rische taferelen en ontmoe-
tingen met figuren uit de lo-
kale geschiedenis. Daarvoor 
werden op tien verschillen-
de plekken professionele to-
neelgroepen ingezet. Bij de 
verzorgingspost bij het Reg-
thuys in Uitgeest stond een 
historisch kampement opge-
bouwd, waar oude ambach-
ten getoond werden. Bij de 
verzorgingspost bij Kasteel 

Assumburg werden de wan-
delaars uitgenodigd voor 
een high tea met een aantal 
mooie kasteeldames. Naast 
het vele entertainment, ston-
den langs de verschillen-
de routes op twintig plek-
ken ook Oer-IJ gidsen, die de 
voorbijgangers over de bij-
zonderheden van het land-
schap vertelden.

De deelnemers konden bij in-
schrijving een vrijwillige bij-
drage leveren. Organisator Le 
Champion mocht een cheque 
overhandigen aan Rik Duijn, 
penningmeester. ,,Met de-

Castricum - De sectie En-
gels het Clusius College Cas-
tricumis blij met de uitslagen 
van de landelijke Anglia exa-
mens; een slagingspercenta-
ge van 100%. De 24 leerlin-
gen hebben vrijwillig op hun 
eigen niveau aan het examen 
deelgenomen.

100% geslaagdPoëzie op Dijk en Duin; 
dichtbundel uitgegeven 

Bakkum - Donderdagmid-
dag 18 mei vond op ggz-in-
stelling Dijk en Duin het po-
eziefestival plaats. In voorbe-
reiding hierop heeft een aan-
tal cliënten en medewerkers 

meegedaan aan een work-
shop ‘Poëzie lezen en schrij-
ven’. En ook hebben cliënten, 
familieleden, betrokkenen 
en medewerkers van Dijk 
en Duin deelgenomen aan 

Hardcore in 
De Bakkerij 
Castricum - Zaterdag 3 ju-
ni spelen None Shall Fall en 
Justify All Means (foto) in 
De Bakkerij. None Shall Fall 
is een hardcoreband met 
metalinvloeden. Stampen-
de, stevige beats en snelle 
riffs vormen de basis, maar 
ook breakdowns en de enke-
le sing-a-long vormen None 
Shall Fall. 
Justify All Means is een hard-
core punkband die in 2014 is 
begonnen en eigenlijk niet 
meer te stoppen is. 

Krachtige muziek, energie-
ke liveoptredens en pakken-
de teksten zorgen voor een 
topoptreden in De Bakkerij. 
In 2015 hebben ze hun eer-
ste demo uitgegeven en af-
gelopen jaar speelden ze hun 
eerste shows. 

Muzikale proeverij met 
verhaal bij Frank Boske 
Castricum - Vijf  optredens, 
verschillende instrumen-
ten, uiteenlopende stijlen en 
vooral verhaal bij de muziek; 
dat is de proeverij in Franks 
Huiskamertheater aanstaan-
de vrijdag. Vijf verschillende 
optredens worden verzorgd 
door solisten, duo’s en mo-
gelijk een trio terwijl Frank de 
gasten van zijn Huiskamer-
theater ontvangt zoals hij dat 
thuis ook doet. Een muziek-
aal all-in-uit proeverijtje voor 
acht euro waarbij muziek nóg 
meer gaat leven.
Franks Huiskamertheater no-
digt al een jaar of vijf cabare-
tiers en kleinkunstenaars  uit 
om voorstellingen te komen 
spelen. Afgelopen zaterdag 
werd het lustrum gevierd  in 
een volgepakt Koningsduyn-
theater. Frank organiseer-
de daar de voorstelling ‘Rug-
slurf’ van de Rode Horde. Het 
droog-komische en absur-
distische duo werd wisse-
lend geprezen en soms min-
der gewaardeerd. Nu stort 
Frank zich naast het lachen 
om cabaretiers en kleinkun-
stenaars  ook op muziek met 
verhaal. 
Een paar jaar geleden wil-
de zijn neef Paul Boske, en 
getalenteerde gitarist/zan-
ger, wel eens zonder band 
een paar nummers ten geho-

re brengen. Samen spraken 
de twee Boske’s af dat Paul 
een toelichting zou geven bij 
de nummers die hij zou spe-
len. Dat werd een bijzonder 
optreden. De gasten werden 
meegenomen op de reizen 
die Paul maakte en de inzich-
ten die hij kreeg. De keuze 
van zijn muziek, meestal co-
vers, en de gevoellige verha-
len die er aan hangen creëer-
den een positeve sfeer. Daar-
om zoekt Frank nu muzikan-
ten met een verhaal ach-
ter de liedjes. Reserveren via 
www.dorpsstraat23.nl.  Het 
theater gaar om 20.00 uur 
open op de Dorpsstraat 22. 

