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Limmen - Door een noodlot-
tig bedrijfsongeval bij Brouwerij 
Dampegheest op de Achterweg 
is mede-eigenaar en brouwer 
Herman Zomerdijk (56) op 27 
mei overleden. Een  ander raakte 
gewond. Herman zette  zich vol-
ledig in voor de brouwerij die hij 
in 2006 als hobby  oprichtte sa-
men met Rinus en Kees Koot. 

Overleden na ongeval in 
brouwerij Dampegheest

SP Noord-Holland stelt:
,,Kans op bungalowpark 

wordt steeds kleiner”
Castricum - De kans dat 
Landal ten westen van het 
NS-station een bungalow-
park mag bou wen wordt 
steeds kleiner. SP-statenlid 
Marnix Bruggeman conclu-
deert dit uit antwoorden van 
Gedeputeerde Staten (GS) op 
zijn schriftelijke vragen. 

GS stelt  dat er weinig mogelijk-
heden zijn voor Duynparc van-
wege bezwaren vanuit ruimte en 
natuur. Toch wil het provincie-
bestuur pas een officieel stand-
punt innemen als de plannen 
via de gemeente Castricum bij 
de provincie worden ingediend. 
De grond waarop Duynparc 
zou moeten komen is voor de 
helft eigendom van de provincie. 

PWN beheert deze grond. Vori-
ge maand bracht PWN een ne-
gatief advies ten aanzien van het 
plan. Bruggeman wilde weten of 
het college van GS het hiermee 
eens is. Maar GS willen de plan-
nen voor Duynparc en het haal-
baarheidsonderzoek afwachten. 

Bruggeman: ,,Ik snap wel dat 
Castricum eerst officieel een 
plan moet indienen bij de pro-
vincie. Pas dan mogen ze beoor-
delen of het past binnen de pro-
vinciale regels voor natuurbe-
houd. Maar met de grond ligt het 
anders. Daarvan kun je gewoon 
zeggen: die verkopen we niet. 
Zeg gewoon dat dat bungalow-
park er niet komt. Dan weten we 
waar we aan toe zijn.”

Actiecomité wil openheid van zaken
Castricum - Actiecomité Toon-
beeld heeft maandagavond de 
gemeenteraad gevraagd de ge-
heimhouding rond de ontwikke-
ling van het gebied Toonbeeld op 
te heffen. 
Het plan is dat Toonbeeld ver-
huist naar Nieuw Geesterhage 
en dat op deze locatie woningen 
komen. Het bedrag dat dit ople-
vert kan gebruikt worden voor 
de realisatie van Nieuw Gees-
terhage. De actiegroep wil het 

gebouw behouden onder ande-
re vanwege de architectonische 
waarde. De gemeente zou bo-
vendien geen degelijk onderzoek 
verricht hebben naar een moge-
lijkheid een andere bestemming 
aan het gebouw te geven. Vol-
gens het actiecomité wordt de 
ruimtelijke en stedenbouwkun-
dige kwaliteit niet versterkt met 
de woningbouwplannen en zou 
er met deze plannen geen gedif-
ferentieerd woningaanbod ont-

staan. En dat zou wel moeten als 
gekeken wordt naar het Mas-
terplan Inbreidingen en Lokale 
Woonvisie. Bärbel Böhling, een 
woordvoerder van het actiecomi-
té: ,,De afspraken over koppeling 
van de twee projecten, Nieuw 
Geesterhage en Toonbeeld, zijn 
gebaseerd op een bestemmings-
plan waarin woningen op de lo-
catie Toonbeeld nog niet zijn toe-
gestaan. Voor een bestemmings-
planwijziging moet de burger de 
ruimte krijgen om in te kunnen 
spreken. Is deze procedure al-
leen maar formeel? En kunnen 
er al afspraken worden gemaakt 
ook al is de burger nog niet ge-
informeerd? Ons advies aan de 
raad is dit plan af te wijzen. Voor 
de  burger is deze onoverzichte-
lijke, weinig transpartante con-
structie een onbegrijpelijke ma-
terie geworden.” 
Maandagavond ontstond een 
levendige discussie op het ge-
meentehuis. ,,Wij hopen dat de 
raad bereid is nog eens in ge-
sprek met de bewoners uit de 
Oranjebuurt te gaan en de pun-
ten uit onze ingediende zienswij-
ze nog eens goed te overwegen.”  
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Castricum - Zaterdag rond 
19.00 uur is op de Buurtweg een 
dertienjarige jongen van het dak 
van een school gevallen toen hij 
een voetbal wilde pakken. Hij 
werd per ambulance voor onder-
zoek naar ziekenhuis gebracht. 
Zondag is na het stratenvoetbal-
toernooi in Limmen aangifte ge-
daan van een mishandeling. Een 
man had in de feesttent een klap 
gekregen. Een verdachte is kort 
daarna aangehouden. Woens-
dag om 0.30 uur is een inwoon-
ster uit Castricum aangereden 
door een trein. Zij kwam hier-
door te overlijden. Er was geen 
ander voertuig bij betrokken. 

Sokkerwei heeft anti-
pestcoördinator in huis

Castricum - Op basisschool De 
Sokkerwei wordt sinds vijf jaar in 
elke groep gewerkt met de me-
thode Vreedzame School. Bij De 
Vreedzame School staan socia-
le competentie en democratisch 
burgerschap centraal. Ook ou-
ders worden betrokken bij het 
programma. De Sokkerwei wil 
nu pesten meer bespreekbaar 
maken en zich verder ontwikke-
len in de aanpak tegen pesten. 
Op de school is juf Marloes nu 
als anti-pestcoördinator aange-

steld. Zij richt zich op het curatief 
en preventief te werk gaan tegen 
pesten. Ze heeft het opleidings-
traject trainer omgaan met pes-
ten gevolgd bij de stichting Om-
gaan met pesten. Bij de interven-
tie Sta Sterk op school  worden 
naast slachtoffers ook buiten-
staanders getraind. Tijdens de-
ze trainingen wordt deze leerlin-
gen vanaf de basis geleerd hoe 
je positief en krachtig voor jezelf 
en een ander kan opkomen. De 
eerste resultaten zijn positief. 

Akersloot - De gezamenlij-
ke kerken van Akersloot hou-
den hun jaarlijkse Hagenpreek; 
een feestelijke dienst in de open 
lucht. Dat doen zij samen met 
de leden van het jongerenkoor 
Aquarius en het kinderkoor van 
de parochie. Voorgangers:  pas-

tor H. Hudepohl en ds. Jan van 
Aller. De dienst wordt gehou-
den op het Scoutingterrein, op 
de Roemersdijk. Voor kinderen is 
er een eigen programma en op-
vang. De dienst begint om 10.00 
uur en duurt ongeveer een uur. 
Een eigen stoel meenemen kan.

Hagenpreek in open lucht

Artiesten tekenen platen-
contract in paardenstal

Bakkum - In de Surprise Sta-
bles van Henny Huisman heb-
ben Carina Lemoine, Martin 
Vincken, Glenn de Koning, Roel 
van der Wielen, Kimberly, Rene 
Eshuijs en Georges Lotze afgelo-
pen week een platencontract ge-
tekend bij het platenlabel Storm 
Records van Bert Schenau. De 
artiesten, die al een aantal jaren 
hard werken aan een professi-

onele zangcarrière, zetten hier-
mee een belangrijke stap in hun 
muzikale carrière. 
Allen zingen regelmatig op fees-
ten en partijen. Ook hebben ze 
allemaal al eigen singles uitge-
bracht. Zowel de artiesten als 
het platenlabel zijn verheugd 
met deze samenwerking. Op 
de foto Georges Lotze met Bert 
Schenau.

