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Krant zoekt 
bezorgers
Castricum - VerspreidNet re-
gelt de bezorging van de Castri-
cummer. Elke woensdag komt de 
krant in de bus, op de mat of is af 
te halen bij een van de afhaalpun-
ten in de gemeente Castricum. 

Zoveel wijken, zoveel bezor-
gers… Ook helpen de goed gele-
zen weekkrant in een wijk te be-
zorgen? Voor een goede verdien-
ste! Lekker rondlopen in de bui-
tenlucht is ook nog eens gezond. 
Jeugd en ouderen zijn van harte 
welkom zich aan te melden. Bel 
0251-674433 of mail naar info@
verspreidnet.nl.

Tijdens 48 uur durende Roparun over 532 kilometer
Het team ‘Keep on Running’ rent 
en fi etst  euro ij e k r
Castricum - Na diverse keren de 
Dam tot Damloop te hebben ge-
daan, de marathon van Parijs én 
Valencia van de bucketlist te heb-
ben gestreept, droomde accoun-
tant Thijs Smit verder over deel-
name met een eigen team aan 
de Roparun. Deze droom kwam 
Tweede Pinksterdag uit. Team 
130 Smit & Partners Keep on Run-
ning volbracht de estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam. 48 uur 
lang was het team van 23 toppers 
zich rennend en � etsend over 532 
kilometer aan het verplaatsen. Al-
lemaal voor het goede doel, na-
melijk ‘samen voor ondersteu-
nende zorg voor mensen met 
kanker’. Het motto van Stichting 
Roparun is: ‘Leven toevoegen aan 
de dagen, waar vaak geen da-
gen meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven’.

Cheque
Trots vertelt teamcaptain Sas-
kia Smit: ,,Het was een prachtig 
avontuur, met een nog prachti-
gere opbrengst. Op onze cheque 
voor Stichting Roparun staat het 
enorme bedrag van 36.128,08 eu-
ro! Met dank aan de hoofdspon-
sors CiRoPack, diverse Hema � -
lialen en accountantskantoor 
Smit & Partners, maar ook de ve-
le andere sponsors, alle in-natu-
ra sponsoring waardoor wij zelf 
geen eten, drinken en vervoer 
hoefden te betalen en natuurlijk 
onze vrienden en familie.’’

Wat mede zo bijzonder aan het 

team is; alle acht hardlopers, acht 
� etsers, twee fysiotherapeuten, 
vier koks/chau� eurs, teamcap-
tain Saskia Smit en een pr-dame 
gingen dit avontuur voor de eer-
ste keer aan. Fris en � t gingen zij 
zaterdag vanuit Parijs van start, 
om vervolgens dag en nacht 
door te gaan tot de inhuldiging 
op maandag op de Binnenrot-
te in Rotterdam. Thijs vertelt: ,,In-
drukwekkend was het om, ook in 
de nacht, aangemoedigd te wor-
den. De doorkomsten in bijvoor-
beeld het Belgische Dendermon-
de en Zele en in Nederland in Hal-
steren, Ossendrecht en Oud-Be-
ijerland waren buitengewoon 
feestelijk. Emotionele momen-
ten hebben wij ook beleefd, ze-
ker door de aanmoediging van 

Hoofdsponsors van team Keep on Running! Van links naar rechts Thijs 
Smit van Smit & Partners, Rob van der Wal van CiRoPack, franchiser van 
Hema Maurice Montezinos Mul en CiRoPack’s Ciska van der Wal. 

kankerpatiënten en hun naasten. 
Dan loop je het laatste deel van 
de route en kom je langs de voor-
malige locatie van de Daniel den 
Hoed kliniek en de plek waar het 
familiehuis momenteel nog ge-
vestigd is.’’
Team Keep on Running kwam 
zonder blessure, uiteraard wel 
vermoeid, maar toch zingend en 
dansend over de � nish in Rotter-
dam. Een avontuur voor het le-
ven! Tijdens de slotavond van 
Stichting Roparun op 8 juni wordt 
het de� nitieve bedrag bekendge-
maakt. 
Voor wie nog een donatie wil 
doen; dat kan natuurlijk nog. Het 
kan via https://donaties.roparun.
nl/doneren, team 130. (Tekst: Ma-
rije Smit, foto’s: aangeleverd)

unstfi etsroute 
komend weekend
Castricum - Komend weekeinde 
vindt de jaarlijkse Kunst� etsroute 
plaats in Castricum met een ruim  
en gevarieerd aanbod aan beel-
dende kunst en muzikale optre-
dens. 
Vrijdagavond wordt het start-
schot gegeven door een concert 
van docenten van Toonbeeld in 
de foyer van Geesterhage en za-
terdag en zondag zijn 25 stops te 
bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. 
Meer informatie elders in deze 
krant en op www.kunst� etsroute-
castricum.nl.

Castricum - Van cabaret tot zang 
en van pianospel tot illusionisme, 
Castricum’s Got Talent staat bol 
van de verrassingen. Zaterdag-
avond 9 juni krijgt het publiek 
negen optredens van talentvolle 
jongeren voorgeschoteld in thea-
ter Koningsduyn.
Jeroen van Arkel (cabaret), Kia-
na Krimp (zang), Femke Ooievaar 
(zang), Timothy Ithurbure (speed-
stacking), Yannick Wishaupt & 
David Mooij (band),  Hanke Pijl-
man (piano), Raymen Steenkamp 
(goochelen), JPTeens on stage 
(musical) en Jakob Huizing (trom-
pet) maken hun opwachting tij-
dens de talentenshow voor het 
goede doel.
De organisatie van het evene-
ment is in zijn nopjes met het 
deelnemersveld. ,,De variatie in 
optredens is enorm. Het wordt 
nog een � inke klus voor de jury 
om de winnaar te selecteren”, al-
dus Werner van Keulen van Rota-
ry Castricum-Kennemerland.
De hoofdprijs, een optreden tij-

dens OpenStalles in het Oude 
Slot te Heemstede aankomend 
najaar, wordt uitgereikt door de 
winnares van vorig jaar, Jennifer 
van der Sande. Ook de twee an-
dere prijswinnaars van vorig jaar, 
cabaretier Maurits Hazeleger en 
zangeres Emma La Croix, zullen 
tijdens de avond acte de présen-
ce geven.
De jury wordt voorgezeten door 
niemand minder dan Jacques 
d’Ancona en bestaat verder uit 
theatermaakster Ilonka Ory, 
zangdocente Elise Keep en bur-
gemeester Toon Mans.
De kaartverkoop voor de avond-
vullende talentenshow is in-
middels gestart. Toegangskaar-
ten kosten vijftien euro per stuk 
inclusief pauzedrankje. De op-
brengst van de kaartverkoop is 
voor het goede doel en gaat vol-
ledig naar de KanjerKetting voor 
kinderen met kanker.
Kaarten kunnen worden besteld 
via www.castricumsgottalent.nl 
en www.geesterhage.nl.

Kaartverkoop gestart
ee ne ers stri u s 
ot ent ijn ekend

Jeroen van Arkel is een van de deelnemers (foto: aangeleverd)

Schoolvoetbal
roe   e erkui  t 

n r distri tsfi n es 
Limmen - De mannen van groep 
8B van De Kerkuil uit Limmen zijn 
vorige week kampioen geworden 
bij de regionale � nales school-
voetbal. Ze zijn nu door naar de 
districts� nales van de KNVB die 

gaan plaatsvinden op 6 juni in 
Uithoorn. Het zou mooi zijn als 
ze dit winnen, want dan gaan 
ze door naar Zeist naar de KNVB 
Campus voor de landelijke � nale.  
(Foto: aangeleverd)

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

Lamsworstjes
5  korting

2 SLAVINKEN
HOLLANDSE 

BLOEMKOOL EN  
AARDAPPELEN 

VOOR 2 PERSONEN
SAMEN € 5,99
VLEESWARENTRIO

GEBR. CASSELERIB
BOTERHAMWORST

LEVERWORST
SAMEN € 4,99

WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

G
EV

R
A

A
G

D

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: 
Brakersweg, 110 kranten
Torenstraat, 300 kranten
Oranjelaan, 300 kranten

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95

PASSIE KOKOS DREAM

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

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes
Akersloot - 01-05-2018: Niek 
Min, zoon van Leonardus R. Min 
en Judith Kamphuijs.
Castricum - 03-04-2018: Aliasay-
man Almuslli, zoon van Amer Al-
muslli en Ghadir Huseen.
Limmen - 15-5-2018: Dorian Ri-

chard Benjamin Schavemaker, 
zoon van Richard T.E. Schavema-
ker en Jantine I. Schreuder.
Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap
Castricum - 12-05-2018, Adria-
nus W.H. Brakenho�  en Pauline 
van den Born.

Overledenen
Castricum - 10-05-2018: Harry 
F. Wildenberg, gehuwd met Ma-
ria J.A. Wigman. 12-05-2018: Jan-
tje de Winter, gehuwd met Jacob 
Hendrik Dousma. 14-05-2018: 
Adriana G. Boon, weduwe van 
Wilhemus Druijven.

Elvis-toertocht voor 
klassieke brommers 
Akersloot - Op zondag 3 juni 
wordt onder auspiciën van Brom-
merclub Elvis een toertocht geor-
ganiseerd vanuit Akersloot. Het is 
een zogenaamde ‘Broek in Water-
land tocht’. 

De naam zegt het al, de tocht 
gaat richting Broek in Waterland 
en omliggende dorpen, zoals Zui-

derwoude, Uitdam, Holysloot, 
Ransdorp en Zunderdorp.
De inschrijving is vanaf 10.00 
uur bij Café de Vriendschap aan 
de Kerklaan 18 in Akersloot. Het 
vertrek is om 11.00 uur en er zal 
een volgauto deze tocht meerij-
den. Voor meer informatie, tel. 
06-51387333 (Henk). (Foto: aan-
geleverd).

Tayo krijgt schrik van z’n leven: 

Python in wasmachine
Castricum - Tayo Visser uit Cas-
tricum kwam tijdens zijn werk 
als uitzendkracht bij recyclebe-
drijf Sortiva in Alkmaar donder-
dag voor een grote verrassing te 
staan. Toen hij het deurtje van 
een afgedankte wasmachine 
opende, bleek er een slang in de 
trommel te liggen van vijf meter 
lang. ,,Hij vloog mij eigenlijk met-
een aan en van de schrik viel ik op 
de grond”, vertelt hij een dag erna 
lachend. Tayo riep hulp in van zijn 
leidinggevende en die zorgde er-
voor dat het beest niet kon ont-

snappen. ,,We hebben de Dieren-
ambulance gebeld en een mede-
werker vertelde dat het om een 
tamme babykoningspython ging 
die niet giftig is. Ik denk dat ie-
mand van de slang af wilde en 
hem daarom in de wasmachi-
ne heeft gestopt die daarna is af-
gevoerd. Het beest is nu naar de 
reptielenopvang gebracht.” 
Tayo verwacht dat deze erva-
ring wel een uitwerking zal heb-
ben op zijn gedrag. ,,Onoplettend 
deurtje openen zit er nu even niet 
meer in.” (foto: aangeleverd)

Dagje bij de boer bij 
de familie Welboren

Limmen - Zondag 27 mei was het 
druk en gezellig op Boerderij de 
Westert in Limmen. 
Er kon gekeken worden bij de 
koeien en kal� es waarbij er uitleg 
gegeven werd over de voeding 
en de huisvesting. Er was een 
knu� elhoek ingericht met konijn-
tjes en lammetjes. Ook was er de 
mogelijkheid om te wandelen in 
het weiland onder begeleiding 
van gidsen die alles vertelden 
over het Oer-IJ en de natuur. De 

boer was aan het schapen sche-
ren waarna de kinderen met een 
plukje wol naar de spinster aan 
het spinnewiel  gingen die er ver-
volgens een draad mee spon.
Ook konden kinderen een Koe-
kenner-Quiz doen, een kleurplaat 
kleuren, springen op een spring-
kussen of spelen in een grote 
zandbak.
Tot slot werden  de koeien uit het 
weiland gehaald om gemolken te 
worden. (foto: fam. Welboren)

Stiltewandeling 
in de duinen
Bakkum - Op maandag 4 juni wordt 
weer in stilte gewandeld door de 
duinen naar het strand, waar deze 
keer ook ko�  e wordt gedronken. 
Verzamelen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het informatiecen-
trum ‘De Hoep’ aan de Zeeweg te 
Bakkum. Omstreeks 12.00 uur ver-
wacht men weer terug te zijn. Deel-
name is gratis, een geldige duin-
kaart is wel noodzakelijk. Voor ver-
dere informatie: tel. 0251-654064.

Nico Scheerman clubkampioen bij 
Biljartvereniging ‘t Steegje
Castricum - Zaterdag tijdens de 
jaarlijkse barbecue van Biljartver-
eniging ‘t Steegie zijn de winnaars 
van het biljartseizoen 2017/2018 
bekend gemaakt en de prijzen na 
felicitatie uitgereikt door voor-
zitter Hans Oudejans, die na ze-
ven jaar voorzitterschap dit jaar 
zal worden opgevolgd door Hans 
Touber. 
Over drie gespeelde competitie-
ronden is Nico Scheerman na een 
spannende eindsprint als kampi-
oen van dit seizoen uit de strijd 
gekomen. Op een mooie twee-
de plaats eindigde Giel de Reus, 
op de voet gevolgd door Hans 
Touber. Onder het genot van een 
borrel en een hapje namen de le-
den van Biljartvereniging ’t Stee-
gie afscheid van het afgelopen 
biljartseizoen en wordt uitgeke-
ken naar de start van het nieuwe 
seizoen in september.  