Zingen en spelen in 
de allergrootste band

Castricum - Paulien Zwik-
ker en haar muziekmaatje 
Jan Beenen (foto) waren er 
zondag bij; het optreden van 
de Grootste Band van Neder-
land met zeshonderd muzi-
kanten. Ook Castricummers 
Jeroen, Anita en Kim Vis-
ser deden mee. De happe-
ning vond plaats op het ter-
rein achter de Lichtfabriek 
in Haarlem. Er werden zeven 
nummers gebracht en het 
publiek zong en sprong en-
thousiast mee. ,,Het was fan-
tastisch, zo gaaf om er bij te 
zijn!”, roept Paulien, zange-
res van de band De Kleedka-
mer. De honderden zangers 
werden begeleid door bas-

sisten, drummers, gitaristen, 
toetsenisten en blazers. Sa-
men speelden zij zeven num-
mers uit het omvangrijke 
oeuvre van zestig jaar pop-
muziek. Vorig jaar waren het 
250 muzikanten die samen-
kwamen op de Grote Markt. 
De organisatie was van plan 
de Grootste Band ter Wereld 
samen te krijgen met negen-
honderd deelnemers, maar 
dat lukte niet. Het evene-
ment werd georganiseerd om 
aandacht te vragen voor de 
stichting Muziekids, die zie-
ke kinderen tijdens hun ver-
blijf in het ziekenhuis kennis 
laat maken met muziek. Foto: 
Karin Cijsouw.

ze opbrengsten gaat Stich-
ting Oer-IJ verder met het op 
de kaart zetten van het bij-
zondere gebied.” De twee-

de editie vindt in 2018 plaats 
op Hemelvaartsdag 10 mei. 
Meer informatie op www.oe-
rijexpeditie.nl.

de gedichtenwedstrijd ‘Voor 
wie dit leest’; zo’n 60 dichters 
hebben bijna 100 gedichten 
ingestuurd. Het leverde ont-
roerende, soms herkenbare 
en eigenzinnige teksten op. 
De gedichtenwedstrijd ‘Voor 
wie dit leest’ kent vijf win-
naars: Sev Esersöz, Martijn 
Geerdes, Jasper Nijk, Erik 
Mensink en Viona Wijnen. 
Tot slot wordt de dichtbun-

del ‘Terwijl jij daar’ gepre-
senteerd. Onder luid applaus 
wordt de eerste bundel uitge-
reikt aan Natalie Paradiek, in-
zendster van het titelgedicht. 
Nieuwsgierig naar deze bun-
del? ‘Terwijl jij daar’ is te koop 
bij boekhandel Laan in Cas-
tricum. Met de opbrengst 
hiervan wordt volgend jaar 
een vervolg gegeven aan het 
poëziefestival. 
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Annie dankt voor steun 
aan project in Ethiopië

Castricum - ,,Moe, maar 
met een voldaan gevoel ben 
ik weer terug uit Ethiopië ge-
komen. Het is een vreugde 
te zien hoe dankbaar deze 
mensen zijn.” dat zegt Annie 
van Assendelft nadat zij haar 
project heeft bezocht waarbij 
zij steun biedt aan moeders 
met aids. 

,,Het gaat hier om zes moe-
ders die ziek zijn en ook en-
kele van hun kinderen. Deze 
vrouwen hebben aids kun-
nen daardoor niet werken, 
zij hebben geen inkomen en 
dus ook geen eten. Door de 
verkoop van mijn gedichten-
bundeltje en het geschonken 
sponsorgeld hebben wij sa-
men veel mogen betekenen 
voor deze vergeten moeders 
en kinderen.”
Annie zegt heel dankbaar te 
zijn dat zij hulp kan bieden 
en zij hoopt het goede werk 
voort te kunnen zetten. ,,Ik 
kom nog steeds schrijnende 
situaties tegen, zoals kindjes 

die ziek zijn, maar zelfs geen 
matrasje hebben dus op de 
grond slapen. Er zijn kinde-
ren die geen kleding hebben, 
of er is geen stoel of bank-
je om op te zitten, dat vindt 
ik zo moeilijk om te zien. Ho-
pelijk blijft iedereen mijn pro-
ject steunen en kunnen wij 
samen nog enkele situa-
ties verbeteren.” Het project 
van Annie financieel steu-
nen kan door een gift over 
te maken naar  Parochie De 
Goede Herder, NL 12 INGB 
0002210240, o.v.v. Boekje/
Kinderen. 

Limmen - Op 4 juni om 10.00 uur begint een oecumenische 
viering voor alle geloofsgemeenschappen. Voorgangers zul-
len zijn ds. Floor van der Wind en pastor Johan Olling. De vie-
ring is voorbereid met leden van de Corneliusparochie en van 
de protestantse kerk. Als locatie is de tuin van de Hortus Bul-
borum gekozen met de theekoepel als podium. Peter Rijs ver-
leent met een gelegenheidskoor zijn medewerking. Bij slecht 
weer kan uitgeweken worden naar de protestantse kerk.

Jukebox from the Heart 
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 4 ju-
ni treedt Jukebox from the 
Heart op tijdens de Kunst-
fietsroute bij De Oude Keu-
ken. Met een passie voor 
mooie liedjes heeft dit duo 
een setlist gemaakt van 
nummers die hen raken. 
Zo ontstond hun jukebox: 
het publiek kiest de num-
mers die ze wil horen en zij 
spelen de nummers die ze 
fijn vinden. Zo kan het dat 
ze een nummer meerdere 
malen spelen. En dan blijkt 
de speciale chemie van live 

muziek. Al doen ze hem vijf 
keer, iedere uitvoering is 
uniek. Van Beatles tot Bor-
sato, van fijne soul tot jaz-
zy ballads. Het is meezin-
gen en genieten, er mag ge-
danst worden. In hun gas-
tenboek kan men nummers 
noteren die ze nog kunnen 
toevoegen. Zo groeit de set-
list en is een optreden nooit 
hetzelfde. Met zang van Ani-
ta Sanders, Ed Idema gitaar, 
zang en toetsen. Vanaf 14.00 
uur op het terrein van Dijk 
en Duin.