Atleet Cliff Ellsworth scoort
Castricum - Afgelopen week-
end was het een weekend vol at-
letiek voor atleet Cliff Ellsworth. 
Het begon donderdag 29 mei 
met de Harry Schulting Games in 
Vught waar een 400 meter hor-
den op het programma stond. 
Na een zware trainingsweek 
wist de atleet dat het geen per-
fecte wedstrijd zou worden. Ook 
de kou hielp niet mee om er een 
harde race van te maken. Toch 
wist Cliff Ellsworth dit onder-
deel op zijn naam te schrijven en 
daarmee de Games te winnen.

Twee dagen later stond er weer 
een 400 meter horden op het 
programma, dit maal in Oorde-
gem in België. De omstandig-
heden en het gevarieerde inter-
nationale deelnemersveld wa-
ren perfect om een goede tijd 
neer te zetten voor de jonge at-
leet. Dit deed hij dan ook en hij 
won hierbij zijn serie in een per-
soonlijk recordtijd van 51,89. 
Hiermee verstevigt hij zijn positie 
op tweede plek op de nationale 
ranglijst en bemachtigt zelfs een 
plaats in de allertijden ranglijst.

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug zijn deze maand 48 
kandidaten geslaagd voor een 
zwemdiploma. Op woensdag 7 
mei is het zwem-ABC compleet 
geworden voor: Nicolas Aalde-
ring, Jamie Hinchcliffe, Luca van 
Hoven, Sofie de Jager, Xander 
Monteban en Céline Röttgering. 
Op 21 mei bestond de groep af-
zwemmers voor het A-diploma 
uit 23 jonge kandidaten: Roef 
Beentjes, Tess Bontje, Maud 
van de Boogaard, Denise Boom, 
Bo Castricum, Irem Naz Demi-
rel, Danique Glorie, Willemijn 
Gorter van Wagtendonk, Joris 
van Haaster, Jip Kuilman, Robin 
Laan, Mads van der Locht, Ro-
sa Meijer, Malou Pluijnen, Nuria 
Sanders, Kevin Schermer, Joël-
la Scholten, Luc Strauss, Thijs 
Strauss, Morris Vijzelaar, Syrah 
Waitere, Ronja Walraven en Met-
te van Zelst. De geslaagden voor 
het B-diploma zijn: Sophie van 
Aalsum, Hessel Bakkum, Coen 
van den Boogaard, Jaline Boon, 
Don Dekker, Nina Esser, Quinn 
van der Graaf, Rijk Huisman, 
Thijs de Jager, Susanne Jak, Stijn 
Jonker, Mees Kroes, Coba Me-
ijer, Mark Mossing Holsteijn, 
Sem de Roo, Sascha Swart, Eva 
Veldt, Roef Wijnholds en Pippa 
Zunnebeld. 

Castricum - Weer was de snel-
ste duif van de Gouden Wielen 
van Cees de Wildt. 
Vanuit het Franse Morlincourt 
(352 km) gingen de duiven als 
een speer richting Castricum 

Weer snelste duif bij De Wildt
met een snelheid van circa 73 
km per uur naar huis. De tweede 
plek werd gewonnen door Ger-
hard Tromp met enkele secon-
den voorsprong op Arie Hage-
man.

De week van loze brandmeldingen
Castricum – Afgelopen week 
was het heel vaak loos alarm 
voor de brandweer. Dinsdag om 
6.30 uur moesten zij hun bed uit 
voor een rookmelder die was af-
gegaan bij Hotel Borst. Er was 
echter niets aan de hand en de 
eigenaar kwam ter plaatse om 
de installatie te resetten, om-
dat de brandweer dit niet mag 
doen.  Hij schakelde bovendien 
een bedrijf in om naar de brand-
melder te kijken. Diezelfde dag 
om 16.15 uur werden de vrijwil-
ligers opgeroepen voor een au-
tomatische brandmelding  bij De 
Santmark. Toen de vrijwilligers 
onderweg waren werd de mel-

ding ingetrokken. Twee uur later 
weer naar Hotel Borst waar een 
brandalarm was. Ook deze mel-
ding werd ingetrokken. Woens-
dag rond 12.50 uur werden de 
spuitgasten opgeroepen voor 
een brandmelding bij het voor-
malige Stayokay. Ook deze mel-
ding werd weer via de pieper te-
ruggefloten door de alarmcen-
trale. Vrijdag was het weer raak 
bij Hotel Borst, dit keer om 9.40 
uur, maar de brandweer hoefde 
niet uit te rukken. De eigenaar 
schakelde opnieuw een gespe-
cialiseerd bedrijf in om meerdere 
meldingen te voorkomen. Vrijdag 
om 22.00 kwam er een melding 

dat er een binnenbrand was in 
een woning aan de Ravelstraat.
Het zou om een bijkeuken gaan 
die in brand zou staan. Dit was 
gezien door iemand van een 
naastgelegen straat. Samen met 
de politie stelde de brandweer 
een onderzoek in. Het bleek te 
gaan om een vuurkorf die bij ie-
mand in de tuin stond met be-
hoorlijke vlammen. Door de 
weerspiegeling in de ramen leek 
het erger dan dat het was. An-
derhalf uur later ging de pieper 
weer af en mochten de vrijwilli-
gers naar  Dijk en Duin waar een 
brandalarm afging. Ook deze 
melding werd ingetrokken.

Afzwemmers
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 22-05-
2014: Afruza Abudureheman, 
geboren te Alkmaar, dochter van 
Alimjan Abudureheman en Hay-
riguli Wumaier. 25-05-2014: Sop-
hie Berger, geboren te Alkmaar, 
dochter van Remco Berger en 
Sandra M. Rozemeijer. 
Wonende te Limmen: 21-05-
2014: Melle H. Boers, zoon van 
Sebastianus P.A.M. Boers en 
Lenneke A. Winder. 24-05-2014: 
Lisa Elena Liefting, geboren te 
Alkmaar, dochter van Adrianus 
J.M. Liefting en Margit J. Boer. 
Wonende te Akersloot: 24-05-
2014: Tije Nian Mors, zoon van 
Martijn A. Mors en Cornelia M.C. 
Kerssens.

Huwelijk/geregistreerd Part-
nerschap
23-05-2014: Reinier S. Corne-
lissen en Rianne Linden. 23-05-
2014: Robert J.M. Molenaar en 
Simone de Wit. 28-05-2014: Bart 
Mantel en Miriam H.M. Schuma-
cher. 28-05-2014: Ferdinand De-
brichy en Maria D. van Diepen

Overleden
Wonende te Castricum: 23 mei 
2014: Cornelis J.P. Dam, geboren 
16-01-1929. 23 mei 2014: Maria 
.T. Oostenbrink, geboren 22-06-
1943. 24 mei 2014: Adriaan Re-
ijmerink, geboren 01-11-1926 
gehuwd met: Marina Meijer. 27 
mei 2014: Robert Allegro, gebo-
ren 14-05-1939.

Mee met MPM Seaside 
Affair naar Tractor Pulling?
Bakkum – Op zaterdag 21 juni 
zijn ze er weer bij; het team van 
MPM Seaside Affair hoopt goe-
de zaken te doen op dit interna-
tionaal befaamde Tractor Pulling 
evenement in Made. Ze doen 
mee in de Modifi ed en Unlimi-
ted klasse. 
Dr. Power Stage V is ook van de 
partij en neemt deel aan de 2 

Wheel drive klasse. Voor de men-
sen die in de buurt van Egmond, 
Heiloo, Castricum, Akersloot, 
Uitgeest is het mogelijk met de 
bus te gaan. 
Voor tien euro kan men gebruik-
maken van vervoer. Voor meer 
informatie Theo van Velzen: van-
velzen@onlinemail.nl. Vóór 8 ju-
ni aanmelden.