Van links naar rechts Giel de Reus, Nico Scheerman, Hans Oudejans en 
Hans Touber (Foto: Frank Bruggeling)

Winst plantenmarkt
Leerlingen Clusius College schenken 
duizend euro aan stichting Hidde
Castricum - Op donderdag 24 
mei was er op het Clusius College 
Castricum een feestelijk moment 
waarop Clusiusleerlingen een 
cheque ter waarde van 1000 euro 
aan Hidde Nouwen van Stichting 
Hidde overhandigden.  
De leerlingen van praktijkgroep 
3KK21 van het Clusius College 

Castricum hielden een paar we-
ken geleden een plantenmarkt, 
waarbij de winst naar de stichting 
Hidde zou gaan. Stichting Hidde 
is opgericht naar de wens van Hi-
dde om iets te doen voor zijn lot-
genoten, zieke kinderen met kan-
ker. Stichting Hidde maakt het 
voor gezinnen met een ernstig 

ziek kind mogelijk om een week 
in een ruime chalet vakantie te 
vieren.
De plantenmarkt van het Clusi-
us College Castricum was dit jaar 
een groot succes er werd � ink 
verkocht en dus kon er een � ink 
geldbedrag overhandigd wor-
den. (Foto: aangeleverd)

De drie Musketiers zijn er klaar voor
Castricum/Beverwijk - De drie 
Musketiers van Musicalgroep The 
Cast zijn er helemaal klaar voor. 
Komende donderdag 31 mei gaat 
deze spetterende musical in pre-
mière in het Kennemer Theater. 
De zaterdagavond is inmiddels 
uitverkocht. Voor donderdag en 
vrijdag zijn nog kaarten beschik-
baar. 
De uit Heemskerk en Beverwijk 
afkomstige John Luntz, Ruud Sin-
nige en Paul Ostendorf staan te 
trappelen om op het podium te 
schitteren als Athos, Porthos en 
Aramis. De mannen vertellen: 
,,We hebben keihard gewerkt de 
afgelopen weken om de puntjes 
op de i te zetten. De voorstelling 
zit ingewikkeld in elkaar met snel-
le scènewisselingen, vechtscènes 
en dialogen, onwijs leuk om te 
doen’’. Voor Ruud Sinnige is dit de 
eerste grote spel- en zangrol bij 
The Cast. In voorgaande produc-
ties heeft hij kleine typetjes mo-
gen spelen en dat smaakte naar 
meer. ,,Naast de ervaren Paul Os-
tendorf en John Luntz is het lek-
ker spelen’’, aldus Ruud. 
Op het toneel is de chemie tussen 
alle Musketiers zichtbaar en voel-
baar. Het spelplezier spat eraf. In 

de dialogen is het snel schakelen 
tussen ernst en humor. John ver-
telt: ,,Athos is een mooie rol om te 
spelen; van buiten stoer en gevat, 
van binnen draagt hij een groot 
verdriet met zich mee. Dat con-
trast is leuk om uit te beelden’’. 
Paul en Ruud beamen dat het sa-
men spelen en meerstemmig zin-
gen lekker loopt. ,,Een top-hob-

by’’, aldus de heren.
Kaarten voor de voorstellingen 
op donderdag 31 mei, vrijdag 1 
en zaterdag 2 juni (uitverkocht) 
zijn te koop via de theaterkassa 
van het Kennemer Theater Bever-
wijk, tel: 0251 221453 of via www.
kennemertheater.nl. Toegang: 
23,50 euro (inclusief garderobe 
en pauzeconsumptie).

Drie Musketiers: van links naar rechts Aramis (Paul Ostendorf), Athos 
(John Luntz) en Porthos (Ruud Sinnige) (Foto: aangeleverd)

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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Persoonlijk advies bij scheiding en relatieproblemen
Socrates Mediation participeert in 
DOOR1DEUR hulp- en advieslijn

My Generation
Brits �lmicoon Michael Caine is 
de hoofdpersoon én verteller van 
My Generation, een levendige en 
inspirerende vertelling van zijn 
persoonlijke ervaringen in het 
Londen van de jaren ’60.
Ondersteund door prachtige ar-
chiefbeelden, invloedrijke songs 

en door middel van gesprekken 
met iconen (uit die tijd) als Paul 
McCartney, Twiggy, David Bai-
ly en David Hockney neemt Mi-
chael Caine de kijker mee op een 
reis naar de geboorte én naar het 
hart van de popcultuur van het 
Londen van de Swinging Sixties.

Agnes zet haar man Atli het huis 
uit en wil niet dat hij hun dochter 
Asa nog ziet. 
Hij gaat weer bij zijn ouders wo-
nen die in een bittere burenru-
zie verwikkeld zijn over een gro-
te, mooie, boom die naar de zin 
van de buren een te grote scha-
duw werpt op hun tuin.
Terwijl Atli er alles aan doet om 

zijn dochter weer te mogen zien, 
wordt de ruzie tussen zijn ouders 
en de buren steeds heftiger: be-
zit wordt vernield, huisdieren ver-
dwijnen op mysterieuze wijze en 
er worden zelfs beveiligingsca-
mera’s geïnstalleerd. En dan gaat 
er ook nog het gerucht dat de 
buurman is gezien met een ket-
tingzaag…

Castricum - Socrates Mediati-
on doet mee aan de landelijke 
‘DOOR1DEUR Hulp- en advies-
lijn bij scheiding en relatiepro-
blemen’ die op woensdag 9 mei 
van start is gegaan. Door te bel-
len naar 0900-0609 (90 cent per 
minuut) kunnen mensen direct 
met hun vragen en zorgen over 
hun scheiding en relatieproble-
men terecht bij een deskundige.
Op internet staat veel informatie 
over scheiden en relatieproble-
men. Mensen hebben echter be-
hoefte aan persoonlijk contact en 
maatwerk zonder dat zij al met-
een de stap moeten zetten naar 
een advocaat, mediator of relatie-
therapeut. En liefst direct als de 
nood hoog en acuut is.
De DOOR1DEUR hulp- en advies-
lijn biedt de mogelijkheid om 
even te ‘sparren’ met iemand die 
blanco in de situatie staat en je 
advies en/of tips kan geven waar 

je weer verder mee kunt. Daarbij 
kan het gaan om scheiden of blij-
ven, �nanciële zaken, zorg voor 
de kinderen, verdriet, con�icten, 
hoe je het beste kunt omgaan 
met je ex-partner, et cetera.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur  

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
My Generation

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Under the Tree
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.15 uur

The Death of Stalin
vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur

La Holandesa
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

dinsdag 14.15 uur
Lady Bird

vrijdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
Tully

zondag 16.00 uur
The Guernsey Literary Society

zaterdag 16.00 uur
Blue (NL)

zaterdag 16.00 uur 
Sherlock Gnomes (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur 
Buurman en Buurman 

hebben een nieuw huis
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 15.30 uur 
Pieter Konijn 

Programma 31 mei  t/m 6 juni

Under the Tree
Blije gezichtjes bij Villa Pardoes
Castricum - ,,Daar gaan we voor”, 
vertelt Lia Kooijman, oprichtster 
van de Stichting Hart voor Borst-
kanker. ,,We gaan samen met kin-
deren met een levensbedreigen-
de ziekte en hun broertjes en zus-
jes, beschermengeltjes maken 
met materialen van oude kra-
lenkettingen die we geschonken 
hebben gekregen.’’
Deze nieuwe uitdaging is een di-
rect gevolg van een periode van 
zes maanden waarin Lia en haar 
vrijwilligers met pop-up winkels 
gebruik mochten maken van ver-
schillende leegstaande panden in 
het hart van Castricum. ,,Het was 
een geweldig succes”, aldus Lia. 
,,We kregen hartverwarmende re-

acties en we zijn enorm dankbaar 
voor de mogelijkheid die ons ge-
boden is maar jammer genoeg is 
er op dit moment geen nieuwe 
geschikte locatie beschikbaar.” 
Maar  de verkoop van handge-
maakte sieraden met een omge-
keerd hart of beschermengeltjes 
gaat gewoon door. De komende 
periode staan ze op heel veel eve-
nementen in het land en natuur-
lijk ook op een aantal braderieen 
en jaarmarkten in Castricum, Lim-
men en Akersloot. Maar ook in 
het atelier aan de Dorpsstraat 3 in 
Castricum is het mogelijk om na 
een telefonische afspraak even 
langs te komen om iets aan te 
scha�en, oude kralenkettingen 

te doneren, of een workshop te 
volgen. Alle opbrengst gaat naar 
een borstkankeronderzoek van 
KWF Kankerbestrijding, en inmid-
dels is het prachtige bedrag van 
30.000 euro bereikt.

,,We kregen die laatste maanden 
zoveel  lieve reacties maar ook zo-
veel donaties van oude kralenket-
tingen, waar we weer nieuwe sie-
raden van maken, dat we op het 
idee kwamen om er nog meer 
mee te doen.” Villa Pardoes is een 
organisatie waar op jaarbasis zo’n 
600 gezinnen met een kind met 
een levensbedreigende ziekte 
een week lang een vakantie aan-
geboden krijgen. Maar ook broer-
tjes, zusjes en zelf opa’s en oma’s 
zijn welkom. Onder begeleiding 
van onder meer 185 vrijwilligers 
mogen ze een week lang zorge-
loos genieten.
Villa Pardoes is 18 jaar geleden 
opgericht. Ze krijgen geen sub-
sidie. Het pand ligt naast de Ef-
teling waar de gezinnen dan ook 
dagelijks in en uit kunnen lopen. 
Het is echter niet van de Efteling 
zoals de naam misschien zal sug-
gereren maar ze draaien geheel 
op donaties en schenkingen.

Vanaf 23 september gaat de 
Stichting Hart voor Borstkan-
ker 1 of 2 keer per maand samen 
met de zieke kinderen en hun 
broertjes en zusjes beschermen-
geljes maken. ,,Een blij gezicht-
je, een klein beetje troost, meer 
kun je niet doen maar daar gaan 
we voor!”. Meer informatie: www.
hartvoorborstkanker.org.

Masterclass Ontluikend Ondernemen
nnende s oo fin e roe   

van basisschool Visser ’t Hooft 
Castricum - Een ondernemende 
houding kan niet vroeg genoeg 
aangeleerd worden. Veel onder-
nemers zullen dit onderkennen. 
Vanuit die gedachte is vijf jaar 
geleden vanuit Stichting Ont-
luikend Ondernemen het initia-
tief genomen om leerlingen van 
groep 8 op de basisschool een 
onderwijspakket aan te bieden 
waarin zij kennis  maken met de 
vele facetten van het onderne-
merschap: De Masterclass Ontlui-
kend Ondernemen. 

Op de Visser ’t Hooft school heb-
ben de  leerlingen uit groep acht 
in drie maanden tijd keihard ge-

werkt aan het maken van een 
ondernemingsplan. De teams 
werden begeleid door de mas-
ters André de Boer (tweede van 
rechts op de foto achter de prijs-
winnaars) en Esther Hollen-
berg (rechts op de foto). Afgelo-
pen vrijdag vond de school�na-
le plaats en streden de zeven be-
drijven om de eer. Het was een 
nek aan nek race want alle leerlin-
gen hebben veel ondernemende 
vaardigheden geleerd de afgelo-
pen maanden en dat vertaalde 
zich in spetterende pitches. 
De deskundige jury, bestaande 
uit Patrick de Jager (links op de 
foto achter de leerlingen) en Ri-

anne Heere (tweede van links), 
had de moeilijke taak om de prijs-
winnaars te kiezen. Na lang be-
raad werden de prijswinnaars be-
kend gemaakt: ‘GV Taarten’, ‘Cas-
ting for Kids’ en ‘GoGo! De leukste 
activiteiten voor ouderen’ waren 
de winnaars van dit jaar. 
‘GoGo! De leukste activiteiten 
voor ouderen’ is ook doorgedron-
gen tot de landelijke �nale op 
woensdag 30 mei. Daar zullen de 
ontluikende ondernemers uit het 
gehele land in de Stoomhal in 
Wormer met elkaar de strijd aan 
gaan om de landelijke titel ‘Ont-
luikend Ondernemer 2018’ te be-
machtigen. (Foto: aangeleverd)

Puinruimers voor een schone aarde
Castricum - Een oververmoeide, 
vervuilde Moeder Natuur en een 
yogasessie voor de superdruk-
ke Vadertje Tijd?! Wat is er aan de 
hand op de Aarde? Gelukkig weet 
het Mannetje van de Maan raadt 
en bedenkt een plan.
‘Gynander speult so goot’, het 
toneelgezelschap van ouders 
en leerkrachten van de Sokker-
wei, speelt dit jaar het toneelstuk 
Puinruimers geschreven door 
Waarvan Acte theaterproducties. 
Een stuk over de vervuilde aarde 
die echt een schoonmaakbeurt 
nodig heeft.
Op een speelse manier wordt in 
dit toneelstuk voor leerlingen en 
ouders het belang van een scho-
ne aarde onder de aandacht ge-
bracht. Een belangrijk thema dat 
goed past binnen het speerpunt 
duurzaamheid èn het projectma-
tig werken van de Sokkerwei. 
Op donderdagavond 31 mei om 
20.00 uur wordt het toneelstuk 

opgevoerd voor ouders, (oud)
leerlingen en andere belangstel-
lenden in het Weitheater van ba-

sisschool de Sokkerwei. De zaal is 
open vanaf 19.45 uur en de toe-
gang is gratis.

Plastic Soup Surfer raakt publiek
Heiloo - In theater De Beun in 
Heiloo waren vrijdagavond 260 
bezoekers voor de �lm ‘From 
Source to Sea’. Merijn Tinga, ook 
wel de ‘Plastic Soup Surfer’ ge-
noemd inspireerde een volle zaal 
met zijn verhaal over de 1200 ki-
lometer lange tocht over de Rijn, 
peddelend op een surfplank ge-
maakt van plastic zwerfafval. Een 
indrukwekkend pleidooi voor 
aandacht voor het probleem van 
plastic zwerfafval. 