Praten over oneerlijke kleding
Castricum - In het TT Café 
van vrijdag 2 juni wordt ge-
sproken over eerlijke, duur-
zame kleding. Iedereen is 
welkom.
Het Europees Parlement nam 

onlangs nog een resolutie 
aan waarin zij de Europese 
Commissie oproept met een 
wetgevend voorstel te komen 
voor rapportageverplichting 
en transparantie van bedrij-

ven in de textielsector. Het 
gaat niet alleen over ‘oneer-
lijke kleding’ uit de kleding-
industrie, maar ook over de 
vervuiling die bij de produc-
tie komt kijken. De bijeen-
komst is van 19.30 tot 21.00 
uur in ClubMariz, Dorpsstraat 
72 Castricum. Entree is gratis.

Castricum - Welzijn Cas-
tricum nodigt belangstel-
lende bewoners uit de 
Dag Hammarskjöldlaan en 
de buurt daar omheen uit 
voor een informatie-uurtje 
in Geesterhage op dinsdag 
20 juni van 13.30 tot 14.30 
uur of naar keuze op de-
zelfde datum van 19.30 tot 
20.30 uur. 

Tijdens deze bijeenkomsten 
wil Welzijn Castricum graag 
met bewoners nagaan wat 
de mogelijkheden zijn om sa-
men een zogeheten ‘straten-
plan’ in de Dag Hammarskjö-
ldlaanbuurt op te zetten. 
Voor het stratenplan wor-
den mensen uitgenodigd die 
graag iets voor hun straat of 
buurt willen betekenen en 
straatcontactpersoon/vraag-
baak willen zijn. Welzijn Cas-
tricum ondersteunt het team 
straatcontactpersonen; re-
gelmatig zal het team bij el-
kaar komen om informatie te 
ontvangen en af te stemmen. 
Voor meer informatie en aan-
melden kan men contact op-
nemen met Welzijn Castri-
cum, Irene Zijlstra-Duim, te-
lefoon: 0251 65 65 62 of per 
mail: info@welzijncastricum.
nl. 

Iets voor buurt 
betekenen?

Expositie Kunst in Uitvoering

Castricum - Op woensdag 7 
juni is er in de Tuin van Ka-
pitein Rommel een bijeen-
komst over ‘familieopstel-
lingen werk’, ook wel syste-
misch werken genoemd. 
Hierbij gaat het om de in-
vloed die een gezinssysteem 
heeft op het functioneren in 
het dagelijks leven. Aanmel-
den via info@kijkopjezelf.eu. 
Kosten: 7,50 euro, inclusief 
koffie en thee. Tijd: 19.30-
21.30 uur.

Systemisch 
werken

Fusie Sokkerwei en 
Juliana van Stolberg

Castricum - Het bestuur 
van Stichting ISOB heeft 
het voornemen om de 
openbare basisscholen De 
Sokkerwei met ingang van 
1 augustus 2018 te laten 
fuseren met de Juliana van 
Stolberg.

Meerdere scholen van de 
ISOB in Castricum staan de 
laatste jaren behoorlijk onder 
druk. Door dalende leerling-
aantallen zijn kleine scholen 
kwetsbaar en verliesgevend. 

Om goede onderwijskwali-
teit te kunnen blijven bieden 

aan alle leerlingen ziet Ro-
bert Smid, directeur-bestuur-
der van ISOB, deze fusie als 
de beste optie.

,,Wij streven naar een duur-
zame scholengroep waarbij 
alle scholen voldoende recht 
van bestaan hebben. Met de-
ze fusie versterken wij de po-
sitie van het openbaar basis-
onderwijs in Castricum en 
consolideren wij de kwaliteit. 
Er zal een toekomstbesten-
dige basisschool in het cen-
trum van Castricum ontstaan 
met ongeveer driehonderd 
leerlingen.”

Castricum - Vier kunste-
naars hebben het Collectief 
Kunst in Uitvoering op po-
ten gezet. De groep bestaat 
uit Jan Kerssens, beeldhou-
wer, Vera Verzijlenberg, schil-
der en beeldhouwer, bei-
den uit Limmen, Trudy Key-
zer, schilder en beeldhouwer, 
Hetty van de Meent, schil-
der, beiden uit Heiloo. Tijdens 
de Kunstfietsroute Castri-
cum presenteren zij zich ge-
zamenlijk met het thema ‘Op 
Poten’. Alle elementen komen 

aan bod, van mens tot mate-
rie, van uitdagend tot inge-
togen, van spanning tot rust, 
van oude tot nieuwe mees-
ters, in figuratieve vorm tot 
abstractie. Dit alles hebben 
zij uitgebeeld in steen, brons, 
keramiek, stof en schilde-
rijen in diverse technieken. 
Het werk is te zien tijdens de 
Kunstfietsroute bij Echt Bak-
kums Groen op het terrein 
van Dijk en Duin van 11.00 tot 
17.00 uur met optredens van 
De Zwagers. 
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Zorgen rond nieuw fietspad
Castricum - ,,Het nieu-
we fietspad ligt er goed bij 
en er wordt al druk gefietst. 
Het kruispunt met de Al-
bert Schweitzerlaan is een 
plateau; attentieverhogend, 
snelheidremmend en bena-
drukkend dat het een gelijk-
waardige kruising is. Dat is 
goed voor fietsers.” Dat zegt 
de Fietsersbond Castricum. 
Maar er zijn ook zorgen.
,,In essentie is het goed, want 
een fietspad dat op een 30 
km weg uitkomt, vormt bij 
voorkeur een gelijkwaar-
dige kruising, rechts gaat 
voor. Een duidelijk verkeers-
bord hierbij is zeer gewenst. 
Het rode asfalt van het fiets-
pad sluit niet aan op het as-
falt van de Geesterduinweg, 
het wordt onderbroken door 
een rood getegeld stuk fiets-
pad op het kruispunt. Weg-
gebruikers die we spraken 