‘Ome’ Klaas Peijs overleden   
Castricum - Op 27 mei is op 
81-jarige leeftijd ‘ome’ Klaas Pe-
ijs overleden.
Hij had in vele functies vele ver-
diensten voor de voetbalsport en 
de gemeenschap. Voor CSV was 
hij actief als consul, scout in zat 
hij in divers werkgroepen. Tevens 
heeft hij aan de basis gestaan 
van dames voetbalclub DVC en 
later van het vrouwenvoetbal 
bij FC Castricum. Nog weer la-
ter werd hij ook beheerder van 
het complex Noord-End en be-
stuurslid van de ‘Vrienden van 
FC Castricum’. Naast het voet-
bal was hij bekend als onder-
nemer in Bakkum en ook in die 
hoedanigheid was hij weer ac-

tief in commissies en verenigin-
gen. In 2003 kreeg hij de gou-
den speld van de KNVB. In 2005 
werd hij uitgeroepen tot FC Cas-
tricum ‘Vrijwilliger van het jaar’, 
de club waarvan hij tevens ere-
lid was. Wellicht de mooiste blijk 
van waardering was de konink-
lijke onderscheiding in de Orde 
van Oranje Nassau in 2007. Klaas 
Peijs zou op 30 mei een opera-
tie ondergaan in Beverwijk, maar 
de dinsdag daarvoor overleed hij 
aan een hartaanval. Dat dit on-
verwachts was blijkt wel uit het 
feit dat hij op 26 mei nog een op-
gewekt interview gaf aan de PR-
commissie van FC Castricum. 
Foto: Han de Swart.

Expositie Joop Bakker
Castricum - Tot 3 juli is een maritieme expositie te zien van Joop 
Bakker te zien in de ontmoetingsruimte van de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Met woorden van Jules Deelder in gedachte pro-
beert Joop een eigen stijl te ontwikkelen: ‘Hetzelfde zien, maar 
het zó zien zoals niemand het zag.’ Meer werk van Joop Bakker 
is te zien op www.joopbakker.nl en in het Strandvondstemmuse-
um waar een groot deel van zijn tekeningen en schilderijen hangt.
De Tuin deelt mee in de opbrengst bij verkoop van één of meer-
dere werken.

Obstakelrace voor goed doel
Castricum - Zin in een condi-
tionele uitdaging? Doe mee met 
een obstakelrace die als naam 
‘Full of Life obstacle run’ mee-
krijgt. Zaterdag 21 juni om 12.00 
luidt op camping Geversduin het 
startschot. Na acht kilometer, 
tien obstakels, een dosis team-
work en een portie gezonde oer-
kracht doemt de fi nish weer aan 
de horizon op. Met obstakels 
waarbij de deelnemers moeten 

klimmen, tijgeren, buikschui-
ven, tillen én balanceren. Ook De 
Kruisberg wordt meegenomen 
in de race. Deelnemen kan van-
af vijftien jaar en kost tien euro. 
Voor meer informatie en inschrij-
vingen: www.fullofl ife.nl. Met de 
opbrengsten organiseert Stich-
ting Sociaal Castricum in febru-
ari weer een sportdag voor men-
sen met een lichamelijke handi-
cap.

Castricum - Ben Prins fotogra-
feerde een kolibrievlinder, die op 
25 mei in zijn achtertuin op de 

Geelvinckstraat neerstreek. Ook 
een mooie foto gemaakt. Mail 
naar info@castricummer.nl. 

Naar de Hoep
Bakkum - In en om PWN Be-
zoekerscentrum De Hoep is 
altijd van alles te doen en te 
beleven. Binnen is de wissel-
tentoonstelling Rovers van de 
lage landen te zien en van al-
les te weten komen over wa-
ter en natuur. 

In juni worden verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd. Kin-
deren kunnen op berenjacht, 
heksensoep of een bloemen-
pers maken. Meer informatie op 
de website www.pwn.nl/erop-
uit. Bezoekerscentrum De Hoep 

is open van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
en te vinden langs de Zeeweg in 
Bakkum.
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Castricum - Op zaterdag 7 juni start een nieuwe expositie 
in het parochiecentrum van de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat. De getoonde kunstwerken zijn schilderijen en droge 
naaldetsen gemaakt op een dagcentrum van de Hartekamp-
groep. De cliënten worden hier op professionele manier bege-
leid om kunstenaar en/of grafisch medewerker te worden. Out-
siders art heet deze kunststroming. Op de afbeelding een werk 
van Bart De Pagter: de Ark van Noach. De werken zijn onge-
veer drie maanden te bezichtigen op de vrijdagochtenden, na 
de zondagsvieringen en bij andere openbare aangelegenheden.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 21.15 uur   

maandag 16.00 & 19.30 uur   
dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Grace of Monaco
donderdag 20.00 uur  

vrijdag, zaterdag & zondag 19.00 uur   
maandag 19.30 uur   

dinsdag 20.00 uur   woensdag 16.00 uur  
Maleficent 3D

donderdag 15.30 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag & zondag 16.00 uur   

maandag 11.00 uur   
dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur      

Tracks
donderdag & vrijdag 15.30 uur   
zaterdag & zondag 19.00 uur   

maandag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur       
De 100 jarige man die uit het

 raam klom en verdween
vrijdag 15.30 uur 

zaterdag & zondag 21.15 uur   
The Other Woman

vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Flits & het Magische Huis (NL) 3D
zondag & maandag 11.00 uur 

Muppets Most Wanted
zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 2D
zondag 11.00 uur 
Pim en Pom

Programma 5 juni t/m 11 juni 2014

Grace of Monaco
Grace of Monaco vertelt het we-
reldberoemde verhaal van Hol-
lywood actrice Grace Kelly, ge-
speeld door Oscarwinnares Ni-
cole Kidman, die door haar hu-
welijk met Prins Reinier de der-
de  Prinses van Monaco werd. 

Een prachtige film, geregisseerd 
door Olivier Dahan die de gla-
mour en de keerzijde daarvan 
toont in het leven van Prinses 
Grace. De film is tevens de ope-
ningsfilm van het Filmfestival van 
Cannes 2014.

In de zeventiger jaren trekt Ro-
byn in het gezelschap van haar 
hond en vier kamelen solo door 
de Australische outback. Om de 
financiële middelen en de kame-
len bij elkaar te krijgen, werkt ze 
eerst een tijd op een kamelen-
ranch, waar ze leert hoe ze met 
de dieren moet omgaan. Als ze 
aan deze bijzondere reis begint, 
wordt ze bekend als de ‘camel 

Tracks lady en al snel wordt ze 1 van 
de meest fascinerende reizigers 
van haar tijd. De zoektocht naar 
haarzelf wordt herhaaldelijk ver-
stoord door toeristen en journa-
listen. 
Het enige contact dat ze toelaat 
is met fotograaf Rick Smolan die 
vanuit New York invliegt om haar 
ongelofelijke reis vast te leggen 
op camera voor de National Ge-
ographic. Er ontstaat een bijzon-
dere band tussen hen.

Twee dagen fietsen langs kunst
Castricum - Op zaterdag 7 en 
8 juni exposeren kunstenaars 
tussen 11.00 en 17.00 uur van-
wege de Kunstfietsroute. Een 
overzichtstentoonstelling is de 
zien in de Oude Keuken op het 
terrein van Dijk en Duin van 28 
april tot en met 15 juni. In to-
taal zijn meer dan vijftig kunste-
naars betrokken bij de negen-
tiende keer dat de Kunstfiets-

route plaatsvindt. Op sommige 
locaties exposeren  nl. meerde-
re kunstenaars. Het aanbod is 
zeer divers, zowel amateurs als 
professionele kunstenaars to-
nen hun schilderijen, beelden, 
objecten, foto’s, textiel- en vil-
twerkstukken  aan het publiek. 
En zoals altijd wordt op zondag 
bij elke stop muziek ten geho-
re gebracht, gedichten voorge-

Gratis drankje voor 
lezers Club Beeckestijn

Velsen-Zuid - Aankomend 
weekend wordt het landgoed 
Beeckestijn overgenomen door 
Beeckestijnpop. Op de drie po-
dia die verspreid over het Engel-
se en het Korenveld staan, spe-
len op zaterdag 7 juni van 13.00 
tot 22.00 uur 21 bands en acts 
uit binnen- en buitenland. Bands 
als Chef’Special, Bade, Dotan 
en Hallo Venray zijn een kleine 
greep uit het muziekaanbod. 