Het thema plastic zwerfaf-
val blijkt te leven bij de bezoe-
kers met als gevolg een interes-
sante interactie met Merijn Tin-
ga. Een van bezoekers vroeg zich 
af of het erg is dat zij pet-�esjes 
bronwater koopt en deze na ge-
bruik bij het plastic afval doet. De 
reactie van Merijn Tinga onder-
streept nog eens zijn boodschap: 
,,We zijn de wereld aan het plasti-
�ceren. Naast het voorkomen van 
plastic zwerfafval is het ook zaak 
het gebruik van plastic te vermin-
deren. Geen nieuwe pet-�esjes 

kopen maar gebruik een drink-
beker die weer gevuld kan wor-
den met kraanwater. Ons kraan-
water is kwalitatief net zo goed 
als bronwater.’’

De avond werd georganiseerd 
door de samenwerkende ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo om mensen be-
wust te maken van de impact van 
plastic zwerfafval in onze natuur. 
De �lm From Source to Sea gaat 
over de omstandigheden die Me-
rijn Tinga moest overwinnen. Te-
kenend is het kwaliteitsverschil 
tussen het water dat Merijn dronk 
nabij de bron van de Rijn en het 
water uit de Rotterdamse haven. 
Dat laatste blijkt hevig vervuild 
en vol plastic microdeeltjes te zit-
ten. Naast dat we allemaal kun-
nen bijdragen aan minder plas-
tic en ervoor zorgen dat het niet 
in onze natuur komt is de �loso-
�e van Merijn Tinga dat produ-
centen meer verantwoordelijk-
heid moeten nemen. (foto: aan-
geleverd)

Waarom participeert Socrates 
Mediation in de hulp- en ad-
vieslijn?
 Sylvie Gründlinger, MfN-register-
mediator bij Socrates Mediation 
heeft inmiddels ruim tien jaar er-
varing met bemiddeling bij echt-
scheidingen. Zij merkt regelma-
tig hoe de weg naar het besluit 
om uit elkaar te gaan eenzaam 
kan zijn. Mensen zijn niet altijd 
in staat om hun gedachten, be-
denkingen en twijfels te delen 
met hun omgeving. Er is duide-
lijk gebrek aan mogelijkheden 
om acuut en anoniem te kunnen 
sparren met een deskundige over 
je situatie.

Sylvie hoopt dat voor deze men-
sen de hulp- en advieslijn een 
goede en toegankelijke manier is 
om wat rust en helderheid te krij-
gen. (foto: PicturePeaple Amstel-
veen)
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Balkanklanken en vrolijke pop van 
Mister Magic in De Oude Keuken
Castricum - De Oude Keuken 
heeft zondag 3 juni Balkanklan-
ken van het duo Oleg & Harald en 
vrolijke pop, jazz en funk van Mis-
ter Magic uit Alkmaar op het pro-
gramma staan. De middag staat 
in het teken van de Kunst�ets-
route.
Oleg Videnov, geboren in So-
�a (Bulgarije) is een ware groot-
meester op de mandoline en gi-
taar. Voor Amsterdammer Harald 
Inen is zigeunerjazz een twee-
de natuur. Samen verkennen ze 
muzikale grenzen met bekende 
zigeunerstukken uit Roemenië, 
Hongarije en Rusland, met een 
tango of een bekende poptune 
die ze ombouwen tot jazz of rum-
ba om daarna lekker te swingen 
op een Django classic.
Mister Magic is een zevenhoof-
dige band uit Alkmaar. Hun mu-
ziek kenmerkt zich door een mix 
van stijlen: jazz, latin, funk en pop 
met zang, sax, contrabas en meer. 
Naast eigen werk spelen ze covers 
van The Crusaders en Groover 
Washington. Eerder speelden ze 
in de Alkmaarse Stadskantine en 
op het Wrakhoutfestival in Cam-
perduin. (Foto’s: aangeleverd)

t rt u stfietsroute
Openingsavond in Geesterhage

Castricum - Op vrijdagavond 1 
juni gaat de Kunst�etsroute Cas-
tricum de�nitief van start met 
een openingsconcert in de foy-
er van Geesterhage. Het con-
cert, uitgevoerd door docenten 
van Toonbeeld  en enkele gas-
ten, biedt een gevarieerd aanbod 
met, naast muziek van Mozart, 
Ravel en Chopin, Franse chan-
sons en ‘Soul with Ste�e’. Uitvoe-
renden: Anke Buringa, Bernard 
van den Boogaard, Jussi Paana-
nen, Peter Suring,Teska Seligman, 
Iris de Leur, Paula van Wijk, Clau-

dia Rey, Mark van de Werf, Trudy 
Visser, Peter Brouwer, Titia Mij-
nen, Ste�e Beentjes en Hubert 
Jan Horrocks. 

In de pauze van het concert zal 
burgemeester Toon Mans de 
Kunst�etsroute 2018 o�cieel 
openen.  De openingsavond be-
gint om  20.00 uur. Toegang tot 
concert en opening is gratis. In 
het weekend is op de verschil-
lende stops niet alleen nieuw 
werk van de beeldend kunste-
naars te bezichtigen, maar ook 

te koop. Met behulp van de web-
site is het mogelijk om de stops 
met de smartphone te vinden. Te-
vens is de folder met routekaart 
op verschillende punten in Castri-
cum te verkrijgen, onder meer bij 
het gemeentehuis, bibliotheek, 
Geesterhage en de verschillen-
de stops.

Op 2 en 3 juni zijn de centrale ten-
toonstelling en 25 stops te bezoe-
ken, van 11.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.kunst�ets-
routecastricum.nl.

Expressieve portretten 
met emotie op Stop 20
Castricum - Stop 20 laat het werk 
zien van kunstschilder Otto Nuys. 
Al op jonge leeftijd blijkt zijn ta-
lent voor tekenen en schilderen. 
Toch is het in eerste instantie de 
jazzmuziek die hem in de greep 
krijgt. Op de middelbare school 
neemt hij de gitaar ter hand en 
speelt vanaf dan in verschillen-
de bands. Schilderen wordt pas 
weer serieus als hij midden jaren 
negentig in Castricum gaat wo-
nen. Vanaf dan volgt hij lessen in 
olieverf schilderen bij Angèle van 
de Thillart.
Otto bekwaamt zich in het por-

tretschilderen. Zijn stijl is expres-
sionistisch. Hij schildert pasteus. 
Hanteert een breed, helder en 
fel kleurenpalet, met indringen-
de portretten als resultaat. Beïn-
vloed door schilders als Kees van 
Dongen, Lucian Freud, Marlene 
Dumas, Ray Turner en Sam Druk-
ker, portretteert hij mensen uit 
de wereld van kunst en cultuur. 
Mensen die hem iets zeggen of 
weten te inspireren. 
Al sinds 2015 toont Otto zijn werk 
tijdens de Kunst�etsroute. Het 
mooiste compliment dat hem re-
gelmatig ten deel valt, is als men-

sen zeggen: ,,Wat een kleur, emo-
tie en expressie spatten van het 
doek af.” Precies wat hij wil uit-
drukken met zijn portretten. Ook 
dit jaar combineert hij het schil-
deren met musiceren. Op de zon-
dag speelt hij jazzgitaar.

Sfeervol kunst bekijken 
in Atelier Achterom

In het laatste lokaal bij Perspec-
tief bevindt zich Atelier Achter-
om van de beeldhouwster Tonna 
Lucassen, stop 6. In dit atelier zijn 
haar beelden te zien van diver-
se materialen zoals brons en alu-

minium cement. De laatste jaren 
heeft zij zich ook beziggehouden 
met kleurrijke beelden van kera-
miek en glas. Door deze  mate-
rialen te gebruiken is haar werk 
veranderd van natuurgetrouw 

naar meer abstraherend. Daar-
naast is het werk te bewonde-
ren van de Bergense kunstenares 
Marga de Graaf. Haar schilderij-
en kenmerken zich door een bij-
zonder gevoel voor kleur. De ge-
durfde combinaties ontstaan on-
derzoekend en spelend. Een stijl 
hanteert ze nauwelijks omdat dat 
haar zou belemmeren in het vrij 
werken. De soms zeer complexe 
veelvormigheid die zo kan ont-
staan fascineert en blijft de aan-
dacht vasthouden. Men kan er als 
het ware in ronddwalen. Marga 
heeft in oktober 2016 haar werk 
in museum Kranenburgh in Ber-
gen geëxposeerd nadat zij een 
van de winnaars was van de Rabo 
Ontdekt Talent-prijs in 2015.
Op zondag 3 juni zal de exposi-
tie in Atelier Achterom sfeervol 
muzikaal worden ondersteund 
door de Bergense harpiste Frauk-
je Weishaupt.

Inez van Deelen Sigg op de 
Admiraal de Ruyterlaan 26
Castricum - Schilderes Inez van 
Deelen Sigg opent haar atelier 
aan de Admiraal de Ruyterlaan 
26. Vorig jaar deed ze voor het 
eerst mee en dat beviel prima. 
Enkele bezoekers besloten zich 
als leerling bij Inez aan te mel-
den. Met bijna dertig jaar leserva-
ring in uiteenlopende technieken 
is er van alles mogelijk in het ate-
lier. Denk bijvoorbeeld eens aan 
abstract aquarelleren, portret te-
kenen met (kleur)potloden, schil-

deren in acryl op doek of wer-
ken met pen en inkt. Lessen zijn 
in groepsverband of individueel. 
Inez geeft ook graag lessen en 
workshops aan kinderen.
Dit jaar presenteert Inez naast ve-
le nieuwe grote portretten ook 
ander en kleiner werk, zoals land-
schappen, aquarellen en tekenin-
gen. Zondagmiddag draagt Fons 
Mok gedichten voor.
Foto: “Die met de blauwe ogen”, 
100 x 150cm, acryl op doek

Tuin van Kapitein Rommel
tijdens de kunstfietsroute

Portretten van bijzondere Castricummers
Bij stop 4 tonen Marina Pronk & 
Sabrina Tacci de portretten die zij 
hebben gemaakt van vijftien bij-
zondere Castricummers. De fo-
toshoots waren intensief, de ge-
sprekken warm, de uitwisseling 
persoonlijk en het resultaat mag 
gezien worden.
Er werd ruimhartig gehoor ge-
geven aan de oproep die Mari-
na & Sabrina eind januari deden 
om bijzondere Castricummers 
aan te dragen. De aanmeldingen 
stroomden binnen en ze gingen 
direct van start met het portrette-
ren van lieve, interessante, kleur-
rijke, ambitieuze, vrijgevige of an-
derszins bijzondere inwoners van 
onze gemeente .
Op zaterdag 2 juni om 14 en 15 
uur zal bijzondere Castricummer 
Henk de Bruijn voordragen uit 
zijn dichtbundel ‘Binnenstebui-
ten, verzen als vensters op mijn 
leven’.
Op zondag 3 juni vindt een bij-
zondere performance plaats 

Bij  Stop 11 van de KFR geven 
beeldhouwers in hout demon-
straties rondom de kruidentuin 
en zij laten kunst in hout zien in 
de tuin van Kapitein Rommel.  
Meester beeldhouwer Jos Apel-
doorn zal dit jaar ook zijn beelden 
tonen. In een aantal marktkra-
men is betaalbare kunst te koop 
en de gastvrouwen schenken ver-
se kruidenthee. In het tuinhuis 
zijn bijzonder intieme schlderij-
en van Henk Willem Klaassen te 
zien. Binnen in de ontmoetings-
ruimte de ‘spin of ‘van de interes-
sante Bioartexpo van Nicole Spit. 
Zondagmiddag zal aangena-
me muziek uit de muziekkoepel 
klinken via de instrumenten van 
Henk Spaan en Lida Leyen. Dit al-
les vindt in de prachtig bloeiende 
tuin van Kapitein Rommel schuin 
tegen over station Castricum. (fo-
to: aangeleverd)

waarbij de beroemde Castricum-
se dichteres Elly de Waard is be-
trokken. In een diaprojectie van 
Marina’s zwartwitportretten zal 
Sabrina live schilderen terwijl El-
ly haar portretten van mensen, 
landschappen, stillevens of situ-
aties voordraagt. Deze bijzonde-

re voorstelling bestaat uit 3 on-
derdelen die om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur starten en ongeveer 
een half uur duren. Marko de Wit, 
hobbymatig gepassioneerd gi-
tarist is die zondag aanwezig en 
speelt zijn prachtige Spaanse 
akoestische gitaarklanken.

Joke van Bree in atelier Anders Bekeken
Joke van Bree uit Heemskerk ex-
poseert haar teken- en schilder-
werk bij Stop 2 atelier Anders Be-
keken. Op de middelbare school 
was tekenen en schilderen al haar 
lievelingsvak. Pas sinds 1998 is zij 
meer gerichte opleidingen gaan 
doen. Als eerste creatieve hand-
vaardigheid bij Crejat in Alkmaar. 
Daar bleek weer haar voorliefde 
voor tekenen en schilderen en 
nam zij schilderles bij Ewout van 
Santen.
Op zoek naar verdieping en ont-
wikkeling, ging zij in 2002 naar 
de kunstacademie in Haarlem en 
studeerde in 2009 af met een ge-
tekende documentaire over de 
stelling van Amsterdam. Daar-
na volgde nog vier jaar schilder-
les bij Ernst Voss, waar het plezier 
van olieverf, penceelstreek, kleur 
en plein air werken nog eens wer-
den onderstreept. Haar inmiddels 
rijke oeuvre laat Joke tijdens het 
Kunst�etsroute weekend bij ate-
lier Anders Bekeken graag zien. 

Atelier Anders Bekeken zijn werk-
plaatsen voor kunstenaars met 
een WMO-indicatie. Op het Land-
goed Duin & Bosch aan het Wa-
tertorenpad 6 zijn er de werk-
plaatsen voor schilderen en kera-
miek. Daar is te zien hoe uiteenlo-
pend handschriften kunnen zijn. 