interpreteren die construc-
tie als een uitritconstructie 
en onze conclusie luidt dat 
het een schijnbare uitritcon-
structie is.”
De Fietsersbond zou graag 
zien dat van dit kruispunt een 
plateau wordt gemaakt, net 
als aan de andere kant van 
het fietspad, aan de Albert 
Schweitzerlaan. ,,Dat accen-
tueert de gelijkwaardigheid 
van het kruispunt en heeft 
een remmende werking op 
de snelheid van het autover-

keer. En vervang de schijnba-
re uitritconstructie, maar richt 
het net zo in als aan de kant 
van de Albert Schweitzerlaan 
van het fietspad. En houd 
het zebrapad op de hoek 
in stand, dat zorgt voor een 
remmende werking op de 
snelheid van het autoverkeer. 
Maar dan wel een zebra met 
witte strepen. Naar ons idee 
is het ongewenst om tot fa-
se 2 te wachten om dit kruis-
punt goed in te richten. Dat 
duurt te lang.”

‘Ouderen in beweging’, de kracht van 
samenwerking tussen zorg en sport

Castricum - Begin maart 
hebben ergotherapeute Mar-
tine Peek en fysiotherapeu-
te Hester van Urk het inno-
vatieve zorgproject ‘Ouderen 
in beweging’ gepresenteerd 
aan wethouders Schijf en 
Swart en andere betrokke-
nen van de gemeente Castri-
cum. Het is een activerings-
plan om kwetsbare ouderen 
in de gemeente te activeren 
en met elkaar te verbinden. 
Ze zijn hierbij niet over een 
nacht ijs gegaan en hebben 
bij ruim honderd 65-plussers 
de behoefte gepeild met be-
trekking tot fysieke en men-
tale activatie onder begelei-
ding. 
De conclusie is dat onder de-
ze ouderen er een aantoon-
bare behoefte is voor on-
dersteuning voor het fysie-
ke functioneren en themabij-
eenkomsten met betrekking 
tot het ouder worden.
Ouderen in beweging is 
een traject van een half jaar 
waarbij de individuele zorg-
vragen in kaart gebracht 
worden, haalbare doelen ge-
steld worden en toegewerkt 
wordt naar lidmaatschap bij 
een sport- of hobbyvereni-
ging. Er is aandacht voor het 
voedingspatroon en eventue-
le hulpvragen bij functionele 
activiteiten in en rondom de 
thuissituatie. Een belangrijk 
streven is dat de deelnemers 
weer plezier krijgen in het ac-
tief zijn met elkaar en zich fy-
siek en mentaal sterker gaan 
voelen.

Instrumental Disorder 
brengt nieuw album uit
Castricum - De Castricumse 
band Instrumental Disorder 
heeft een nieuw album ge-
maakt. De titel is Steam Po-
wered Crocodile. De muziek 
is al te beluisteren via onder 
andere Spotify, Soundcloud 
en Itunes. Vanaf vrijdag is 
de cd te koop via onder an-
dere de Facebookpagina van 
de band. Instrumental Disor-
der is opgericht in 2015. De 
bandleden ontmoetten elkaar 
op het J.P. Thijsse College. 
De band heeft in de afgelo-
pen twee jaar een eigen stijl 
ontwikkeld, waarin invloeden 
zijn te horen van punkrock en 
bands als Pixies, Pink Floyd 
en Led Zeppelin. Sinds 2015 
verzorgt Instrumental Dis-

order regelmatig optredens 
op diverse plaatsen in Noord 
Holland. Zo was de band on-
langs nog in Patronaat in 
Haarlem te zien. De band de-
den mee aan de Kunstbende 
en de Rob Acda Award. Het 
afgelopen half jaar kwam de 
bandleden weinig aan optre-
den toe. Zij trokken zich te-
rug in de zelfgebouwde stu-
dio van gitarist/producer 
Joeri Braams om bijna onaf-
gebroken aan de cd te wer-
ken. Line up: Bob Adels: gi-
taar en zang, Joeri Braams: 
gitaar, toetsen en zang, Yves 
Defesche: bas en zang en
Robin Cairo: drums. Zoek op 
Facebook naar instrumental-
disorder.

Egmond - Op zondag 4 juni 
vindt de eerste van vier kunst-
markten plaats op het sfeer-
volle terrein achter restaurant 
Smakelijk bij de koffiemolen. 
Die bevindt zich aan de Eg-
monderstraat in Egmond aan 
den Hoef. Er is schilderkunst, 
sieraden, textiel, keramiek 
en veel meer. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid ach-
ter het restaurant en de be-

zoeker kan daarnaast genie-
ten van een verfrissing of di-
ner op het terras. De markt is 
van 11.00 tot 18.00 uur. 

De volgend kunstmarkten 
zijn op 23 juli die al vol is,  
20 augustus  en 10 septem-
ber. Er zijn nog wat plaatsen 
verkrijgbaar, vooral in juni en 
september. Voor aanmelding 
en huren van een kraam kan 
men zich melden bij Roderick 
Taylor, 06-57537430 of rode-
ricktaylor@hotmail.com. 