Op vrijdag 6 juni, de dag vooraf-
gaand aan het Beeckestijnpop-
festival, is er in de Oxytent van-
af 19.00 uur al een voorproef-
je van de sfeer: Club Beeckes-
tijn. Meer dan 40 muzikanten uit 
de regio, zowel professionals als 
amateurs, spelen met elkaar het 
doek van de tent tijdens dit mu-
ziekspektakel.
Dit jaar zijn de grote festivals in 

de periode 1967 - 1970 de aan-
leiding om met Club Beecke-
stijn de muziek uit die periode 
te eren, vandaar dat Club Beec-
kestijn het thema ‘Club Beeckes-
tijn celebrates the legendary fes-
tivals’ heeft meegekregen. Een 
overzicht van alle muzikanten 
staat op de website van Beec-
kestijnpop en in de nieuwe app 
van Beeckestijnpop. 

Voor lezers van De Castricum-
mer en Uitgeester Courant heeft 
Club Beeckestijn een leuk extra-
tje. Tegen inlevering van dit arti-
kel ontvangen zij alleen op vrij-
dag het eerste drankje gratis. 
Beeckestijnpop is gratis toegan-
kelijk. 
Kaarten voor Club Beeckestijn 
kosten in de voorverkoop 10 eu-
ro en zijn te bestellen via www.
beeckestijnpop.nl. 

dragen of een dansvoorstelling 
gegeven. De route kan gestart 
worden vanaf elke stop, die te 
herkennen is aan het bord van 
Kunstfietsroute Castricum.  De 
routebeschrijving is gratis op te 
halen bij de bibliotheken, boek-
handel Laan, de campings, De 
Oude Keuken, Toonbeeld en 
Perspectief en de bloemenkiosk 
bij station Castricum. 

Hennie opent Heereweg tijdens 
het groot Mirakels pinksterfeest

Bakkum - In navolging van 
het grote succes van vo-
rig jaar organiseren Rena-
to en Tiny ook dit jaar weer 
een pinksterfeest bij ’t Mira-
kel van Bakkum. De Heere-
weg ziet er na de herinrich-
ting prachtig uit en is  veiliger 
geworden voor alle wegge-
bruikers, de fietsers hebben 
een fietspad gekregen.

Op eerste pinksterdag verricht  
Hennie Huisman om 15.30 uur  
de feestelijke heropening van de 
vernieuwde Heereweg. Hij treedt 
ook op onder begeleiding van 
de Wico’s op het parkeerterrein 

naast ’t Mirakel van Bakkum. 
Daarna nemen de Wico’s de mu-
zikale regie buiten over. Ook aan 
de echte bluesliefhebbers is ge-
dacht want er wordt een nieu-
we editie van Blues in Bakkum 
gehouden in het restaurant. De 
bluesband Lee & the Hillbilly-
bluescombo zal er voor zorgen 
dat het ware bluesgevoel bij het 
publiek door de aderen zal stro-
men. Buiten kan men bovendien 
genieten van lekkere barbecue-
gerechten. De toegang tot dit 
feest is gratis en kinderen onder 
de twaalf jaar krijgen zelfs een 
gratis bolletje ijs uit de Mirakels 
IJssalon. 

Themafeestjes en spelen
Castricum - Geen bandjes dit 
weekend in De Bakkerij, maar 
wel themafeestjes, open podium 
en meer. Woensdag 4 juni is er 
vanaf 20.00 uur een spelletjes-
avond. Entree gratis. 

Vrijdag 6 juni vanaf 21.00 uur: ‘I 
Think We Need A Bigger Brawl’; 
een avondvullend muziekpro-
gramma van ouderwetse muziek 
in een modern jasje. Entree drie 
euro. 
Zaterdag 7 juni vanaf 21.00 uur 
een themafeest waar de anima-
tiekunst uit Japan centraal staat. 
Entree gratis. Zondag 8 juni is er 
vanaf 14.00 uur Open Podium. 

Dit programma biedt regiona-
le en lokale bands en artiesten 
gelegenheid op te treden voor 
publiek. Entree gratis. Maandag 
9 juni vanaf 20.00 uur het spel 
Weerwolven. Entree gratis. 
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Vergadering 
Monumenten-

commissie
Uitgeest - De Monumenten-
commissie van de gemeente Uit-
geest vergadert op donderdag 5 
juni 2014 om 16.00 uur in het ge-
meentehuis van Uitgeest. Voor 
meer informatie over de agenda: 
Bob Visser, tel. 0251-140251.

Golfer Mike Korver (16) wint 
Hooge Graven Jeugd Open
Uitgeest - Golfer Mike Korver 
is in Ommen winnaar geworden 
van het Hooge Graven Jeugd 
Open Toernooi. De 16-jarige Uit-
geester had een slag minder no-
dig dan de concurrentie.
Mke Korver speelde een degelijk 
toernooi op de fraaie bosbaan in 
Ommen. Onder ideale omstan-
digheden speelde hij de eerste 

negen holes in level par, precies 
zoals het hoort. De tweede ne-
gen holes waren een stuk lasti-
ger. Hij liet onderweg een slag 
vallen, maar kon zich op de laat-
ste hole zelfs een bogey permit-
teren om toch te winnen. Hij ein-
digde op 74 slagen, twee boven 
par. Dat was een slag minder 
dan nummer twee Jochem Hu-

brechtse.
Voor Mike Korver was dit een 
goede generale voor het Neder-
lands kampioenschap junioren, 
dat komend weekend wordt ge-
speeld op de Noord-Nederland-
sche Golfclub, waar de baan ver-
gelijkbaar is. Daar komen de 
beste spelers van Nederland tot 
21 jaar drie dagen lang in actie.

FC Uitgeest F13 kampioen!
Uitgeest - Op zaterdag 17 mei 
speelde FC Uitgeest F13 de kam-
pioenswedstrijd tegen hun directe 
concurrent DuinrandS. Na een 1-0 
achterstand wisten de spelers van 
FC Uitgeest de score om te buigen 
naar een 1-3 overwinning. In de 
winterstop hebben deze talentvolle 
mini-pupillen (6 jaar) de overstap 
gemaakt naar de competitie van F-
pupillen (7 en 8 jaar). De F13 is on-
geslagen kampioen geworden met 
verzorgd voetbal en dat is heel bij-

zonder voor deze leeftijdscatego-
rie. Na de wedstrijd werd het kam-
pioenschap gevierd op het veld en 
later in het clubhuis van FC Uit-
geest. 
Op de foto van links naar rechts 
voor: Stan Zonneveld, Mees Putter, 
Jascha van Zijl, Koen Post, Lucas 
Verberne, Sven Harmsen
Midden: Dexter Glastra, Lex Hol-
lenberg. Staand: Richard Hol-
lenberg, Erik Glastra, John Putter 
(coaches), Maarten Post (trainer).