Waar bij voor Joke de waarne-
ming een startpunt is, zien we bij 
Anders Bekeken ook hoe directe 
expressie uitpakt, fantasie werkt 
of hoe samenstellingen  een rol 
spelen. Nieuwsgierig geworden? 
Iedereen is van harte welkom bij 
Stop 2. (foto: Heleen Vink)



30 MEI

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

IVN-wandeling op de Westert 
en de Bleek start 19.00 uur, par-
keerterrein PWN, Oude Schulp-
weg, Egmond-Binnen (naast res-
taurant Nieuw Westert). (foto: 
Keat Kho)

31 MEI

Open Kerk in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag t/m september.

Stripdagen Haarlem tot en met 
3 juni.

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op dinsdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven 
op website of aan zaal tot 19.30.

Toneelstuk Puinruimers wordt 
gespeeld door ouders en leer-
krachten van de Sokkerwei in de 
school, 20.00 uur. Iedereen is wel-
kom.

De Engelse progressieve rock 
band Camel in Podium Victorie 
in Alkmaar, 20.00 uur.

Lezing over de logische samen-
hang van de aspecten van het 
leven door paragnost Frank van 
Hemert in Bibliotheek Castricum, 
19.30 uur.

Musicalgroep The Cast speelt 3 
Musketiers in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. Ook 1 
en 2 juni. (foto: aangeleverd)

1 JUNI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarkt orgelconcert Gro-
te Kerk Alkmaar door organis-
te Edith Yam, 12.00 en 13.00 uur, 
gratis entree. (foto: aangeleverd)

Karavaan Festival op het Doe-
lenveld in Alkmaar tot en met 10 
juni. Iedere dag straattheater en 
live muziek. Programma: www.
karavaan.nl. (foto: Danielle Koe-
lemij)

Openingsconcert Kunst�ets-
route in foyer Geesterhage door 
docenten van Toonbeeld, 20.00 
uur.. (foto: aangeleverd)

Dansvoorstelling Lust fot Life 
in  Grote Kerk Alkmaar i.h.k.v. 500 
jaar Grote Kerk, over de kracht en 
levenslust van mensen die ouder 
worden, 19.15 uur. (foto: aange-
leverd) Ook zaterdag en zondag 
19.15 uur.

Concert Songs for You uit Be-
verwijk samen met Novum Can-
ticum uit Apeldoorn in de Vrede-
vorst kerk, Laan der Nederlanden 
152 in te Beverwijk, 20.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

▲

2 JUNI

KunstFietsRoute in Castricum, 
ook zondag. Deelnemers: www.
kunst�etsroute.nl.

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden, 09.00-
16.00 uur.

Kaeskoppenstad: beleef de his-
torie in Alckmaer in De Oude Stad 
van Alkmaar, 12.00 tot 17.00 uur. 
Ook zondag. (foto: Annette van 
Dijk)

Back 2 Hippie Market bij Vil-
la Westend in Velserbroek, 12.00-
20.00 uur. Ook zondag. www.vil-
lawestend.nl. (foto: aangeleverd)

Basketballspektakel op het Nie-
lenplein in Heemskerk, 10.00-
17.00 uur. Info: www.basketball-
streetevent.nl.

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

Dansklooster - Ecstatic Dance in 
De Vest in Alkmaar, 19.30 uur.

Expressie speelt drie eenakters 
over liefde en verlangen in thea-
ter Koningsduyn, Geesterhage, 
20.00 uur. Ook zondag om 14.00 
uur. Kaarten bij boekhandel Laan. 
(foto: aangeleverd)

Fanfar Partout: concert in het 
Gemeentehuis van Heemskerk, 
19.30 uur. Fanfareorkest St. Cae-
cilia en Orchestre Partout. Entree 
gratis. (foto: aangeleverd)

Her Majesty - Marrakesh Ex-
press,  coverband Crosby, Stills, 
Nash & Young in de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: aangele-
verd)

3 JUNI

Kennemer Classic, �etstocht 
over 65, 100 of 125 kilometer van-
af Fort aan den Ham in Uitgeest. 
Info: www.kennemerclassic.nl. 
(foto: aangeleverd)

Elvis-toertocht voor klassie-
ke brommers start 11.00 uur 
bij Café de Vriendschap aan de 
Kerklaan 18 in Akersloot. (in-
schrijven vanaf 10.00 uur, foto: 
aangeleverd)

Open Tuindag buitenplaats Ake-
rendam in Beverwijk, 10.00-17.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk

Opening expositie Re-Creatie 
in de Maranathakerk in Castri-
cum, 12.00-13.30 uur. Foto: werk 
van een van de deelnemers: Mi-
chel van Noort (foto: aangele-
verd)

Korenfestival ‘Bakkum zingt de 
Pan uit’ op camping Bakkum van 
12.00 tot 17.15 uur. (foto: aange-
leverd)

Balkanduo Harald & Oleg  (foto 
boven) en Mister Magic (foto on-
der) in De Oude Keuken, 13.00 en 
15.00 uur. (foto’s: aangeleverd)

Bijzonder evenement ‘Aan-
dacht voor Ethiopië’ rondom de 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
in Castricum, 14.00-19.00 uur.

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te be-
zichtigen, 13.30-16.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Concert van Tata Steel Symfo-
nisch Blaasorkest onder leiding 
van Arnold Span (foto: aangele-
verd) in de NedPho koepel in Am-
sterdam om 14.30 uur. Kaarten: 
kaarten@tatasteelcom. Transfer 
vanuit Velsen-Noord mogelijk.

Expressie speelt drie eenakters 
over liefde en verlangen in thea-
ter Koningsduyn, Geesterhage, 
20.00 uur. Ook zaterdag 2 juni om 
20.00 uur. Kaarten bij boekhandel 
Laan. (foto: aangeleverd)

4 JUNI
Stiltewandeling door de duinen 
naar het strand start 09.30 uur in-
formatiecentrum ‘De Hoep’ aan 
de Zeeweg in Bakkum.

Jan Six jr. vertelt voor het eerst 
voor publiek bij boekhandel Laan 
over zijn ontdekte Rembrandt, 
20.00 uur. (foto: aangeleverd)

5 JUNI
Alzheimer Trefpunt in Service-
�at Sans Souci, Sans Souci 113 in 
Castricum, 19.30 uur.

Publieksavond CALorie over de 
Elektrische Deelauto om 20.00 
uur in Wier&ga op het Bakkers-
plein in Castricum. (foto: aange-
leverd)

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op donderdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven op 
website of aan zaal tot 19.30 uur.

Meditatief concert Eva Boon in 
monumentale pand aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bak-
kum, 19.30-21.00 uur. (foto: Mari-
na Pronk)

6 JUNI

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

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

Workshop: grenzen aangeven 
op het werk in het Oude Admini-
stratiegebouw op het landgoed 
Duin en Bosch. Info: www.gin-
gerhrconsultancy.nl. 

Selma Ann Louis – de roadmo-
viemusical in Theater De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Met hoofd-
rollen voor Plien & Bianca en Ar-
jan Ederveen. Ook donderdag, 
vrijdag en zaterdag 20.15 uur en 
zondag 14.30 uur. (foto: aangele-
verd)
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Woningen later opgeleverd
Zonnepanelen vatten vlam
Heiloo - Zaterdagmiddag tegen 
half drie werden de brandweer-
lieden van Limmen opgeroepen 
voor een middelbrand bij een 
nieuwbouwwoning aan de Ken-
nemerstraatweg in Heiloo. Drie 
minuten later konden de spuit-
gasten van Akersloot ook die kant 
op omdat er toen al grote brand 
werd gemeld. Ze hebben samen 
met de brandweer van Heiloo en 
de hoogwerkers van Alkmaar en 

Heerhugowaard de brand bestre-
den. De zonnepanelen van een 
eengezinswoning in een nieuw-
bouwwijkje achter het bowling-
centrum hadden vlam gevat. 

Over de oorzaak van de brand 
is nog niks bekend. De wonin-
gen zouden maandag opgele-
verd worden maar drie woningen 
hebben schade opgelopen. (foto: 
Evelien Olivier) 

Duivenvervoer en wedvlucht 
weer uitstekend verlopen
Castricum - Het goede ver-
loop van de wedvluchten waar-
van tot nu toe sprake is, is mede 
te danken aan de prima verzor-
ging van de duiven tijdens de rit-
ten naar de losplaatsen, die met 
name in België en Frankrijk lig-
gen. Dat gebeurt zeer professi-
oneel. De duiven van de Gou-
den Wieken worden door de le-
den, afhankelijk van de te vlie-
gen afstand, een of twee dagen 
voor de wedstrijd ’s avonds naar 
het verenigingsgebouw, naast VV 
Limmen, gebracht. De grote par-
keerplaats biedt alle ruimte aan 
de speciaal voor dit vervoer in-
gerichte duiventrailer, die op ver-
schillende plaatsen in Noord-Hol-

land de duiven ophaalt. Op de fo-
to van afgelopen vrijdag worden 
de eerder gebruikte, lege trans-
portboxen door een aantal leden  
uitgeladen. Op het karretje staan 
nieuwe, schone boxen met daar-
in de wedstrijdduiven klaar om te 
worden ingeladen op weg naar 
het Belgische Asse Zellik. 
Ondanks de warmte en de noord-
oosten wind kende de wedstrijd 
van zaterdagmorgen een zeer 
vlot verloop. Na 190 kilometer 
vliegen waren de punten binnen 
7 minuten verdeeld. De bloemen 
waren voor Cees de Wildt, San-
der de Graaf werd tweede, en 
Gerhard Tromp pakte de derde 
plaats. (Foto: aangeleverd)

Wat een gemiste kans! Is er nou niemand in de bres gespron-
gen om de Dekamarkt op het Kooiplein te behouden? Juist 
deze kleine supermarkt die zo klantvriendelijk en toeganke-
lijk is voor de ouderen in deze buurt zou open moeten blij-
ven.
Iedereen heeft zijn mond vol over het zelfstandig blijven wo-
nen en preventie door te blijven bewegen door onze oude-
ren die nu nog op hele hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen.
Door het zelfstandig boodschappen doen, snijdt het mes 
aan diverse kanten. De kwetsbare ouderen komen uit hun 
huis en met hun rollator gaan ze naar hun Dekamarkt voor 
hun broodnodige beweging. Daarbij is het ook een ontmoe-
tingsplek en nog mooier: ze kunnen zelf de boodschappen 
doen die zij nodig hebben! Juist dit stukje zorgt voor zelf-
standigheid en dat wordt hen nu afgenomen.
Onze kwetsbare ouderen zijn nu weer afhankelijk van een 
Buurtbus of een van hun kinderen die mee moet gaan voor 
de boodschappen in een van de grote winkelcentra.
Kom op gemeente, laat u horen en laat deze ouderen hun su-
permarkt behouden en kijk wat er mogelijk is op deze plek!

Loes Duin – Admiraal, verpleegkundige in de wijk

LEZERSPOST
Laat de ouderen hun supermarkt 

behouden!

Over de geschiedenis en archeologie van het terrein van Tata Steel

Nieuwe tentoonstelling ‘Onder het 
Staal: sporen in het landschap’
Castricum - De tentoonstelling 
‘Onder het Staal’, die vanaf 2 ju-
ni in Huis van Hilde te zien is, be-
licht de geschiedenis van het 
land onder Tata Steel, de voorma-
lige Hoogovens. De komst van de 
staalreus, precies 100 jaar gele-
den, veranderde het aanzien van 
het gebied rond de monding van 
het Noordzeekanaal. Het maak-
te ook archeologisch onderzoek 
mogelijk. Dat leverde bijzonde-
re vondsten op, waaronder een 
skelet uit de IJzertijd dat op de 
tentoonstelling te zien is. Gede-
puteerde Cultuur van de provin-
cie Noord-Holland, Jack van der 
Hoek, opent op 1 juni de tentoon-
stelling.

Het gebied rond de monding van 
het Noordzeekanaal is een van de 
belangrijkste transportaders van 
Nederland en de komst van de 
Hoogovens aldaar was van gro-
te invloed op het landschap; het 
duingebied werd opgeo� erd aan 
industriële vooruitgang en eco-
nomische voorspoed. In de ten-
toonstelling worden afbeeldin-
gen uit de collectie Provinciale 
Atlas (82.000 prenten, tekenin-
gen, foto’s en kaarten over en van 
Noord-Holland) gecombineerd 
met vondsten die afkomstig zijn 
van het fabrieksterrein. De aan-
leg en opening van het kanaal 
en de staalfabrieken komen aan 
bod, alsook het belang van staal 
als grondstof voor Nederland en 
de geschiedenis van de staalpro-
ductie in IJmuiden. Ook is er aan-
dacht voor de productie van ijzer 
en staal door de eeuwen heen, 
met een ijzeroven uit de Romein-
se tijd en restmateriaal van ijzer-

productie zoals ‘oer’, ‘wolf’ en ‘slak’. 
Voorafgaand aan de uitbreiding 
van de Hoogovens deed de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek samen met 
amateurarcheologen van de AWN 
tussen 1960 en 1968 onderzoek 
op het terrein. Daarbij zijn boer-
derijen uit de eerste eeuw na Chr. 
aangetro� en, en vondsten uit de 
inheems-Romeinse periode (wa-
terputten, potten, spinklosjes), 
uit de Middeleeuwen (boerderij-
en, kralen, potten en een drink-
beker) en Nieuwe Tijd (landgoed 
Rooswijk en Westerwijk). Een aan-
tal vondsten is op de tentoon-
stelling te bewonderen. Uniek is 
de vondst van een graf met ske-
let uit de IJzertijd (300-400 voor 
Chr.); over dit skelet is speciaal 
voor de tentoonstelling een � lm 

gemaakt. Voor kinderen is er een 
speciale speurroute, een quiz en 
een metaaldetectiespel.