Castricum - Op dinsdag 
hield de politie een 20-jari-
ge man uit Assendelft en een 
17-jarig meisje uit Zwanen-
burg aan wegens handel in 
harddrugs. Een grote voor-
raad drugs werden in beslag 
genomen. Omstreeks 16.00 
uur zag de politie een per-
sonenauto rijden op de Dui-
nenboschweg. Al eerder was 
de auto in beeld gekomen 
met betrekking tot het dea-
len in drugs. De politie con-
troleerde daarop de auto en 

Grote voorraad harddrugs
de inzittenden. In totaal wer-
den daarbij eenendertig bol-
letje met vermoedelijk hero-
ine, honderddertien bolle-
tjes met vermoedelijk coca-
ine en veertig wikkels met 
harddrugs aangetroffen. Ook 
vond de politie een fors geld-
bedrag. Het geld, de auto en 
de drugs zijn in beslag geno-
men. Beide verdachten zijn 
voor verhoor overgebracht 
naar het politiebureau. Zij 
zijn inmiddels in verzekering 
gesteld.

Buurtsportcoach Ron Grave-
maker van Sportservice Ken-
nemerland geeft aan dat ou-
deren soms niet weten wat 
Castricum te bieden heeft 
aan sportverenigingen en 
hun sportaanbod voor ou-
deren. ,,Sommige ouderen 
zijn door chronische aandoe-
ning of psychosociale facto-
ren onzeker geworden waar-
door de stap naar een sport-
vereniging te groot is.” In het 
laatste traject van Ouderen in 
beweging zet hij zijn netwerk 
in voor bemiddeling.
De samenwerking en afstem-
ming met de zorg- en sport-
professionals zorgen voor 
een vloeiende overgang van 
zorg naar sport. De schakel 
is een moderne beweegtuin 
waarin ouderen in een groep 

functionele spierkracht en 
balans trainen. De deelne-
mers zijn actief betrokken bij 
het uitkiezen van de thema¹s 
en helpen elkaar oplossingen 
te bedenken voor alledaag-
se situaties waarmee oude-
ren geconfronteerd worden. 
Dit wordt ‘zelfmanagement’ 
of nog beter ‘samen manage-
ment’ genoemd. 

De ouderen worden gesti-
muleerd de regie over eigen 
functioneren te houden of 
weer te nemen waardoor ook 
de zorgvraag aan wijkverple-
ging, huisartsen et cetera af-
neemt. De wethouders en 
andere betrokkenen hebben 
het innovatieve zorgproject 
positief ontvangen en nemen 
binnenkort een besluit.





De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT

Beverwijk - Uit eten gaan wordt 
een ware belevenis wanneer je 
kiest voor Wereldrestaurant Be-
verhof. Lekker onbeperkt genieten 
van een zeer grote hoeveelheid ge-
rechten, zelf opscheppen wat je wilt 
gaan eten en dit alles in een sfeer-
volle ambiance op de bovenver-
dieping van winkelcentrum Bever-
hof. Tijdens het pinksterweekein-
de krijgen alle gasten bij betaling 
een waardebon, goed voor 5,00 eu-
ro korting bij het volgende bezoek!

Het nieuwste en grootste restau-
rant van Beverwijk heeft een vlie-
gende start gemaakt. Veel bewo-
ners van de regio hebben er inmid-
dels een bezoek gebracht en som-
mige gasten hebben al meerde-
re keren gereserveerd. Bij Wereld-
restaurant Beverhof bepaalt ieder-
een helemaal zelf de samenstel-
ling van de maaltijd en de grootte 
van de porties. Een stuk Italiaan-
se pizza? Een hamburger of rib-eye 

van de grill? Of toch liever wat oes-
ters en kreeft, in combinatie met 
een garnalencocktail? Ook tradi-
tionele Aziatische gerechten, van 
foe yong hai tot pekingeend, zijn er 
verkrijgbaar. Of wordt het een por-
tie frites met inktvisringen, kipnug-
gets of een frikandel? Voor de kin-
deren is er zelfs een verlaagd buf-
fet, waar ze zelf hun bord vol kun-
nen scheppen. Bovendien is ook bij 
de samenstelling van het dranken-
assortiment rekening met de klein-
tjes gehouden. Er staat zelfs een 
suikerspinmachine en de beken-
de ijsdrank Slush is ook aanwezig. 
Na afl oop van de maaltijd kunnen 
de kinderen zich uitleven in de in-
pandige speeltuin, terwijl de ouders 
gezellig natafelen. Reserveer nu zit-
plaatsen voor het pinksterweekein-
de en kom extra voordelig kennis-
maken met Wereldrestaurant Be-
verhof. Kijk op www.wereldrestau-
rantbeverhof.nl voor uitgebreide in-
formatie.

Wereldrestaurant Beverhof:
Kortingsbon tijdens 
pinksterweekeinde

se pizza? Een hamburger of rib-eye formatie.

Gratis 06-polsbandjes
Castricum - Op het strand worden gra-
tis PAW Patrol 06-polsbandjes uitge-
deeld door de Reddingsbrigade. Op het 
06-polsbandje kunnen ouders hun te-
lefoonnummer noteren en kan een ge-
vonden kind sneller met de ouders wor-
den herenigd. De Reddingsbrigade 
geeft ook tip: ,,Maak afspraken met je 
kind. Spreek een herkenbaar vast punt 
af voor als jullie elkaar kwijt raken, bij-
voorbeeld een strandtent of verdwaal-

paal met herkenbare afbeelding. Kind 
kwijt? Waarschuw direct de Reddings-
brigade en begin met zoeken. Een ver-
dwaald kind loopt meestal  eerst met de 
zon in de rug weg. Meisjes met lange 
haren lopen vaak met tegen de wind in. 
Spreek met je kind af dat als hij of zij jou 
kwijt raakt hij of zij naar de Reddings-
brigade gaat om hulp te vragen. En zorg 
dat de mobiele telefoon voldoende is 
opgeladen.” Foto: RL.Photographics.