Enthousiaste reacties op
kindermiddag Rotaryclub
Uitgeest - Op zaterdag 17 mei 
verzamelden 25 kinderen zich 
bij De Meerparel op het terrein 
van Zaadnoordijk Watersport in 
de Jachthaven van Uitgeest. Ze 
kwamen op uitnodiging van Ro-
taryclub Heemskerk-Uitgeest 
voor een gezellige, onbezorgde 
middag. Alle kinderen hadden 
namelijk een moeilijke periode 
achter de rug, bijvoorbeeld door 
het overlijden van hun broertje of 
vader of door de echtscheiding 
van hun ouders. Die middag 
stond echter in het teken van de 
zon, het water en een spannen-
de piratenspeurtocht! 
Vorig jaar organiseerde Rotary-
club Heemskerk-Uitgeest een 
zeer geslaagde ‘Moederverwen-
dag’, dit jaar was het de beurt 
aan de kinderen, legt Heleen van 
Essen uit. Zij was vanuit de club 
betrokken bij de organisatie van 
de middag: “We hebben via een 
aantal basisscholen gezinnen 
benaderd die een moeilijke pe-
riode doormaken. Sommige ge-
zinnen hebben het moeilijk door 
ziekte van een van de ouders of 
door overlijden, maar we hebben 
bijvoorbeeld ook kinderen uitge-
nodigd wiens ouders verwikkeld 
zijn in een moeizame echtschei-
ding.” 
Het management van vakan-
tiepark De Meerparel, Caroline 

en Menno Klein, verleende be-
langeloos medewerking aan de 
kindermiddag en dat was een 
enorm cadeau. Heleen van Es-
sen: “Alles was tot in de puntjes 
verzorgd en we mochten over-
al gebruik van maken.” De kin-
deren werden ontvangen in een 
van de feestelijk versierde lood-
sen op het terrein met drinken 
en wat lekkers: “Na een kennis-
makingsspelletje zijn ze verdeeld 
in groepen. Iedere groep kreeg 
de opdracht een vlag te maken 
voor op de boot. Daarna zijn ze 
in sloepen het Uitgeestermeer 
op gegaan voor een spannende 
piratenspeurtocht. We hebben 
de middag besloten met barbe-
cue en disco.” Voor alle kinderen 
was er na afloop nog een heer-
lijke attentie in de vorm van een 
taart, zodat ook de andere ge-
zinsleden een beetje konden 
meegenieten. 
Dat de middag een succes was, 
bleek wel uit de reacties van de 
kinderen. De vlaggen gingen 
mee naar huis en twee groe-
pen hebben hun vlag ’s maan-
dags zelfs aangeboden aan de 
directeuren van hun basisschool. 
Een van de meisjes verzucht-
te spontaan dat ze altijd al had 
‘gedroomd hiervan’ en een ander 
meisje wilde eigenlijk vooral we-
ten wanneer ze weer kon komen! 

Eerste fietstocht ‘Ronde van 
JCI’ levert 1400 euro op
IJmond - Junior Kamer IJmond 
heeft op zondag 1 juni haar eer-
ste ‘Ronde van JCI’ georgani-
seerd, een prachtige fietstocht 
door het mooie landschap van 
Noord-Holland. De deelnemers-
bijdrage is bestemd voor het 
goede doel ‘Stichting achter de 
Duinen’ waarmee een mooi be-
drag van 1400 euro is opgehaald.
Zondagochtend rond acht uur 
begon de drukte bij Bobs Party & 
Events in Uitgeest; een kop kof-
fie met koek, even bijkletsen met 
bekenden, de route doornemen 
en een laatste check op de fiet-
sen. Rond half negen werd het 
startschot gegeven en voor de 
eerste groep fietsers. Tot in de 

middag bleef het een komen en 
gaan van fietsers voor 120, 70 of 
40 kilometer tocht.
Commentaar van een deelne-
mer: “Hartelijke ontvangst, goe-
de verzorging en een fantasti-
sche geheel gepijlde route! Wij 
fietsen regelmatig door Noord 
Holland, maar zijn vandaag op 
plaatsen gekomen die nieuw 
waren voor ons.”
Stichting Achter de Duinen is 
een initiatief in oprichting: het 
wordt een thuis waar vijf meer-
voudig complex gehandicap-
te bewoners welkom zijn. Waar 
individuele aandacht en onder-
steuning belangrijk zijn. Samen 
en toch op jezelf. 

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Uitgeest -  Melding maken 
van het verliezen of vinden van 
voorwerpen gaat vanaf nu nog 
sneller en gemakkelijker. 
Inwoners van Uitgeest hoeven 
hiervoor niet meer naar de ba-
lie van het gemeentehuis te ko-
men. Zij kunnen thuis eenvou-
dig aangifte doen op www.ver-
lorenofgevonden.nl.

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl
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Castricum - De Provincie 
Noord-Holland creëerde een 
fonds van 40.000 euro als onder-
deel van haar programma ‘Be-
trekken bij Groen’. Het fonds sti-
muleert vrijwilligerswerk en sa-
menwerking in natuurbeheer 
en natuur- en milieueducatie. 
De selectiecommissie heeft be-
kendgemaakt dat er zestien ini-
tiatieven geheel of deels geho-
noreerd worden. Bij de selectie 
is gekeken in hoeverre mensen 
worden betrokken bij natuur en 
landschap, wie de samenwer-
kende partijen zijn en wat het ef-
fect is voor de toekomst, finan-
ciële elementen en of de aan-
pak vernieuwend is. Het project 
‘Samenwerking Castricum’, inge-
zonden door de Tuin van Kapi-
tein Rommel, werd gehonoreerd 
in verband met de lokale samen-
werking ter plaatse. 

Plan Rommel 
gehonoreerd

Vernielzucht
Ruim achttien jaar heeft hij in weer en wind, regen en sneeuw in onze 
tuin gestaan en al was hij al een beetje verkleurd; we waren er aan ge-
hecht omdat er een dierbare herinnering aan vast zat ons tuinbeeld. Op 
zondagmorgen 1 juni was hij weg. We dachten aan een geintje van, wel-
licht jongelui, die hem hadden meegenomen en misschien bij de vijver 
hadden gezet als stil gezelschap voor de ganzen die daar altijd lopen. 
Maar nee, we vonden hem langs het fietspad van De Bloemen. Kapot 
en de kop was verdwenen. Er zal iemand plezier aan hebben beleefd 
om hem te vernielen, maar wij hebben er een kater aan overgehouden
Familie Bakker.

Wie herkent deze man?
Castricum - Een 81-jarige dame 
was op donderdag 3 april in win-
kelcentrum Geesterduin. Zij had 
net boodschappen gedaan bij 
de Vomar. Toen zij bij een ande-
re winkel af wilde gaan rekenen 
kwam ze erachter dat haar por-
temonnee niet meer in haar tas 

zat. Ze is direct naar huis gegaan 
om haar pas te laten blokkeren. 
Daar bleek dat er al geld van 
haar rekening af was geschre-
ven. Onlangs zijn foto’s vrijgege-
ven van de vermoedelijke dader.  
Wie meer weet kan bellen naar 
0900-8844.

Zeemeerminnentranen 
bij schoonmaakactie 

Castricum - In de week van 11 
tot en met 18 mei zijn 24 MyBea-
ches geopend met een schoon-
maakactie van de stranden. De-
ze schoonmaakactie vormt te-
vens de aftrap van de Boskalis 
Beach Cleanup Tour van Stich-
ting De Noordzee die van 1 tot 
en met 31 augustus plaatsvindt 
en als doel heeft om met zo-
veel mogelijk vrijwilligers de hele 
Noordzeekust afvalvrij te maken. 
Stichting De Noordzee roept ie-
dereen op zich in te schrijven 
voor de tour en te helpen met 
het tellen en opruimen van afval. 
Op 16 augustus vindt de etappe 
Velsen-Noord-Castricum plaats, 

een dag later Castricum-Bergen 
aan Zee.

Het afval dat gedurende de ope-
ningsweek is opgeruimd is ge-
scand met de Strandscanner. Via 
deze app kunnen strandbezoe-
kers live de hoeveelheid en het 
soort afval dat gevonden wordt 
aan de website doorgeven. Tij-
dens tien opruimacties op de 
MyBeaches zijn 7.065 stuks afval 
geteld door 138 vrijwilligers. Het 
grootste deel hiervan bestaat uit 
aangespoelde touwen en vis-
netten, gevolgd door plastic tas-
sen. Snoep- en snackverpakkin-
gen nemen een derde plaats in, 

stukken plastic de vierde plaats. 
Tot slot sluiten doppen de top vijf 
van meest getelde afvalitems.
Vorig jaar werd de Boskalis 
Beach Cleaunup Tour van Stich-
ting De Noordzee voor het eerst 
georganiseerd. Hierbij werd 
6.590 kilo afval opgeruimd door 
bijna 600 vrijwilligers. Dit jaar 
wordt de tour van 350 kilometer 
over 31 etappes verdeeld, vorig 
jaar waren dit er 24. De vrijwilli-
gers maakten toen bijna 15 kilo-
meter strand per dag afvalvrij en 
vonden daarbij de raarste din-
gen. Zo werd er een rolluik, een 
legertank en een lading van dui-
zenden ‘zeemeerminnentranen’ 
(plastic korrels) gevonden. Tou-
wen en netten werden het meest 
gevonden; naar schatting lig-
gen er langs de kust minimaal 
500.000 kleine en grote stukken 
visnetten en touwen.