Evenement ‘Kom kijken hoe je 
ijzer maakt!’
Op 7 en 8 juli is er een bijzonder 
evenement; buiten op het plein 
voor Huis van Hilde gaan teams 
op ambachtelijke manier ijzer-
ovens bouwen van leem. De ijzer-
smid laat zien hoe men vroeger 
ijzer smolt. 

De tentoonstelling kwam tot 
stand met steun van Tata Steel 
Nederland, de Provinciale Atlas 
en het provinciaal depot voor 
archeologie Noord-Holland, en 
loopt tot en met 23 september. 
Meer informatie: huisvanhilde.nl 
en 100jaarstaal.nl.

Menselijk skelet, gevonden in 1965 (foto: aangeleverd)

7x7 30+ vrouwenvoetbalteams gezocht
Regio - Voor het nieuwe voetbal-
seizoen 2018/2019 wil de KNVB in 
de regio Alkmaar en omstreken 
een start maken met 7x7 voetbal 
voor 30+ vrouwen. De wedstrij-
den vinden eens per twee we-
ken op zaterdag of vrijdagavond 
plaats, speelduur 2x30 minuten. 
7x7 voetbal is voor velen de per-
fecte voetbalvorm: voor speel-

sters met een drukke agenda die 
niet meer wekelijks willen spelen, 
voor speelsters die geen genoeg 
van voetbal kunnen krijgen en 
op zoek zijn naar een extra speel-
moment, of teams die door een 
terugloop van het aantal leden 
geen elftal meer op de been kun-
nen brengen. 
Voor clubs uit de regio is het mo-

gelijk om zelf een 7x7 team op te 
starten en mee te doen aan deze 
competitie. 
Meer informatie hierover is te vra-
gen de KNVB competitieleider 
Wesley Lagerweij (wesley.lager-
wey@knvb.nl). 
Verenigingen kunnen van 1 tot 
en met 20 juni hun team inschrij-
ven bij de KNVB. 

Open Kerk
Castricum - Namens de Raad van 
Kerken Castricum organiseert de 
werkgroep ‘Open Kerk’ elke don-
derdag van 11.00 tot 15.00 uur 
van april tot en met septem-
ber ‘Open Kerk’ in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 te Castricum. 
‘Open Kerk’ is bestemd voor men-
sen die behoefte hebben aan stil-
tebeleving, meditatie, gebed, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woonweg het bezichtigen van 
de kerk. Ook toeristen die vragen 
hebben over de Dorpskerk, kun-
nen terecht bij een van de aan-
wezige vrijwilligers. Dus, wie don-
derdag in de buurt komt en be-
hoefte heeft aan stilte om na te 
denken en tot zichzelf te komen, 
is van harte welkom in de Dorps-
kerk.

Foutje, sorry
Castricum - Vorige week stond 
een leuke serie foto’s van de Open 
Boerderijdag bij de familie Res in 
de Castricummer. Door een mis-
verstand is daarbij verzuimd de 
naam van de fotograaf te melden. 
De foto’s waren gemaakt door 
Henk de Reus. Excuses van de re-
dactie.

Oproep
Castricum - Zondag 18 maart  
om 13.00 uur werd een Cas-
tricummer voor de Vomar in 
Castricum onwel. Twee heren 
hebben hem thuis gebracht. 
Graag zou hij alsnog met hen 
in contact komen, via tele-
foonnummer 06-46780483.

Alzheimer 
Trefpunt
Castricum - Het onderwerp van 
het Alzheimer Trefpunt in Castri-
cum op dinsdag 5 juni is: ‘Rechts-
bescherming bij dementie’.
Dementie vermindert het vermo-
gen om eigen wensen kenbaar te 
maken. Wie dementie heeft, kan 
op een bepaald moment de ei-
gen belangen niet meer zelf be-
hartigen. Het is belangrijk om tij-
dig wensen vast te leggen en za-
ken te regelen. Zoals vertegen-
woordiging, een codicil of (le-
vens-)testament en een onderte-
kende wilsverklaring. 
Om de drempel te verlagen, kan 
men dit stapje voor stapje aan-
pakken. Maar hoe pak je dit aan, 
welke tips zijn er? Wie gaat de be-
langen behartigen en welke rech-
ten heeft men als vertegenwoor-
diger? 
Gespreksleider Essy Ferares gaat 
hierover uitgebreid in gesprek 
met juridisch adviseur Cora Zalm. 
Hierna is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan op 5 juni naar het Alzhei-
mer Trefpunt in Service� at Sans 
Souci, Sans Souci 113 in Castri-
cum. De ontvangst is vanaf 19.00 
uur, het programma start om 
19.30 uur. Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis en aanmelding 
vooraf is niet nodig

GEEN KRANT?
0251-674433

Woningbehoefteonderzoek
Castricum - Hoe zorgen we er-
voor dat er in de toekomst vol-
doende woningen zijn die zijn af-
gestemd op de behoeften van de 
inwoners? Om een goed inzicht 
te krijgen in de woningbehoefte 
voert adviesbureau Stec Groep in 
opdracht van de gemeente Cas-
tricum de komende periode een 
woningbehoefteonderzoek uit. 
De resultaten van het onderzoek 
worden onder andere gebruikt 
bij het actualiseren van de woon-
visie voor de gemeente Castri-
cum. Daarnaast zijn de resultaten 
van belang om een passende in-
vulling te kunnen geven aan toe-
komstige woningbouwplannen.

Online enquête
Bij alle huishoudens is een brief 
op de mat gevallen met de uitno-
diging om mee te doen aan het 
woningbehoefteonderzoek in de 
vorm van een enquête. Wethou-
der Marcel Steeman: ,,We kijken 
uit naar de resultaten van het on-
derzoek. Want wat voor wonin-
gen willen de bewoners van Cas-
tricum? Natuurlijk hebben we wel 
een idee, maar wat zijn precies de 
wensen en voorkeuren op dit mo-
ment? Ik hoop dat zoveel moge-
lijk huishoudens meedoen aan 
dit onderzoek.’’
Wie geen brief heeft ontvan-
gen, maar toch wil meedoen, 

kan de enquête digitaal invullen 
via www.enqueteviainternet.nl/
WBO. 
Onder alle deelnemers worden 
tien bonnen ter waarde van 25 
euro verloot. De gemeente wil 
ook graag de woonwensen en 
verhuisplannen van jongeren we-
ten. 
Voor thuiswonende jongere(n) 
vanaf 17 jaar is er een aparte en-
quête: www.enqueteviainternet.
nl/WBOkind. De enquête loopt 
tot maandag 11 juni. Vervolgens 
gaat Stec Groep aan de slag met 
de resultaten. In de loop van der-
de kwartaal wordt het onderzoek 
afgerond. 

Extra geld voor BUCH
Castricum - Het heeft even ge-
duurd, maar na vele uren verga-
deren heeft de gemeenteraad 
donderdag ingestemd met extra 
geld voor BUCH. Castricum heeft 

ingestemd met een incidenteel 
bedrag van 1.529.642 euro. 
Een deel van de problemen heeft 
te maken met een het toegeno-
men ziekteverzuim en de ople-

ving van de economie waardoor 
er meer personeel nodig is. Aan 
het besluit is een verbeterplan 
gekoppeld dat een einde moet 
maken aan de problemen. Heiloo 
heeft al eerder een toezegging 
gedaan, Bergen en Uitgeest doen 
dat deze week.
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Na 0-3 winst

Verdiende nacompetitie Vitesse’22
Castricum - De weersomstan-
digheden waren deze zondag-
middag dusdanig dat er van een 
sprankelende pot voetbal weinig 
terecht kwam. In de eerste helft 
waren de meeste kansen wel voor 
Vitesse maar kon het zo maar ge-
beuren dat Zeevogels de over-
hand zou krijgen.
Dat laatste gebeurde dus niet al-
hoewel Vitesse menigmaal in de 
verdediging moest laten zien dat 
het sterker was dan de laatst ge-
plaatste op de ranglijst. Keeper 
Tom Laan wist zijn doel vanmid-
dag schoon te houden al kwa-
men daar zo nu en dan toch wel 
tenenkrommende momenten bij 
kijken.
De ploeg van trainer Everard Luij-

ckx ging de rust in met een 0-0 
stand en eigenlijk waren de mee-
gereisde supporters het wel eens 
met elkaar. Als Vitesse één doel-
punt zou scoren zou de ban ge-
broken zijn en Zeevogels de boel 
moeten opengooien, en precies 
dat gebeurde in de 69e minuut. 
Mats Laan scoorde de 0-1 na een 
slimme steekpass van Robin Bak-
ker en brak daarmee de ban. In 
de 75e minuut was het Jort Kaan-
dorp die voor de 0-2 tekende en 
Robin Bakker pikte in de 80e mi-
nuut zijn goal mee wat de eind-
stand op 0-3 bracht.
Vitesse had hierna nog wel kan-
sen, mede omdat Zeevogels het 
eigenlijk wel voor gezien hield en 
hun krachten wilde sparen voor 

de aankomende nacompetitie 
wedstrijd(en) om degradatie te 
voorkomen. Vitesse daarentegen 
moest (toch nog lang) wachten 
hoe de wedstrijd Kleine Sluis – 
Vrone was geëindigd, maar toen 
eindelijk het verlossende bericht 
kwam dat deze wedstrijd met 2-3 
was gewonnen door Vrone ont-
stond er een groot gejuich bij de 
ploeg en de nog aanwezige sup-
porters, want tegen alle verwach-
tingen hebben wij/zij de nacom-
petitie gehaald.
Volgende week zondag 3 ju-
ni gaat Vitesse dus spelen tegen 
Texel’94 in Den Burg op Texel en 
dat zou bij winst wel eens een 
mooi vervolg kunnen krijgen. (Fo-
to: Joop Hollenberg)

Ook Arsenal te sterk voor FC Castricum
Castricum - De laatste competi-
tiewedstrijd was nog van wezen-
lijk belang voor ASV Arsenal. De 
Amsterdammers moesten zich 
nog veilig plaatsen in de tweede 
klasse. Voor FC Castricum stond 
er niets meer op het spel en in de 
schaduw van het Olympisch sta-
dion kwam de degradant dan ook 
aan de start met een geïmprovi-
seerd elftal, dat in de eerste helft 
uitstekend partij gaf.
Na 12 minuten nam FC Castri-
cum brutaal de leiding, toen een 
corner van Justo van der Werf 
strak werd ingekopt door Roy 
van Soest, 0-1. Het leek zelfs 0-2 
te worden bij een doorbraak van 
Elario Zweet, maar zijn schot kon 
doelman Danny de Lange niet 

verontrusten. FC Castricum dacht 
met een voorsprong de rust in te 
gaan, maar in de laatste minuut 
kwam Arsenal langszij. Een vrije 
schop van Michiel van Gestel leek 
via de lat uit het doel te springen, 
maar de scheidsrechter had een 
doelpunt geconstateerd, 1-1.
Omdat Arsenal-Castricum een 
kwartier later was begonnen, 
werden tussen- en eindstanden 
van de concurrenten DVVA en 
Amstelveen (allebei gewonnen) 
bekend. Dat betekende, dat Ar-
senal moest winnen. Met man 
en macht werd dan ook de aan-
val gezocht en behoudens een 
enkele counter had FC Castri-
cum weinig meer in te brengen. 
De Amsterdamse aanhang begon 

al angstig naar de klok te kijken, 
totdat na 75 minuten aanvoerder 
Jan Roekers zijn ploeg op sleep-
touw nam en ongehinderd de 2-1 
kon inkoppen.

FC Castricum bleek niet meer bij 
machte het tij te keren en het 
wachten was op de 3-1. Die kwam 
er dan ook. De af en toe ongrijp-
bare Melvin Holwijn werd onre-
glementair afgestopt en de routi-
nier voltrok zelf feilloos het von-
nis vanaf 11 meter. Daarmee was 
de uitslag bekend en Arsenal be-
houden voor de tweede klasse. 

Voor FC Castricum wordt het uit-
huilen en opnieuw beginnen, 
maar dan wel in de derde klasse. 

Lisanne weer bij nationale meerkamptop
Castricum - Atlete Lisanne 
Schoonebeek (18) nestelde zich 
vorig weekend in de nationale 
meerkamptop voor juniorenatle-
ten. Met haar puntentotaal van 
4973 op de zeven onderdelen van 
de meerkamp voert ze op dit mo-
ment de nationale ranglijst aan.