Roos Briefjes fl oreert bij 
top van Nederland

Limmen -  Afgelopen weekend werd 
tijdens tropische temperaturen in Pan-
ningen de tafeltennisfi nale van de Nati-
onale Jeugdmeerkampen gespeeld. 
Twee dagen lang hebben de twaalf bes-
te spelers in elke leeftijdscategorie ge-
streden om de titels. Uniek is dat de 
spelers tegen alle elf opponenten spe-

len. De tienjarige Roos Briefjes kwam uit 
in jongste leeftijdscategorie en eindigde 
op een elfde plaats van Nederland. 
Door haar afgedwongen kwalifi catie 
voor deelname aan de Top 12 is Roos de 
tweede speelster van TTV Limmen die 
de fi nale van Nederland bereikt heeft.

Nog een kampioen
Limmen - De jongens onder de 13-2 van voetbalvereniging Limmen zijn kampioen 
geworden in de vierde klasse. Op de foto bovenste rij: Dean, Jeroen, Benjamin, Ti-
mo. Mees en Tein. Onderste rij: Daan, Ivan, Max, Stef en Christian.





31 mei 201714

Mooie thuiswedstrijd 
voor AVC jeugd

Castricum - Zaterdag 20 
mei organiseerde AV Castri-
cum een wedstrijd voor pupil-
len en CD-junioren. Naast ei-
gen jeugd, waren de clubs uit 
de regio goed vertegenwoor-
digd. Opvallende prestaties 
waren er zeker. Zo steeg de 
zevenjarige Noa Popot in de 
categorie meisjes mini boven 
zichzelf uit. 

Zij werd eerste op alle drie 
de onderdelen van de meer-
kamp, met onder andere een 
sprong van 2,94 meter ver 
(foto). Bij de jongens mini 
pupillen mocht Cian mcGlone 
zelfs tweemaal op het erepo-
dium komen, namelijk voor 
de derde plaats op de meer-
kamp en een tweede plaats 
op de 600 meter. Zijn 600 
meter ging in 2:32,34 minu-
ten. Anna Hanselaar (meisjes 
pupillen B) wist derde te wor-
den op de 40 meter sprint in 
7.34 sec.
Voor Sanoë Penha (meis-
jes pupillen A1) was er zil-
ver op de meerkamp, onder 
andere dankzij een snelle 60 
meter sprint in 9,59 sec. (1e 
plaats). Bij de jongens pupil-
len A1 was het Sepp  Schul-
te  die een tweede plaats op 
de meerkamp wist te beha-
len, zo sprong hij maar liefst 
4,17 meter ver. En op zijn fa-
voriete onderdeel, de 1000 
meter, snelde hij in een su-
pertijd van 3:28,60 minuten 
naar een eerste plek. Gevolgd 
door Mike Osendarp op een 
fraaie tweede plek.
De junioren werkten geen 
meerkamp af zoals de pupil-
len, maar konden inschrijven 
voor losse atletiekonderde-
len. Zo behaalde hoogspring-
ster Mathilda Way een fraaie 
eerste plek met 1,43 meter bij 
de meisjes junioren D. Ver-
springen en kogelstoten ging 
haar ook goed af, want op 
deze onderdelen werd zij 2e. 
De winst bij het kogelstoten 
was echter voor Pipp Pauzen-
ga, met een enorme worp (te-
vens persoonlijk record) van 
9,50 meter. Op de 600 me-

Castricum - Zaterdag werd 
de eerste dagfondvlucht ver-
vlogen en het was meteen 
raak. 
Ruim 8500 duiven uit Noord- 
Holland werden om 6.45 uur 
gelost in het Franse Gien, 
bij een matige zuidenwind, 
die vervolgens draaide naar 
zuidoost en Nederland de 
eerste tropische dag bezorg-

Tropendag voor duiven   
Castricum - Afgelopen zon-
dag hebben Lisa Stengs, 
Djoeke de Ridder en Bridget 
Assink meegedaan aan het 
toptalententoernooi van de 
KNVB onder de twaalf jaar 
met hun KNVB Team West. 
Dit team bestaat uit een se-
lectie meiden uit Noord Hol-
land, Zuid Holland, Utrecht 
en Flevoland. Alle vier wed-
strijden werden gewonnen. 
Roos Kwakkenbos, coach en 
trainer, was terecht trots en 
blij met de overwinning. 

de. Hoewel duiven goed be-
stand zijn tegen kou en hit-
te, werden de 560 kilometers 
toch een lastige opgave en 
arriveerden de duiven mond-
jesmaat. 
Bij het opmaken van de ba-
lans bleken Gerhard Tromp, 
Arie en Rie Hageman en An-
ton Tromp bij de Gouden 
Wieken de winnaars.

ter werd Pipp bovendien 2e, 
gevolgd door Franka Holland 
op een 3e plek. In deze groep 
meisjes junioren D was Ber-
nou van Dam bovendien 
goed voor twee derde plaat-
sen, zowel bij verspringen als 
kogelstoten.
Bij de jongens junioren D 
was het Lars Boeschoten, die 
met 4,58 meter glansrijk het 
verspringen wist te winnen. 
Sem Verkaart werd hier 2e in 
4,31 meter. Art Antipin werd 
2e bij hoogspringen (1,35 m), 
gevolgd door Hessel de Vries 
(1,30 m). Bij discuswerpen 
was de 3e plek voor Danny 
Kruidenberg. De 1000 meter 
bij jongens junioren D tot slot 
was een bloedstollende race 
tussen enkele AVC¹ers en at-
leten van andere verenigin-
gen. Nipt na elkaar waren de 
tweede en derde plek voor 
respectievelijk Lars Boescho-
ten en Hessel de Vries. Bij 
de oudste deelnemers was 
het de 14-jarige Dirk van Eg-
mond die het onderdeel 80 
meter horden op zijn naam 
wist te schrijven.