Helios gepromoveerd 
naar de tweede klasse

Castricum - Op de zondag er-
voor ging het in de wedstrijd te-
gen Apollo nog om een promo-
tiewedstrijd, want koploper Swift 
moest in drie wedstrijden twee 
punten halen en dat zou ook 
wel lukken dachten alle Helios-
sers. Groot was de verbazing dat 
Swift verloor waardoor de ach-
terstand nog maar een punt be-
droeg. Dus was er zondag 25 mei 
een kampioenswedstrijd korfbal 
uit in Amsterdam. Al snel werd 
de voorsprong van 1-2 gepakt en 
wist Helios die in de eerste helft 

uit te bouwen tot een 4-8 rust-
stand. In de tweede helft bleef 
Helios de touwtjes in handen 
houden. Zo’n tien minuten voor 
tijd kwam Swift nog terug tot 11-
14 maar de spelers van Helios 
liepen toen al een kwartier met 
een brede glimlach in het veld 
en lieten Swift niet dichterbij ko-
men. 
De tegenstander was kapot ge-
speeld en in de laatste minuten 
werd het zelfs nog 11-16 en was 
de verdiende overwinning en het 
kampioenschap een feit.Tennissers Castricum 

gemengd 1 kampioen
Castricum - In de zaterdagcom-
petitie tennis is het het eerste 
gemengde team van TV Castri-
cum gelukt het kampioenschap 
binnen te slepen. Na een lang-
durige competitie bereikte het 
team het recordaantal van dertig 
punten, waarbij slechts vijf pun-
ten in al die weken verloren gin-
gen. De onderlinge duels tegen 
zeven andere teams werden al-
le zegevierend afgesloten. Gitta 
Beentjes, Herma Dijkstra en Ca-
roline de Groot verloren pas op 

de laatste speeldag een partij. 
Remon Jonker, Arjen Stobbe en 
Jean Ziedses des Plantes verlo-
ren tegen de grootste concurrent 
Bergen twee partijen. 
Op Hemelvaartsdag werd dit 
cruciale uitduel gespeeld en 
toen bleek dat de enorme wils-
kracht van TVC zelfs in staat 
bleek Bergen te verzetten. De 
ploeg onder bezielende leiding 
van Remon Jonker gaat volgend 
jaar de tweede klasse onveilig 
maken.

Sanna Briefjes in top twaalf
Limmen - De traditionele tafel-
tennisafsluiter van het jeugdsei-
zoen is de finale van de Nationa-
le Jeugd Meerkampen. In Pan-
ningen in Limburg werd twee 
dagen lang door twaalf spelers 
per categorie gestreden om de 
titel die bijna net zoveel waard 

is als het Nederlands kampioen-
schap. Na twee slopende dagen 
moest Sanne Briefjes uit Limmen 
genoegen nemen met een elfde 
plaats. Gezien haar twaalfde plek 
op nationale jeugdranglijst van 
de tafeltennisbond kan ze tevre-
den zijn met het resultaat.

Met Spaans 
temperament

Castricum - De mini’s van FC 
Castricum hebben het fantas-
tisch gedaan tijdens het SVW 
´27 toernooi in Heerhugowaard. 
In de landenshirts van Spanje 
speelden Sofie, Yoeri, Damian, 
Vince en Jesse fanatiek en trot-
seerden de stromende regen. ‘La 
Roja’ hebben alle vier wedstrij-
den overtuigend gewonnen en 
eindigden op de eerste plaats in 
de poule. Foto: Manon Nooij.

Heiloo - Zondag 15 juni is er 
een rommelmarkt in de Werken-
delslaan in Heiloo van 10.00 tot 
15.00 uur. Er staan geen han-
delaren op deze markt. Voor de 
kinderen is er een springkussen 

Rommelmarkt en een popcornkraam. Er is een 
buurtbistro voor koffie met wat 
lekkers en er is livemuziek van 
toetsenist Henk Vasbinder. Er 
zijn nog enkele plekken beschik-
baar: rommelmarktwerkendel-
slaan@hotmail.com, of bel met 
072 5338612.
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Castricum - Op zaterdag 7 juni 
kan iedereen vanaf 16.30 uur op 
Sportpark Wouterland genieten 
van de  een kort rugbytoernooi 
bij Cas RC. Er is geen inschrijf-
geld, iedereen kan zich aanslui-
ten bij een team. 
De leeftijd voor deelname is 
16-plus. Elk team mag maxi-
maal twee rugbyspelers op het 

Vriendentoernooi CAS RC
veld hebben en alleen de vrien-
den mogen scoren. Na het toer-
nooi is het tijd voor een barbe-
cue met kleine hapjes en rond 
die tijd begint ook het afsluiten-
de feest met medewerking van 
coverband The Garlicks uit Lim-
men. Inschrijven voor het toer-
nooi kan op www.casrc.nl. Op de 
foto The Garlicks.

Schlosser is kampioen, 
Vermeulen pakt dubbel
Bakkum - In een spectacu-
laire fi nale heeft Arno Schlos-
ser tegen outsider Rob Gallen-
kamp beslag weten te leggen 
op de beker, vernoemd naar wij-
len Doede Deen. Fons Vermeu-
len wist het kampioenschap in 
het dubbelschaak met over-
macht te bemachtigen. Afgelo-

pen zondag werd het 31e Zwit-
serse Gatenkaas toernooi ge-
wonnen door Thomas Broek, 
die nipt Ton Morcus (Beverwijk) 
voorbleef. De zomerschaak com-
petitie van Schaakclub Bakkum 
begint dinsdag 10 juni. Schakers 
van andere verenigingen zijn 
dan ook welkom. 

Wordt E-team handbal 
de kampioen in 2018?

Akersloot - Meervogels hand-
bal bereidt zich voor op de toe-
komst en de ambities zijn hoog. 
Eén van de speerpunten is het 
plan om met de huidige talent-
volle groep E Jeugd door te 
groeien om in 2018 Nederlands 
kampioen te worden. En daar 
zijn de voorbereidingen nu al 
voor gestart. 
De meisjes zullen tegen die tijd 
uitkomen in de C-Jeugd. Om de 

ambitie waar te kunnen maken 
is extra aanwas nodig. Daarom is 
deze groep meiden op zoek naar 
versterking. Op de dinsdagen 3 
en 10 juni zijn hiervoor specia-
le open trainingen op het hand-
balcomplex in Akersloot georga-
niseerd waarop alle meisjes tus-
sen de acht en tien jaar uit de re-
gio welkom zijn om tussen 16.00 
en 18.00 uur. Aanmelden kan via 
jeugd@meervogels60.nl.

Kamperen, 
niet slapen

Castricum - Afgelopen zater-
dag 31 mei was weer een groot 
kampeerweekend voor de D-pu-
pillen van Vitesse’22. 
Nadat de tenten neer waren ge-
zet, kon het middagprogramma 
beginnen met een voebalclinic 
van de jongens van de selectie. 
Hierna zwemmen en als afslui-
ting nog een spannende drop-
ping waar bij ze ver na midder-
nacht weer in hun tent konden 
gaan liggen, maar er is weinig 
meer geslapen. 