Tijdens de Pinkstermeerkamp in 
Amstelveen kwam ze tot vijf per-
soonlijke records: 11.10m bij het 
kogelstoten, 31.62m bij speer-
werpen, 5.34m bij het versprin-
gen, 26.12s op de200 meter en 
2.19,89 op de afsluitende 800 me-
ter. Vooral de laatste prestatie was 
opvallend snel, in het veld van de 
meerkampsters. Verder kwam ze 
tot 1.63m bij het hoogspringen 
en liep ze 15.12 op de 100m hor-
den. 
Komend weekend komt de atle-
te uit Castricum in actie tijdens 

het Nederlands Kampioenschap 
meerkamp voor junioren in Den 
Haag in de categorie 18- en 19-ja-

rigen. Met haar recente prestaties 
hoopt ze daar hoge ogen te kun-
nen gooien. (foto: aangeleverd)

Tweede schaaktitel voor Hollander
Limmen - Op vrijdag 25 mei 
speelden de schakers van SV Vre-
deburg de 28e en laatste ronde 
van de interne competitie. Einde-
lijk werd de eindstand bepaald.
Bert Hollander veroverde de titel 
in stijl: aan een half punt tegen 
Tars Wanders zou hij genoeg ge-
had hebben om het kampioen-
schap veilig te stellen, maar Hol-
lander deed het voor niet minder 
dan een vol punt. Met een prach-
tig lopero�er werd de dame van 
Wanders weggelokt, waarna kwa-
liteitswinst op de andere vleu-
gel een feit was. Na zijn eerde-
re kampioenschap in 2015 mag 
Hollander zich nu voor de tweede 
maal de beste schaker van Lim-
men noemen. Bob Stolp verover-
de het zilver. In een hoogstaan-
de partij tegen Harold Ebels bleef 
hij steken op remise. In de slot-
stelling had Ebels zelfs een plus-
je, maar onvoldoende voor een 
- riskante - winstpoging. Harold 
Ebels eindigt op de vijfde plaats. 
Zijn zoon Hidde Ebels kwam als 
bronzen medaillewinnaar uit de 
bus. Ebels versloeg Barry Bleke-

molen met behulp van twee ijzer-
sterke loperlijnen, geholpen door 
een toren op de open g-lijn, waar-
door de bewegingsruimte voor 
de zwarte koning slim werd gere-
duceerd. 
Ed Stolp legde beslag op de vier-
de plaats. Tegen zijn zorgvuldige 
aanvalsspel was Dick Aa�es niet 
opgewassen. Gertjan Hafkamp 
verloor verrassend van Remi Aaf-
jes, die na een tussen-schaakje, 
ondanks eerder stukverlies, plot-
seling een dodelijk aanval kon 
opzetten. Hafkamp �nishte niet-
temin als nummer zes. De partij 
tussen Luc de By en Bert van Dier-
men was zeer onderhoudend: in 
het eindspel wisselden de kan-
sen voortdurend. Maar met de 
uiteindelijke remise konden bei-
den vrede hebben. Jeroen van 
Vliet en Ed van Duin speelden de 
langste partij van de avond. Voor-
al Van Vliet benutte zijn bedenk-
tijd ruimschoots, maar niet ten 
onrechte: in het eindspel hield 
hij een toren extra over en kon 
daarmee de matvoering voltooi-
en. Yvonne Schol beschikte over 

een ver opgerukte vrijpion waar-
mee Hans de Goede onvoldoen-
de raad wist. Met de overwinning 
�nishte Schol op een verdienste-
lijke score van 54 procent. Chiel 
en Nico Pepping kruisten de de-
gens voor een �jne editie van de 
broedertwist. In het eindspel was 
het Chiel, de jongste van de twee, 
die het punt naar zich toehaalde. 
Jaap Limmen en Robin Rommel 
toverden een spectaculaire par-
tij op het bord. Het was Rommel 
die in het eindspel de wakkerste 
was en de zege binnensleepte. 
Gijs Pouw beëindigde het schaak-
seizoen met een keurige zege op 
Jan Brantjes. Met het veroveren 
van een pionnetje in het midden-
spel ontstond het voordeel voor 
Pouw. Jan Levering, tenslotte, 
won van Marlies Sturk.
Komende vrijdag volgt de sei-
zoensafsluiting. Topspeler Hing 
Ting Lai, de kersverse snelschaak-
kampioen van Noord-Holland, 
neemt het in een simultaansessie 
op tegen alle leden van SV Vrede-
burg. Dat belooft een enerveren-
de schaakavond te worden. 

Geslaagd meidentoernooi FC Castricum
Castricum - Op een zonovergo-
ten sportpark Noord-End werd 
het Sport 2000 meidentoernooi 
van FC Castricum zondag ge-
speeld. Het was zo warm dat zelfs 
de brandweer een waterfontein 
heeft laten draaien om voor ver-
koeling te zorgen. Tevens, als ro-
de draad in het toernooischema, 
konden de meiden via een snel-
heidsmeter laten zien hoe hard ze 
een bal konden trappen. De hard-
ste trap ging met een snelheid 
van liefst 81 km/h. Ook de panna 
demonstratie van Hendrik Ploe-
gaart en Hugo Vliese kon op veel 
publiek rekenen. Onnavolgbare 
trucs van Hugo waren te bewon-
deren. Tevens was er een lucht-
kussen opgesteld op het boar-
dingveld waar kleine partijtjes 

gespeeld werden. Daarnaast wa-
ren twee meiden van vv Alkmaar 
aanwezig om vragen te beant-
woorden.

Alle teams speelden minimaal 
vijf wedstrijden wat een aardige 
aanslag was op de conditie van 
de meiden, maar het bleek won-
derwel allemaal, ondanks de ho-
ge temperaturen, te doen. Bij de 
MO13 werd Schagen de winnaar, 
bij de MO15 de meiden van FC 
Castricum en bij de MO17 werd 
ADO’20 de winnaar. De MO13 
van FC Castricum werden knap 
vierde in het sterk bezette deel-
nemersveld en de MO17 van FC 
Castricum verloren in de �nale 
nipt van ADO’20 en werden daar-
door tweede.

Mooie prestaties turnsters DOS
Castricum - Zaterdag werden in 
Amersfoort de district�nales ge-
houden van de 4e en 5e divisie 
van de Koninklijke Nederland-
se Gymnastiek Unie, terwijl te-
gelijkertijd in Beverwijk de twee-
de competitiewedstrijden aan 
de gang waren voor de 3e divi-
sie en N3. Jet Dreijer (Jeugd II di-
visie 4) mocht het spits afbijten in 
Amersfoort. Zij turnde een stabie-

le wedstrijd en waarbij zij zelfs op 
sprong 4e is geworden. Allround 
werden haar inspanningen be-
loond met een 12e plek. Vervol-
gens was de beurt aan Amber 
Blaauw (junior divisie 4). Zij be-
haalde een mooie 9e plek , die zij 
vooral te danken had aan sprong 
en brug, waarop zij respectieve-
lijk de 5e en 6e plek behaalde.
Als laatste was Marlous de Bruij-

ne (senior divisie 4) aan de beurt. 
Dit was haar allerlaatste wedstrijd 
na 15 jaar wedstrijden te hebben 
gedaan. Marlous heeft een zeer 
stabiele wedstrijd geturnd en be-
haalde een zeer respectabele 7e 
plaats. Een mooie afsluiting van 
haar turncarrière!

In Beverwijk startte Dos-turnster 
Denise Scheerman (pupil II N3) 
haar wedstrijd op balk. Deze ver-
liep niet heel soepel, maar zij was 
vastbesloten om “op de andere 
toestellen te knallen, “ aldus Deni-
se. Dit heeft zij ook gedaan en re-
sulteerde in een mooie 7e plaats. 
Isa van der Moer (senior divisie 
3) startte in de laatste wedstrijd. 
Tijdens de warming-up raakte zij 
helaas geblesseerd, waardoor zij 
niet langer kon meedoen met de 
wedstrijd. 

Marlous de Bruijne behaalde de 7e 
plaats op het districtskampioen-
schap (foto: aangeleverd)

Jade Wuurman wint in Den 
Helder en derde in Arkel
Limmen - Een week van twee ui-
tersten voor Jade Wuurman uit 
Limmen in de landelijke Jeugd 
competitie MTB. Vorige week was 
zij nog glorieus winnaar in de LJC 
van Den Helder en afgelopen za-
terdag werd zij derde in een ko-
kend Arkel.
In Den Helder waren de omstan-
digheden ideaal waardoor Jade 
Wuurman van Alcmaria Victrix 
een dijk van een wedstrijd kon rij-
den. Een eerste plek bij de meis-
jes categorie 4 was daarom dik 
verdiend.
In Arkel daarentegen was de 

overgang van de temperatuur 
dusdanig dat Jade veel moeite 
had met de warme omstandig-
heden. Haar start was uitstekend 
maar naarmate de wedstrijd vor-
derde kon zij door oververhitting 
de kop van de wedstrijd niet vol-
gen. Ondanks dit wist zij karakter 
te tonen en er toch nog een der-
de plek uit te slepen.

In het gemengd algemeen klas-
sement staat Jade Wuurman 
nog altijd op een keurige vierde 
plaats. Op naar de volgende LJC 
in Assen. (foto: aangeleverd)

Trainersdiploma’s voor volleyballers
Castricum - Zondag hebben ze-
ven toekomstige trainers van 
volleybalvereniging Croonen-
burg hun Proeve van Bekwaam-

heid afgelegd en behaald. Ter-
wijl het buiten 25 graden was, 
hebben zij 3 uur lang in de sport-
zaal getraind en zelf training ge-

geven. Zij mogen zich dan nu wel 
VT2 trainers noemen. Dat bete-
kent dat zij training mogen ge-
ven aan recreanten, jeugd en/of 
senioren tot en met de tweede 
klasse van de regio. Voorafgaand 
aan de Proeve van Bekwaam-
heid hebben zij een opleiding ge-
volgd van meerdere dagen gebo-
den door Scherp Volleybal. Naast 
de theorie hebben zij veel in de 
praktijk kunnen oefenen met het 
geleerde. 
Volleybalvereniging Croonen-
burg is erg blij met deze kwali-
teitsimpuls en feliciteert Jeroen, 
Ilse, Pascal, Peter, Raoul, Miriam 
en Eva met het behalen van dit 
mooie diploma!
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Zondag 3 juni:
Korenfestival ‘Bakkum zingt de Pan uit’
Castricum - Op zondag 3 ju-
ni wordt op camping Bakkum al 
weer voor de derde keer een klein 
korenfestival gehouden. Dit festi-
val wordt georganiseerd door 
Shanty- en Folksongkoor de Skul-
pers uit Castricum i.s.m. de winke-
liers van de Kennemer Duin Cam-
ping in Bakkum.

Vanaf 12.00 uur worden door 
zes koren op een tweetal loca-
ties, ‘het Plein’ en ‘de Pan’, optre-
dens verzorgd. De betre� ende 
koren zijn De Skulpers, Zingstati-
on, Smartsingers, Nortada, De Lo-
la’s en De vrolijke Noot. De afslui-
ting is om 17.15 uur.
Onder het genot van een drank-

je en hapje, en hopelijk fraai weer, 
kan iedereen genieten van shan-
tys, popmuziek, smartlappen en 
Nederlandse muziek. Tijdens het 
korenfestival staat op het win-
kelplein ook een authentieke ha-
ringkar met de Nederlands kam-
pioen haring snijden Michel 
Heusky. (Foto: aangeleverd)

r e  d rs  uit en n  n 
herenkoor in de St. Pancratiuskerk 
Castricum - Organiste Anja van 
de Ploeg zal op vrijdag 8 juni sa-
men met � uitiste Marion Blonk 
een concert geven in de St. Pan-
cratiuskerk in Castricum. Mede-
werking zal verder tijdens het 
concert worden verleend door 
het Herenkoor St. Pancratius on-
der leiding van Joost Doodeman. 
Anja van der Ploeg geeft regel-
matig orgelconcerten in binnen- 
en buitenland. In Heemskerk is 
zij zeer succesvol met de inloop-
concerten en passieconcerten 
die zij ieder jaar organiseert in de 
Dorpskerk aldaar. Marion Blonk 
trad als solist enkele malen op met het symfonieorkest van het 

Brabants Conservatorium. Mari-
on maakt deel uit van diverse ka-
mermuziekensembles. 
Op het programma staat een 
prachtig Andante van Mozart 
voor � uit en orgel. Fluit en orgel 
zullen verder o.a. klinken in en-
kele delen van de bekende Peer 
Gynt Suite van de Noorse compo-
nist Edvard Grieg, waaronder het 
bekende ‘Die Morgenstimmung’. 
Edvard Grieg verbeeldt hierin 
prachtig het opkomen van een 
nieuwe dag. Uit de suite zal ver-
der nog de bekende Anitraz Tanz 
worden uitgevoerd. Zowel Nico-

las de Grigny (17e eeuw) als Mau-
rice Duru� é (20ste eeuw) hebben 
variaties geschreven over de be-
kende hymne Veni Creator Spi-
ritus. Het Herenkoor Pancratius 
zal afwisselend met het orgel de 
eeuwenoude Gregoriaanse ver-
zen zingen. Verder werken van 
Bach, Handel, Mendelssohn, Willi-
ams en Fauré. Een zeer gevarieerd 
programma dus.
Het concert begint om 20.00 uur. 
Er is een pauze met ko�  e en thee 
en de toegang is gratis. Na a� oop 
is er een deurcollecte. Het adres 
van de kerk is Dorpsstraat 113 in 
Castricum. (foto’s: aangeleverd)

Iedereen in de Castricummer politiek is blij 
en tevreden als ik de berichtgeving in de pers 
over het nieuwe raadsprogramma en het sa-
men te stellen college moet geloven. Het doet 
mij echter nogal denken aan mijn vakantie-
plannen van vorig jaar.
Jaarlijks gingen we met onze twee kinderen 
naar camping Het Hobbelpaard op de Veluwe. 
We wisten wat we er kregen. Mooie grote plek-
ken, goede douches en wc’s, een mooi natuur-
bad en voldoende mogelijkheden voor de kin-
deren om te spelen. Je kon er ook lekker eten 
en er was zelfs een bioscoopje.
Gaandeweg veranderde de camping. Het 
werd steeds drukker en daardoor verander-
de de sfeer op de camping. We herkenden ons 
zelf steeds minder in de nieuwe bezoekers’, 
noemde een buurvrouw het, die net als wij al 
voor de vijftiende keer op de camping stond. 
Steeds vaker kwamen we in een heel vieze wc 
of kwamen we in ons blootje onder de dou-
che tot de ontdekking dat deze kapot was. De 
weg naast de camping werd steeds drukker, je 
stond soms een kwartier bij de poort voordat 
je in het nabij gelegen stadje naar de markt 
kon. Tot overmaat van ramp stopte de bios-
coop er ook mee.
Toen we 25 jaar getrouwd waren, besloten we 
Het Hobbelpaard te laten voor wat het was. 
We wilden met de kinderen eens naar een 
andere bestemming. Iedereen mocht zijn of 
haar wensen doorgeven, als iemand steun van 
twee andere gezinsleden kon verwerven, dan 
kwam de bestemming in het gezinsbrede reis-
programma. 