Werelrecords en non-stop handbal
Castricum - Twee wereld-
recordpogingen onderneemt 
CSV Handbal voorafgaand 
aan hun non-stop handbal-
wedstrijden, gedurende 24 
uur, voor goede doelen op 
23 en 24 juni. Twintig fanatie-
ke handballers van de hand-
balvereniging spelen dan te-
gen 24 tegenstanders voor 
Welzijn Castricum. Welzijn 
Castricum ondersteunt, sa-
men met vrijwilligers, inwo-
ners zodat zij goed kunnen 
functioneren en mee kun-
nen doen aan de samenle-

ving. Het ‘non-stop’ hand-
balevenement trekt spon-
sors aan die een bijdrage wil-
len leveren aan belangrijke 
projecten voor inwoners die 
Welzijn Castricum hoog op 
haar verlanglijst heeft staan, 
maar niet eerder kon uitvoe-
ren. Het gaat onder meer 
om projecten op het terrein 
van ondersteuning van ou-
deren, nieuwkomers en vrij-
willigers. Op zaterdag 24 ju-
ni om 20.00 uur, bij de fi nish 
van het handbalevenement in 
Sporthal de Bloemen, wordt 

het resultaat bekendgemaakt 
en een cheque worden over-
handigd aan Welzijn Castri-
cum. Met de actie hoopt CSV 
zelf een invalidentoilet te re-
aliseren in hun clubhuis voor 
hun rolstoelhandbalteam 
(het eerste van Nederland). 
Alle donaties voor de goede 
doelen: Welzijn Castricum én 
invalidentoilet zijn welkom. 
Voor meer informatie: info@
csvhandbal.nl en info@wel-
zijncastricum.nl.  Op de foto 
hoofdsponsor Nh 1816 Ver-
zekeringen.

De beste biljarters bij ‘t Steegie
Castricum   Vrijdag, tijdens 
de jaarlijkse barbecue van 
Biljartvereniging ‘t Steegie, 
zijn de winnaars van het sei-
zoen bekendgemaakt door 
voorzitter Hans Oudejans. 
Over drie gespeelde compe-
titieronden is Cor Kramer na 
een spannende eindsprint 
als kampioen uit de strijd ge-
komen, gevolgd door Frank 
Bruggeling en Gerard Veldt 
(Gzn).  Op de foto v.l.n.r.: Ge-
rard Veldt, Cor Kramer, Frank 
Bruggeling en Hans Oude-
jans. Foto: Giel de Reus.



Limmen - Sporters en sport-
sters bij vele fi tnesscentra in 
Nederland kozen samen met 
een vakjury Fit4lady tot Fit-
nessketen van het Jaar 2017. 
De uitslag is op zondag 21 
mei bekend gemaakt in de 
Studio’s van Aalsmeer. Fit-
4lady-eigenaar Arina van 
Damme nam daar dankbaar 
de trofee in ontvangst. Het 
is voor Arina de derde keer, 
want ook in 2013 en 2015 
werd Fit4lady tot Fitnesske-
ten van het Jaar gekroond. In 
2014 werd de tweede plaats 
behaald.

Fit4lady beste 
fi tnessketen

Stemmen op Waterjuffer
Castricum - Het Castricums 
Kunstenaarscollectief CAK-
two is met de installatie Wa-
terjuffr uitgekozen om deel 
te nemen aan Water Zomer-
Expo bij museum de Funda-
tie. Het enorme buitenbeeld 
(400x150x550) is gemaakt 
van betonijzer en cortenstaal 
gecombineerd met ogen van 
ovengevormd glas.  Ieder-
een kan op www.zomerex-
po.nl stemmen op zijn of haar 
favoriete werk voor de Pu-
blieksprijs. 
De installatie bestaat uit vijf 
losse onderdelen: het lijf met 
de poten, twee paar vleugels, 
een achterlijf en de kop. Al-
les wordt op locatie in elkaar 
geschoven. De Waterjuffer 
staat tot en met 20 augus-
tus in de slotgracht van Kas-
teel het Nijenhuis in Heino, 
onderdeel van museum De 
Fundatie. 
Berend Wijers, Marina Pronk 
en Peter Rijke, samen CAK-
two, vallen nu al voor de 
tweede keer in de prijzen 
bij de ZomerExpo. In 2015 
stond Leeuwendeel ruim drie 
maanden in de tuin van het 
Haags gemeentemuseum. 

De kunstenaars werken en 
exposeren sinds enkele jaren 
in atelier voorheen Blinckers 
op het strandplateau van 
Castricum. Voor deze zesde 
editie van ZomerExpo lieten 
maar liefst 1960 kunstenaars 
zich inspireren door het the-
ma en brachten ruim driedui-
zend kunstwerken naar vijf 
voorrondes door het land. Ie-
dereen kan op www.zomer-
expo.nl stemmen op zijn of 
haar favoriete werk voor de 
Publieksprijs. 
Marina Pronk: ,,Komend 
weekend gaat het zomer-
seizoen bij Atelier voorheen 
Blinckers weer van start en 
we hebben een fantastisch 
programma. 3 en 4 juni zijn 
we stop 2 van KunstFiets-
Route Castricum en expose-
ren met alle zeven kunste-
naars die atelier houden in 
voormalig restaurant Blinc-
kers. Daarna is het atelier tot 
en met eind september elk 
weekend open met steeds 
wisselende exposities. De 
Waterjuffer is nog een poos 
weg maar er is alvast een 
fi lm te zien van het maken en 
plaatsen van deze installatie.”