In de prijzen 
Castricum - Afgelopen week-
end waren vier judoka’s van Ju-
doclub Groefsema actief op het 
Body Action Judotoernooi in 
Schagen: Tijn van Straaten, Da-
vid Bakker, Vilmos Dijks en Phil-
lip Dijks. Tijn en Phillip wisten 
beiden beslag te leggen op de 
bronzen medaille.

Nieuwe shirts voor MHCC
Castricum –De Mixed Hoc-
key Club Castricum (MHCC) 
heeft nieuwe shirts. Ze zijn van 
het merk TK en met de presen-
tatie van de nieuwe tenues wer-
den meteen de namen van diver-
se, nieuwe en bestaande spon-
sors bekendgemaakt: ABN Am-
ro, Vanhier, Ab Geldermans Sport 
en de Wax Salon. Op de nieuwe 
MHCC-sokken komt de naam 
van Joan Organics te staan. Voor 
het eerst zijn in het shirt beide 
clubkleuren verwerkt; de hoc-
keyers van MHCC spelen in het 
oranje met donkerblauw (broek 
of rokje) maar in het nieuwe shirt 
is dat blauw nu subtiel verwerkt 
met biezen aan de mouwen en de 
kraag. Het nieuwe MHCC-shirt is 
vorige week in het clubhuis op 
een speciale avond gepresen-
teerd, waarbij alle sponsors het 
tenue goedkeurden en er hand-
tekeningen werden gezet onder 
van de sponsorcontracten.
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Zilveren en Roestig Hert
Castricum - Op 26 en 27 mei 
was het druk op De Puikman. 
Vele jongens en meisjes uit ruim 
140 teams streden om de eer en 
de bekers tijdens het veertigste 
Zilveren Hert Toernooi van Vites-
se ‘22. 
Bij de E-tjes en F-jes trekt elk 
jaar de enorme Hooghoudt wis-
selbeker alle aandacht. Dit jaar is 

deze met de jongens van de F5 
van ADO ‘20 uit Heemskerk mee 
naar huis gegaan.
 Extra druk en gezellig was het 
op het sportpark van Vitesse 
door de combinatie van toernooi 
met het toernooi van de wat ou-
dere heren: ‘Het roestige Hert’ en 
ook, op zondag,  de nacompeti-
tiewedstrijden.

Zonnig 
toernooi 

Castricum - Onder mooie om-
standigheden werd het WEA 
jeugdtournooi gehouden bij FC 
Castricum. De F-pupillen tot en 
met de C-junioren kwamen alle-
maal vier keer in actie, behalve 
de CAL-cup teams D1 en C1, die 
er traditioneel drie speelden te-
gen hun gemeentegenoten. Be-
halve in het teken van voetbal 
stond het weekend ook in het te-
ken van het overlijden van ere-
lid Klaas Peijs. Voor elke eer-
ste speelronde werd een minuut 
stilte gehouden voor de zeer ge-
waardeerde ‘ome Klaas’. FC Cas-
tricum F1 zat in een zware pou-
le en moest, daar zijn ze weer, 
het iets betere Onze Gezellen F1 
voor laten gaan. De F6 en F9 wis-
ten beide poulewinnaar te wor-
den. De E1, zoals verwacht, won 
hun poule. Foto: Jacob de Maar.

TDR doet goede zaken
Castricum - Een twaalftal TDR 
atleten reisden zaterdag af naar 
het Belgische Oordegem waar 
de international fl anders athle-
tics meeting plaatsvond. 
Sanne Verstegen beet de spits 
af in het hoofdprogramma met 
haar eerste 800m van dit sei-
zoen. Startend in baan vier liep 
Verstegen een ijzersterke race en 
won overtuigend in een tijd van 
2:00.95. Even leek het of de Cas-
tricumse afstormde op een ticket 
voor het Europese kampioen-
schappen (EK) in Zürich, maar 
uiteindelijk kwam ze slechts één 
tiende van een seconde tekort 
(2.00.85) om hiervoor in aanmer-
king te komen. Desondanks ver-
beterde Verstegen haar persoon-
lijk record, dat stond op een tijd 
van 2:01.15. Roy van Eekelen be-
haalde wel het WJK limiet. 
Het scheelde niet veel of de van 
oorsprong Brabander had ook 

nog de seriewinst naar zich toe-
getrokken. De prestatie Van Ee-
kelen is exceptioneel goed voor 
zijn leeftijd, slechts drie A-junio-
ren in de Nederlandse atletiek-
geschiedenis wisten een snelle-
re tijd op de klok neer te zetten. 
Manon Kruiver eindigde als vijf-
de in een tijd van 4:17.73 en ver-
beterd hiermee haar vier jaar ou-
de pr dat stond op 04:18.95. 
In het naprogramma zijn zes 
TDR atleten in actie gekomen op 
de 1500m. De meest opmerke-
lijke prestaties zijn die van Neal 
Bouterse en Lotte Krause. Bou-
terse won zijn serie in een nieuw 
pr van 3:52.54. Lotte Krause deed 
hetzelfde kunstje bij de vrouwen 
en won ook haar serie in een 
nieuw pr van 4:31.35. In diezelf-
de race liep ook A-juniore Kim 
Hittinger een prima wedstrijd en 
werd vierde in een nieuw pr van 
4:33.68. 

Castricum – Bij AVC begint 
op zaterdag 5 juli om 9.15 uur 
het trainingsprogramma Run to 
The Start in samenwerking met 
de Atletiekunie op De Duinlo-
per aan de Zeeweg. Beginnen-
de lopers trainen naar het uitlo-
pen van de vier Engelse mijl. De 

Trainen voor 
Dam tot Dam

(half) gevorderde loopsters wor-
den uitgedaagd om hun per-
soonlijke doelstellingen op de 
tien Engelse Mijl te realiseren. 
De trainers behandelen per trai-
ning een onderwerp, zoals war-
ming-up, blessurepreventie, 
voedingstips en looptechniek. 
Na afl oop krijgen de deelnemers 
een schema mee voor huiswerk-
trainingen. De inschrijving is mo-
gelijk via www.runtothestart.nl.
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Castricum - Ze is 106 jaar oud 
geworden; Everdina Ellens-Lem-
stra, de oudste inwoner van Cas-
tricum. Dina werd geboren in 
Zaandam in 1908. In 1954 ver-
huisden Everdina en haar man 
naar Castricum. Toen hij ziek 
werd besloten zij te verhuizen 
naar De Loet. Na de dood van 
haar man heeft Everdina daar 
gewoond tot haar 96e. Daarna 
ging zij naar het woonzorgcen-
trum De Boogaert. Daar is zij op 
27 mei ingeslapen. De oudste in-
woner is nu een dame van 105. 

Oudste inwoner (106) 
vorige week overleden

Biesterbos Open deelnemers bij TC 
Bakkum stunten op Roland Garros
Bakkum - Oud deelnemers van 
het Biesterbos Open presteren 
verrassend goed op Roland Gar-
ros. Op de tennisbanen van Pa-
rijs, ’s werelds grootste gravel-
toernooi, hebben enkele tennis-
spelers, die enkele jaren gele-
den nog op TennisClub Bakkum 
speelden, verrassende uitslagen 
neergezet. 
Afgelopen week was op Neder-
land 1 live te zien hoe Anna Ka-
rolina Schmiedlova (foto on-
der), winnares van het Biester-
bos Open 2010 op TC Bakkum, 
haar wedstrijd winnend afsloot 
tegen de ervaren Amerikaanse 
toptennister Venus Williams (fo-
to boven). Het Biesterbos Open 
is een internationaal jeugdten-
nistoernooi, waar tennistalent 
van over de hele wereld punten 
kunnen verdienen voor de ITF-
jeugdranglijst. Dit toernooi, het 
hoogste internationale ranking-
toernooi van Nederland voor de 
jeugd, wordt gespeeld op de ten-
nisbanen van TC Bakkum. Dit 

Werk Loes Paff in Kunstpunt
Castricum - Bij Kunstpunt in de 
Torenstraat kan men tijdens de 
Kunstfietsroute een aantal wer-
ken van Loes Paff bekijken. In 
de ruimte komen haar abstrac-
te schilderijen ten volle tot hun 
recht. De tachtigjarige creatieve 
amateurschilder werkt met acryl-
verf. Haar werk is ook te koop. 