En zo ontstond na acht weken discussiëren, 
onderzoek in vakantiegidsen en ‘binge wat-
chen’ van 3 op Reis een prachtig akkoord. We 
zouden naar Miami vliegen en vandaar uit met 
een camper via Los Angeles en San Francisco 
naar Seattle rijden. Vanuit Seattle zouden we 
dan nog een cruise maken naar Alaska. Dit op 
verzoek van mijn dochter die een groen hart 
heeft en de gevolgen van de opwarming van 
de aarde zelf wilde aanschouwen. Het hele ge-
zin was blij en tevreden. Mijn zoon liet wel aan-
tekenen dat wanneer we een museum wilden 
bezoeken, hij op een terrasje mocht blijven zit-
ten. Aangezien hij 20 is en je in de VS pas een 
biertje mag drinken als je 21 bent, vonden we 
dat geen probleem.
Tijd om te boeken. Bij het reisbureau werden 
we onaangenaam verrast. De reis die we wil-
den zou zeker vijf weken duren, terwijl we 
maar drie weken hadden. Daarnaast was de 
reis een stuk duurder dan drie weken kampe-
ren op de Veluwe. We moesten dus opnieuw 
onderhandelen. 
Zo kwam het dat we vorig jaar op camping El 
Caballito zaten in Spanje. Prima voorzienin-
gen. Mooie grote plekken, goede douches en 
wc’s, een mooi natuurbad, een drukke weg en 
in een kerkje in de buurt was zelfs een bios-
coop. En, tot onze grote verrassing kwamen 
we veel oude bekenden van de vorige cam-
ping tegen.
Het werd een heerlijke vakantie, waarin alles 
anders leek, maar hetzelfde bleek.

Bert Roodhof

LEZERSPOST
Een mooie reis

‘Gevonden 
schatten’
Akersloot - Van 3 juni tot 29 ju-
li exposeert Mireille Schermer 
uit Castricum schilderijen en ob-
jecten in het Gemaal 1879 in 
Akersloot. De werken zijn ont-
staan uit gevonden materiaal uit 
het bos, de duinen of het strand. 
Vaak vertelt de vorm van het hout 
dat ze vindt al wat het moet gaan 
worden…
Voor meer informatie over haar 
werk is Mireille te bereiken zie 
haar website www.mireillescher-
mer.nl.
Het gemaal is geopend elke zon-
dag van 13.30 tot  16.30 uur. Tij-
dens de opening is er tevens ge-
legenheid om het gebouw te be-
zichtigen. Uitleg wordt gegeven 
over het nut en de noodzaak van 
het gemaal. Bij goed weer wordt 
er gemalen. Op de bovenverdie-
ping bevindt zich een fototen-
toonstelling met de geschiede-
nis van het Oer-IJ, het verhaal hoe 
het gebied rond Castricum is ont-
staan.
Het bezoekadres is Fielkerweg 
4, (Klein-Dorregeest) te Akers-
sloot. Voor verdere informatie zie 
de website: www.gemaal1879.nl. 
(foto: aangeleverd)

Bridgen in 
de zomer bij 
Bricas
Castricum - Tot en met donder-
dag 31 augustus organiseert Bri-
cas weer de jaarlijkse bridge-zo-
merdrives met een � nale op 31 
augustus. De zomerdrives wor-
den gehouden in Geesterhage 
(Geesterduinweg 3 in Castricum). 
Op dinsdag worden 28 spellen 
in 7 ronden gespeeld en op don-
derdag 24 spellen in 6 ronden. De 
zomerdrives beginnen om 19.45 
uur. Inschrijven kan via de websi-
te tot 18.00 uur (5 euro per paar) 
en aan de zaal tot 19.30 uur (6 eu-
ro per paar). 
De winnaars krijgen wijn en door 
loting gaat er nog een paar met 
wijn naar huis. NBB leden kun-
nen meesterpunten verdienen als 
men het NBB-nummer doorgeeft. 
Voor meer informatie of vragen 
mail naar tcbricas@gmail.com, of 
bel naar nummer 06-16057310.

Rommelmarkt 
in IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 2 juni, van 
09.00 tot 16.00 uur, wordt op het 
Kennemerplein (tegenover de 
Vomar) een rommelmarkt gehou-
den. De kramen zullen weer vol 
liggen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spullen 
wil verkopen kan een kraam hu-
ren. Bel voor informatie of het hu-
ren van een kraam, 0255-533233 
of 06-10475023. De volgende 
markten zijn op 25 augustus en 
15 september.

Eerste publieke optreden
Jan Six jr. vertelt over 
gevonden Rembrandt

Castricum - Maandagavond 4 ju-
ni om 20.00 uur is het eerste pu-
blieke optreden van Jan Six Jr. 
over zijn ontdekte Rembrandt bij 
boekhandel Laan. Het schilderij 
neemt hij niet mee, wel zijn man 
Ronit Palache die het publiek via 
een vraaggesprek precies uit de 
doeken doet hoe Jan Six tot zijn 
ontdekking is gekomen en voor-
al hoe hij het een jaar heeft kun-
nen stilhouden. De entree is 7,50 
euro, kaarten reserveren bij de 
boekhandel.
Jan Six (1978) studeerde kunstge-
schiedenis en werkte bij veiling-
huis Sotheby’s in Londen en Am-
sterdam, als hoofd van de afde-
ling Oude Meesters. Sinds 2008 
is hij kunsthandelaar en heeft hij 
zijn eigen galerie, gespecialiseerd 

in schilderijen en tekeningen 
van Hollandse en Vlaamse Oude 
Meesters. (foto: aangeleverd door 
Boekhandel Laan)

Thermometer in Buurauto
Castricum - Op 5 juni stopt CALo-
rie een thermometer in de elek-
trische deelauto. Om 20.00 uur 
houdt de energiecoöperatie een 
bijeenkomst om de interesse in 
het samen delen van een elektri-
sche Buurauto te peilen. De pei-
ling is nodig, want je haalt niet zo-
maar (om te beginnen) drie elek-
trische deelauto’s naar Castricum. 
Het abonnement erop moet be-
taald worden, uiteindelijk door 
de gebruikers zelf. Op de eigen 
website heeft CALorie al een digi-
tale peiling uitgezet. ,,De resulta-
ten zijn zeer bemoedigend’’, zegt 
coördinator Manuel den Hollan-
der. ,,Bijna iedereen die de en-
quête heeft ingevuld, heeft veel 
interesse in de CALorie Buurauto. 
Maar ook de mensen die aange-
ven het niet te willen, geven ons 
inzicht. Zo schrijft iemand dat hij 
al hetzelfde type elektrische au-
to rijdt als wij op het oog heb-
ben, naar volle tevredenheid. Dat 
geeft ons ook een signaal dat we 
op het goede pad zitten. Van be-
woners moeten we het hebben, 
CALorie is bewoners.’’
CALorie is het pad van het on-
derwerp Mobiliteit voor het eerst 
dit jaar ingeslagen. Dat heeft vol-
gens Den Hollander twee oorza-
ken. ,,Ten eerste bleek ons vrij re-
cent dat mobiliteit in onze ge-

meente verantwoordelijk is voor 
maar liefst een derde van de CO2-
uitstoot. Dat is maar iets minder 
dan de uitstoot voor warmte en 
stroom in al onze woningen. Als 
we met ons allen de urgentie van 
de kwalijke gevolgen van fossie-
le verbranding serieus willen ne-
men, moeten we ook onze ver-
voersmiddelen schoon krijgen. 
Of meer met de � ets gaan.’’
CALorie is parallel aan het project 
Buurauto dan ook bezig met een 
Duurzaam Mobiliteitsplan. ,,Ja, 
elektrische deelauto’s kunnen na-
tuurlijk maar een deel van de to-
tale oplossing vormen. Duurza-
me Mobiliteit is heel complex, 
dat krijg je niet 1-2-3 voor elkaar. 
Het moet naar ons idee beginnen 
met een mooi, breed gedragen 
plan, een visie voor de toekomst. 
En ondertussen gaan we alvast 
doen wat we kunnen, zoals rijden 
in een elektrische deelauto.’’’

Op 5 juni wil CALorie al gelijk 
praktisch aan de gang gaan, door 
groepjes geïnteresseerden te vor-
men die dicht bij elkaar wonen. 
Samen kunnen deze groepjes de 
gewenste lokale randvoorwaar-
den voor hun deelauto’s bepalen. 
Locatie: Wier&ga, Bakkersplein 
kern Castricum (inloop 19.30 uur, 
start 20.00 uur).

Schaken om Zwitserse 
Gaten bij Fase Fier
Bakkum - Zondag vond het 
jaarlijkse Zwitserse Gatenkaas 
schaaktoernooi plaats in Fa-
se Fier. Dit toernooi, ooit in café 
Borst begonnen door Jos Zonne-
veld van Schaakclub Bakkum, kan 
elk jaar op een grote opkomst re-
kenen. De schakers uit Castricum, 
Bakkum en dichtbij gelegen ge-
meenten worden natuurlijk aan-
getrokken door de eerste prijs, 
bestaande uit een enorm brok 
echte Zwitserse Gatenkaas, deels 
gesponsord door Kaashandel van 
Bemmel, die elke woensdag op 
de markt op het pleintje vóór Fa-
se Fier staat.
Sommige  deelnemers worden 
echter nòg meer aangetrokken 
door de troostprijs, uitgereikt aan 
de deelnemer met het slechtste 
resultaat van de middag en ge-
sponsord door Fase Fier. Was in 
vroegere a� everingen deze prijs 
vaak een � es jenever, dit jaar be-
stond de prijs uit � esjes Blozend 
Blondje van de eigen Bakkumse 
Brouwerij.

Zoals altijd waren de schaak-
partijen veelal spectaculair, zeer 
spannend, bijzonder boeiend om 
te zien en van een schaaktech-
nisch abominabel laag niveau.
Misschien speelde de warmte 
een rol, maar bij elke volgende 
ronde (en er waren negen ron-
des) werden er meer blunders 
begaan. Het aantal keren dat de 
kreet “ach, dat had ik niet gezien” 
werd geslaakt nam ook per ron-
de toe. Wellicht dat de inname 
van de vele kopjes thee en fris-
drankjes daar ook mee te maken 
had, want schakers staan er niet 
om bekend moedwillig voor de 
troostprijs te gaan: ze willen de 
tegenstander verslaan!
Het was echter weer uiterst ge-
zellig en het was een tevreden 
Jos die rond de klok van vieren de 
prijzen uitreikte. (De eerste prijs, 
de kaas, werd traditiegetrouw 
onmiddellijk in blokjes gesneden 
en bij de ook daarna vele kopjes 
thee genuttigd). (foto: aangele-
verd)
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Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 . ordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen

. oelati ng raadsleden  verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven

. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

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

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd Onderwerp
19.30 1. Opening

2. Vaststelling agenda
. nstallati e beëdiging van de raadsleden
. luiti ng

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

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda commissievergadering 
31 mei 2018

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Geef uw mening over de kadernota 2019

Tijd Onderwerp Kamer  
21 1  - 22 0  ijeenkomst over diverse aadzaal 

fi nanciële documenten   
 

21:15 uur: inloopavond Kadernota   
201  bewoners en organisati es 

 kunnen mening over de kadernota 
 kenbaar maken 

 Aansluitend: presentati e fi nanciële 
 documenten door dhr. uanet

 Aansluitend: beantwoording 
technische vragen bij adernota 201

Geen raadsinformati eavond over huisvesti ng basisschool Cunera op 1 mei a s  

De eerder aangekondigde raadsinformati eavond over de huisvesti ng van basisschool 
Cunera op donderdag 1 mei 2018 gaat niet door.

De agenda is aangepast omdat naar verwachti ng binnen afzienbare termijn een nieuwe 
college wordt ge nstalleerd. Het dossier rondom de huisvesti ng van basisschool Cunera zal 
door het nieuwe college opnieuw worden bezien. De verwachti ng is dat het nieuwe college 
opti es voor de toekomsti ge huisvesti ng nog voor de zomer kan presenteren ti jdens een 
raadsinformati eavond. 

Tijd Onderwerp Kamer 

Commissies

1 . 0  21.00 aarstukken emeenschappelijke egelingen aadzaal
incl. wijziging HCA

1 . 0  20.1  Aanvraag Vangnetuitkering  ti erop
Parti cipati ewet over 201

20.1   21.00 Commissie Algemene aken  ti erop
1A esluitenlijst raadsvergadering 2  mei 2018
1  ijst van ingekomen stukken
1C ijst ter inzage gelegde informati e
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1  Vragen uit de raad

Pauze
21.1   21.  Vervolgbehandeling aarstukken  aadzaal

emeenschappelijke egelingen 
incl. wijziging HCA

21.1   21.  Verordening commissie bezwaarschrift en  ti erop
21.   22. 0 Diverse moti es  aadzaal

- oti e aanvraagportaal elektrische rijders
- oti e loondispensati e

21.   22. 0 Vaststellen estemmingsplan ti erop
ifriedstraat  Castricum

22.45 Raadsvergadering aadzaal
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politi eke onderwerpen

 esluitvorming
A ienswijze jaarrekening 201  en 
conceptbegroti ng 201  werkorganisati e UCH

 luiti ng 

o er  ertege oor ger  a  aat a e e orga a  e  e  be r e  
e  gebr  a e  a  e oge e  o   te re e  b  o er er e  e  e 

commissievergaderingen aan de orde zijn. 

e   gebr  e t te a e  a  e oge e  o   te re e  t   aar oor 
tot e  et e ag aaro  e erga er g aat t r  r aa e e  b  e 
gr   e a raa gr   e a tr  of a e te efoo er    e   

  e o er er e  et ee   a  et o e  or e  ge ro e

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
kadernota 201  op donderdagavond 1 mei aanstaande. m 21.1  uur kunt u in de raadzaal 
van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 201  en geeft  richti ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in 
deze vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

ok voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 1 mei, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 1 mei 2018.