Andere invulling van 
Rode Kruisterrein

Castricum - Voor de loca-
tie van het  voormalige Ro-
de Kruisgebouw aan de Van 
Speykkade, zoeken gemeen-
te en omwonenden geza-
menlijk naar een invulling. 
De initiatiefnemer van Het 
Gastenhuis, een woonvoor-
ziening voor dementerende 
ouderen, bekijkt of ook ande-
re locaties een optie kunnen 
zijn. Dat is de uitkomst van de 
gesprekken tussen gemeen-
te, omwonenden en de initi-
atiefnemer. 
Eerder presenteerden de ini-
tiatiefnemer van Het Gasten-
huis het plan voor een woon-
voorziening voor demente-
rende ouderen aan de Van 
Speykkade. Met name de 
omvang van de bebouwing 
stuitte op bezwaren van om-
wonenden. Gemeenten en 
omwonenden gingen met el-
kaar in gesprek om te bezien 
wat de wensen en mogelijk-
heden zijn op deze plek. De 
gemeente en een delegatie 
van omwonenden spraken 
ook afzonderlijk met de ini-

tiatiefnemer. De uitkomst is 
dat de gemeente en de ini-
tiatiefnemer van Het Gasten-
huis samen naar mogelijkhe-
den van andere locaties zoe-
ken. Gemeente en de omwo-
nenden gaan met elkaar in 
gesprek over de invulling van 
het voormalige Rode Kruis-
terrein, met name over de 
omvang van de bebouwing 
en de inrichting van het ter-
rein.
Een en ander werkt de ge-
meente vervolgens in over-
leg met de bewoners uit in 
een Ruimtelijk Kader voor het 
Rode Kruisterrein aan de Van 
Speykkade, waarna B&W en 
de gemeenteraad een besluit 
hierover nemen. 
Daarna kunnen partijen bin-
nen dit Ruimtelijk Kader hun 
plan indienen. De gemeen-
te bespreekt binnengeko-
men initiatieven met de om-
wonenden om tot een geza-
menlijk gedragen invulling te 
gaan komen; daarna kan de 
planologische procedure van 
start.

Castricum - De gemeente-
raad van Castricum nodigt 
alle inwoners uit om hun me-
ning te geven over de kader-
nota 2018 op donderdag-
avond 1 juni vanaf 21.00 uur 
in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De kaderno-
ta vormt de opmaat naar de 
begroting van 2018 en geeft 
richting aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor 
de komende jaren. 
Voor de raad is de behande-
ling van de kadernota één 
van de belangrijkste verga-
deringen van het jaar. De ge-
meenteraad geeft in deze 
vergadering richting aan hoe 
gemeenschapsgeld wel en 
niet wordt besteed. Ook voor 
inwoners, organisaties of in-
stellingen van de gemeente 
Castricum dus een belang-
rijk moment. De kaderno-
ta is te vinden op de websi-
te castricum.raadsinforma-
tie.nl. De stukken staan in de 
vergaderkalender onder 1 ju-
ni. De gemeenteraad behan-
delt de kadernota op 22 juni. 
Besluitvorming over de ka-
dernota vindt plaats op 29 ju-
ni. Aanmelden bij de griffi e: 
0251-661277.

Meepraten 
kadernota

Egmond - Na vijftig jaar van 
verval en ruim twee jaar van 
renoveren is het vrijdag 2 ju-
ni zover dat de molen van 
Berkhout, in de volksmond 
De Koffi emolen, een nieuwe 
kap krijgt. De afgelopen vier 
weken is deze in de achter-
tuin van restaurant Smake-
lijk in elkaar gezet door mo-
lenbouwer Poland uit Lange-
dijk en daarna met riet ge-

dekt. Het achtkant is eerder 
dit jaar gereed gekomen en 
nu is dan het moment geko-
men dat de nieuwe kap erop 
gehesen gaat worden. 
De werkzaamheden zullen 
een groot deel van de dag 
in beslag nemen en belang-
stellenden zijn welkom. In de 
molen wordt een ‘Petit Grand 
Café’ gevestigd, net als in de 
jaren ‘60.

Voorzomeren
Regio - In mei al een ech-
te zomerse dag met een koel 
windje van zee, hoe zal het 
zondag 4 juni zijn? Dan is de 
maandelijkse IVN-wandeling 
in de Wimmenummerduinen. 

De start is om 10.00 uur bij 
Sportcentrum De Watertoren 
in Egmond aan Zee. Van te 
voren opgeven is niet nodig. 
Een donatie (2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld. 

Tommy Wieringa in Abdij 
Egmond - Wegens het 25-ja-
rig jubileum van het kunst-
collectief Hallem, bestaande 
uit Erik Baart, Jos Apeldoorn 
en Huug Zentveld, is de ex-
positie ‘Onder de rook van 
de Abdij’ te zien bij de Abdij. 

De opening vindt plaats op 
donderdag 1 juni om 16.00 
uur in de Abdijwinkel door 
schrijver Tommy Wieringa. 
Te zien tot en met 24 juni op 
donderdag, vrijdag en zater-
dag van 13.30 tot 16.30 uur.
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