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

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e 
Vera Hornstra  088- 0 01  of osanne lootweg  088- 0 01 . ailen kan ook naar 

raadsgri   e@castricum.nl) 

at kunnen drank en drugs doen met je kind en wat voor rol spelen groepsdruk en sociale 
media hierbij  uders van kinderen in groep 8 kunnen terecht op een voorlichti ngsbijeenkomst 
hierover. De eerste was 1  mei op basisschool de rug in Akersloot. Deze en volgende maand 
zijn er nog bijeenkomsten in Castricum en immen. 

Voorlichting over drank en drugs voor 
ouders van leerlingen groep 8

n een luchti g interacti ef theaterstuk met herkenbare scenes uit de dagelijkse prakti jk krijgen 
de ouders getoond hoe zij met hun jongeren in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen. 
Arti ance geeft  de voorstelling vanuit het project  n control of alcohol en drugs. De bijeenkomst 
is voor de ouders waarvan de kinderen na de zomervakanti e naar het voortgezet onderwijs 
gaan.

ureau HA , rijder eugd, de D, de Politi e, de eerplichtambtenaar, de eugdconsulent, 
adviseur openbare orde en veiligheid  en het ongerenwerk zijn aanwezig voor meer informati e 
of een gesprek na a  oop. 

en opmerking van een van de aanwezige ouders op de eerste bijeenkomst

e or t e be ter a  et be ree baar a e  a  o er er e  et e  e  a  et 
gedrag van je kind, maar ook zeker van je eigen gedrag!

p 0 mei 2018 volgt een bijeenkomst voor de ouders met postcode 1 02 op basisschool 
Helmgras en  juni 2018 is er een bijeenkomst voor de ouders van de scholen in Castricum met 
postcode 1 01 op de Paulusschool. De ouders krijgen via de school van hun kind hiervoor een 
uitnodiging. 

Verder is op 20 juni 2018 nog een bijeenkomst voor de ouders van de scholen in immen 
en voor ouders die niet bij een eerdere bijeenkomst aanwezig konden zijn. Deze laatste 
bijeenkomst is in het gemeentehuis van Castricum. Daarvoor kunnen ouders zich opgeven 
via voorlichti nggroep8@debuch.nl.

Agenda Raadsplein
7 juni 2018
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Aannemer oms is inmiddels ver gevorderd met de uitvoering van het zuidelijke deel van de 
leibroek fase 2). p donderdag 1 mei gaat de aannemer over naar fase . ase  betreft  het 

noordelijke deel van de leibroek, tussen de Helmkade en de rotonde bij de ranjelaan.

De leibroek blijft  afgesloten voor doorgaand verkeer, hiervoor blijft  de bestaande omleiding 
gelden. Voor fi etsers wordt een omleiding ingesteld via de erste roenelaan, Prins Hendrik-
straat en Anna Paulownastraat. 

De ontsluiti ngen van de Helmkade en de eidoornlaan zijn weer open. Het verkeer kan via de 
rotonde van de eatri straat de wijk verlaten. ewoners van de wijk tussen de astanjelaan

leibroek ranjelaan en het spoor kunnen geen gebruik meer maken van de uitritt en naar de 
leibroek. 

Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanager, ohn-Paul van de racht telefoon 
0 22- 88 8.

Foto: Habro fotografi e

Onthulling herdenkingsplaquette 
omgekomen bemanning Avro Lancaster

Vrijdag 18 mei werd bij de strandopgang in Castricum aan ee een herdenkingspla uett e 
onthuld voor de omgekomen bemanning van de Avro ancaster. Het toestel stortt e in 
1  neer ten zuiden van Castricum aan ee. De sti chti ng 1  n- A  onthulde de 
herdenkingspla uett e samen met familieleden van de ancaster bemanning. a de onthulling 
ging de ceremonie verder op de Algemene egraafplaats in ergen waar de omgekomen 
bemanningsleden zijn begraven. 

Herinrichting Kleibroek te Castricum, fase 3

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 1  02 1. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 

U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
100 18 Willem de wijgerlaan  in Castricum
 Het vergroten van de woning voorzijde)
1 0 18 Duinweg 1 a in Castricum
 Het plaatsen van een schuurkas en wateropvangsilo s
1 0 18 Delving  in Castricum
 Het uitbreiden van een schuur
 Dusseldorperweg 10 en 12 in Limmen
 Het wijzigen van een inrit gezamenlijke inrit)
 Nesdijk 1 in Limmen
 Het bouwen van een nieuwe schuur
1 0 18 Off enbachstraat 18 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
1 0 18 Dorpsstraat  in Castricum
 Het vergroten van de woning dakopbouw) dakopbouw) en het wijzigen van de voorpui
 Dusseldorperweg 8 in immen 
 Het verbouwen van een woning
180 18 eeweg langs de 51  in Castricum 
 Het kappen van drie bomen

 Burgemeester ooijstraat  in Castricum
 Het wijzigen van de bestemming Detailhandel naar bestemming Horeca
2 0 18 Anna Paulownastraat  in Castricum 
 Het veranderen bedrijfspand naar woning

Verlengen behandeltermijn
urgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 

termijn van behandeling met ma imaal  weken is verlengd

Datum Adres
180 18 Oosterzijweg achter De Oosthoek tot A9 in Limmen
 Het dempen en graven van sloten en aanleggen dammen 
220 18 Maatlat in Limmen 
 Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
2 0 18 Pern straat 5 in Castricum
 Het vervangen van een dakkapel 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
urgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 

verlenen:

Datum Adres
1 0 18 oogegeest  in Akersloot
 Het plaatsen van een ti jdelijke woonunit
180 18 eeweg 1 in Castricum
 Het oprichten van een Vodafone antenne opstelpunt 
 Kapelweg 58 in immen
 Het bouwen van een woning
220 18 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 27 in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen en het renoveren van de gevel

Offi  ciële mededelingen woensdag 30 mei 2018

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst voldoende woningen zijn die zijn afgestemd op 
de behoeft en van de inwoners  m een goed inzicht te krijgen in de woningbehoeft e voert 
adviesbureau tec roep in opdracht van de gemeente Castricum de komende periode 
een woningbehoeft eonderzoek uit. De resultaten van het onderzoek worden onder andere 
gebruikt bij het actualiseren van de woonvisie voor de gemeente Castricum. Daarnaast 
zijn de resultaten van belang om een passende invulling te kunnen geven aan toekomsti ge 
woningbouwplannen.

Online enquête
ij alle huishoudens is een brief op de mat gevallen met de uitnodiging om mee te doen 

aan het woningbehoeft eonderzoek in de vorm van een en u te. ethouder arcel 
teeman  e kijken uit naar de resultaten van het onderzoek. ant wat voor woningen 

willen de bewoners van Castricum  atuurlijk hebben we wel een idee, maar wat zijn 
precies de wensen en voorkeuren op dit moment  k hoop dat zoveel mogelijk huishoudens 
meedoen aan dit onderzoek.

Meedoen?
ie geen brief heeft  ontvangen, maar toch wil meedoen, kan de en u te digitaal invullen 

via www.en ueteviainternet.nl . nder alle deelnemers aan de en u te worden ti en 
bonnen ter waarde van 2  euro verloot.

Jongeren
De gemeente wil ook graag de woonwensen en verhuisplannen van jongeren weten. 
Voor thuiswonende jongere n) vanaf 1  jaar is er een aparte en u te  
www.en ueteviainternet.nl kind.

Planning
De en u te loopt tot maandag 11 juni 2018. Vervolgens gaat tec roep aan de slag met 
de resultaten. n de loop van derde kwartaal wordt het onderzoek afgerond. De uitkomsten 
zullen vervolgens worden gecommuniceerd via de communicati ekanalen van de gemeente.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

240518 Wederik 16 in Castricum
Het aanleggen van een uitrit
Off enbachstraat 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

250518 Lange Akker 21 in Limmen
Het bouwen van een woning 
Korte Brakersweg 5 (tuin 58a – Volkstuinencomplex De bloemen) in Castricum 
Het plaatsen van een hobbykas

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende Evenementenvergunningen (APV*)
Datum Adres
170518 Gemeente Castricum 

Verleende doorlopende evenementen-vergunning avondvierdaagse Castricum  
2018 op maandag 11 juni 2018 t/m donderdag 14 juni 2018, verzenddatum besluit  
17 mei 2018 (APV1800421).

180518 Oude Parklaan in Castricum
Verleende evenementenvergunning Roots Market Dijk & Duin op de 2e zondag  
in juni t/m december 2018 bij de Oude Keuken en Ketelhuis op terrein van Dijk &  
Duin verzenddatum besluit 18 mei 2018 (APV1800274).

250518 Gemeente Castricum
Verleende evenementenvergunning Cross Triathlon Akersloot op zondag 24 juni  
2018 in het Alkmaardermeer en op het recreati egebied Claes Hoornpolder  
Akersloot, verzenddatum besluit 25 mei 2018 (APV1800237)

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV via apv@debuch.nl 
of via 088 9097561.

Castricum, 30 mei 2018.

Wie komt helpen?
Zonnebloem zoekt nieuwe vrijwilligers
Castricum - De Zonnebloem, af-
deling Castricum en Bakkum, 
zoekt vrijwilligers die de enthou-
siaste groep willen komen ver-
sterken. De Zonnebloem bezoekt 
ouderen en organiseert regelma-
tig leuke uitstapjes.
Lijkt het je leuk en ben je in de ge-

legenheid om eenmaal per week 
of veertien dagen iemand te be-
zoeken, voor een praatje, een 
spelletje  of om mee te gaan wan-
delen dan kan dat veel voldoe-
ning geven en een oudere heel 
gelukkig maken. Ook bij de uit-
stapjes helpen de vrijwilligers bij 

Workshop: grenzen aangeven op werk
Castricum - Op woensdag 6 juni 
is er opnieuw een mogelijkheid 
om te leren om beter grenzen aan 
te geven op het werk. Deze work-
shop is een van de vele vernieu-
wende activiteiten die plaatsvin-
den in het Oude Administratiege-
bouw op het landgoed Duin en 
Bosch, waar een vijftigtal innova-
tieve bedrijven is gevestigd. Elly 
Oude Elferink van Ginger HR 
Consultancy vertelt: ,,Eerder dit

jaar organiseerden we deze 
acti-viteit voor de eerste keer. 
De en-thousiaste reacties die 
we kre-gen brachten ons ertoe 
om nog voor de zomervakantie 
een her-haling te organiseren. 
Ons mot-to: je kunt niet alle 
problemen in een halve dag 
oplossen, maar het helpt 
enorm. Je kunt er ge-lijk de 
volgende dag je voordeel mee 
doen.’’ Zoals een van de deel-

Nieuwe ietstocht over oude zeebodems
Kennemer Classic maakt doorstart 
met cultuurhistorische routes
Regio - De Uitgeester fiets-
tocht Kennemer Classic gaat 
na een jaar van afwezigheid 
weer van start met nieuwe 
cultuurhistorische routes. Van-
af een nieuwe start- en finish-
locatie namelijk het historische 
Fort aan den Ham, zijn af-
standen van 65, 100 en 125 
kilometer uitgezet door ge-
bieden met een rijk verleden. 
Met deze insteek maken deelne-
mers aan de fietstocht een 
rondgang door de geschiedenis, 
langs Unesco Cultureel Erf- 
goed en landschappen die 
vroeger onder water stonden. 

Van het inschrijfgeld van ie-
dere deelnemer aan de Ken-
nemer Classic komt twee euro 
ten goede aan het Goede Doel 
dat aan deze fietstocht is 
verbonden, namelijk de Raisin 

Hope Foundation. Deze stichting 
realiseert een landelijk netwerk 
van aangepaste fietsen die 
door mensen met (opgelo pen) 
letsel gratis kunnen worden 
geleend. Fietsen stimuleert de 
hersenen, voorkomt isolement en 
geeft mensen die voorheen goed 
konden fietsen maar nu afhanke-
lijk zijn van anderen, een groot 
deel van hun vrijheid en onaf-
hankelijkheid terug. Dit kan vaak 
alleen met kostbare aangepaste 
fietsen. Meer informatie over dit 
goede doel is te vinden op
www. raisinhope.nl.
Iedereen kan meedoen aan de 
Kennemer Classic op zondag 3 ju-
ni 2018 maar dient zich wel te re-
gistreren. Online inschrijven via 
www.kennemerclassic.nl levert 
korting op. Handmatig inschrij-
ven ‘s morgens voor aanvang 
van de fietstocht is tegen een

kleine meerprijs ook nog 
mogelijk. Het inschrijfgeld va-
rieert van vier tot negen euro, 
afhankelijk van de afstand en 
eventueel lidmaatschap. Voor 
kinderen tot zestien jaar is 
deelname gratis.

Deelnemers ontvangen een uit-
gebreide routeoverzichtskaart 
maar fietsen hoofdzakelijk 
volgens de speciaal uitgepijlde 
routes of op GPS navigatie. 
Starten kan in Uitgeest op het 
Fort aan den Ham aan de 
Busch en Dam 13 tussen 08.00 
en 11.00 uur, afhankelijk van de 
gekozen afstand. Meer in-
formatie en het laatste 
nieuws is te vinden op
www.ken-nemerclassic.nl.

(Foto: aangeleverd)

toerbeurt mee in de begeleiding. 
Belangstelling, aanmelden of vra-
gen? Bel of mail Marion Jacobs-
van der Himst, tel. 0251-650057 
of marionvanderhimst@gmail. 
com. Bezoek ook eens de website 
voor meer informatie: www.zon-
nebloem-castricum/bakkum.nl.

nemers vertelde: ,,Ik zocht prak-
tische handvatten om beter 
met werkdruk om te gaan. Die 
heb ik bij jullie gevonden.’’ 
Iedereen is van harte welkom, 
ook deelnemers van buiten Cas-
tricum. Aanmelden tegen een 
kleine vergoeding kan via
www. gingerhrconsultancy.nl

(Foto: aangeleverd)