Voetballers danken Tom

Castricum - Vitesse F1 werd eerste op het toernooi bij FC Castri-
cum. Dat hebben ze natuurlijk mede te danken aan  trainer Tom 
Laan. Met een spandoek met de vlag uit de VS werd afscheid ge-
nomen; Tom vertrekt naar Amerika. Ook Patrick en Edwin werden 
door de voetballertjes bedankt voor het mooie seizoen. 

Laatste concert Tourdion
Castricum - ,,We zitten in een 
Boeing 747-800, stoelriemen 
vast.” Daarmee begint een muzi-
kale avond in de Maranathakerk. 

In hun allerlaatste optreden in 
de hoedanigheid van Tourdion 
trakteerde het koor de aanwezi-
gen op een mooie onderhouden-

de muzikale reis over de gehele 
wereld aan boord bij een gezag-
voerder en twee stewardessen. 

,,Het was voor het laatst dat 
Tourdion zingt onder de inspire-
rende leiding van Joost Doode-
man”, vertelt Paul Hanrath, diri-
gent van Vocal Choice en Mu-

sical Sound. ,,De koorleden vor-
men volgend seizoen samen met 
de leden van Vocal Choice een 
nieuw koor. Ook voor de pianist, 
Bernard van den Boogaard, is 
dit laatste keer met Tourdion. Ik 
heb genoten van deze avond, net 
zoals het publiek. Ik kijk er naar 
uit om komend seizoen met het 
nieuwe koor, een fusie van Tour-
dion en Vocal Choice, aan de slag 
te gaan.”

jaar vindt het Biesterbos Open 
plaats van zondag 29 juni tot en 
met zondag 6 juli. 
Naar aanleiding van de huidige 
successen in Parijs blijkt maar 
weer eens wat voor potentieel 
talent er speelt op TC Bakkum, 
waar iedereen getuige van kan 
zijn. 

Veertien communicantjes
Castricum - Zondag 1 juni hebben veertien kinderen hun eerste 
communie gedaan in de Pancratiuskerk. In een mooi versierde kerk 
die vol zat met familie werd een speciale dienst gehouden speciaal 
gericht op de kinderen.

Regio - In de reeks Dreef Ex-
posities in Haarlem is van 6 ju-
ni tot en met 29 augustus de ten-

Hierna(nog)maals toonstelling Hierna(nog)maals 
te zien. Kunstenaars maakten 
werk die overeenkomsten verto-
nen met stukken uit het arche-
ologisch depot Noord-Holland. 

Er is nauw samengewerkt met 
Huis van Hilde, het archeologie-
centrum dat in 2015 opengaat in 
Castricum. Een nieuwe vondst 
wordt op 6 juni onthuld.
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Zomerfestival Marquette
Heemskerk - Theater, klein-
kunst en muziek gecombineerd 
met activiteiten voor jong en 
oud staan garant voor een af-
wisselende middag op zondag 
6 juli op landgoed Marquette in 
Heemskerk. 

Terwijl het met vrienden en fa-
milie genieten is van alle optre-
dens, verrassende acts en infor-
matiekraampjes, kunnen de kin-
deren knutselen, waterspelletjes 
doen, geschminkt worden of hun 
lef tonen op de klimmuur. Neem 
de picknickspullen mee of geniet 
van een lekker hapje of drank-
je van lokale en regionale speci-

aliteiten. Maanden van voorbe-
reidingen komen op 6 juli samen 
in een bruisende combinatie van 
muziek, dans, theater, water en 
natuur.

Het is inmiddels traditie gewor-
den dat op de eerste zondag-
middag van juli het Zomerfesti-
val Marquette op landgoed Mar-
quette plaatsvindt. De vele vas-
te bezoekers weten dat dit een 
garantie is voor een middag vol 
vertier waar jong, oud en al-
les daartussen zich vermaken. 
Stichting Zomerpodium Heems-
kerk heeft ook dit jaar weer ge-
zorgd voor een fantastische pro-

grammering op het gebied van 
theater, dans en muziek, PWN 
zorgt als beheerder van het land-
goed voor een natuurlijk aanbod 
en NH Hoteles Marquette stelt 
net als voorgaande jaren de kas-
teeltuin open voor de veelzijdig-
heid aan artiesten. De partij-
en bundelen ook dit jaar weer 
krachten voor dit gratis toegan-
kelijke festival. Zeldzame witsnuitlibel

Bakkum - Er is een zeldzame 
en wettelijk beschermde ge-
vlekte witsnuitlibel op de ijsbaan 
langs de Zeeweg gespot door In-
sectengroep Kennemerland. Pe-
ter van Renen maakte er een fo-
to van. 
,,De waarnemingen die wij op 
verzoek van PWN gedaan heb-
ben, tonen aan dat de soort zich 
ook voortplant op de ijsbaan. 

Het bewijs hiervoor is het vin-
den van een aantal larvehuidjes. 
Deze huidjes blijven achter wan-
neer de larven na een verblijf van 
twee jaar in het water langs een 
rietstengel omhoog klimmen, 
waarna het huidje open barst en 
de volwassen libel er uit kruipt.
Op de foto is een een imago (vol-
wassen) man gevlekte witsnuitli-
bel te zien.

Limmen C1 winnaar van cup
Limmen - Na een uitstekend 
seizoen in de hoofdklasse A 
waarin tot en met de laatste 
wedstrijd om de tweede plaats is 
gestreden, heeft Limmen C1 nog 
een paar kersen op de taart ge-
legd. Vorige week werd het In-
ternationale Jeugdtoernooi in 
Arnhem gewonnen. Hier wer-

den een aantal zeer sterke En-
gelse jeugdteams met fantas-
tisch voetbal verslagen. Zondag 
was het tijd voor de CAL-cup. Na 
Vitesse’22 C1 wat valse hoop te 
hebben gegeven, werd afgeslo-
ten met een galavoorstelling te-
gen de gastheren en -dames. De 
cup met de grote oren ging mee 

naar Limmen. Staand v.l.n.r.: Thijs 
van Vliet, Job Min, Joeri Admi-
raal, Quentin Aker, Stan Liefting, 
Jaap Menick, Wester Kuijpers, 
Ron de Nijs en de trotse coach 
Roland Duin. Hurkend v.l.n.r.: Le-
on Mous, Jos Hollenberg, Cody 
Kersens, Boris de Boer, Wesley 
Borst en Dirk Hollenberg.

Heiloo - Ook dit jaar zijn op vrij-
dagavonden vanaf 20.30 uur in 
de maanden juni, juli en augus-
tus zomerconcerten te beluis-
teren in De Witte Kerk van Hei-
loo. Op 20 juni staat Bonjour, 
Adieu! op het programma rond 
twee composities: de minican-
tate Adieu van Darius Milhaud 
op een tekst Arthur Rimbaud en 
de Folksongs van Luciano Berio. 
Op het programma staat even-
eens muziek van Ravel en Caplet 

Zomerconcerten in Witte Kerk
én van de Nederlandse compo-
nist Arne Werkman. Met Sabi-
ne Wüthrich sopraan, Roel Stern 
fluit, Suzanne Dijkstra altviool, en 
Manja Smits harp. 

Op 11 juli Arifa met een brug van 
geluid tussen oost en west. Op 
1 augustus Mayke solo met de 
uitzonderlijk begaafde celliste 
Mayke Rademakers. Op 15 au-
gustus Brackman speelt Beet-
hoven. Bernd is bekend als een 

eigenzinnig pianist met een fe-
nomenaal repertoire en hij gaat 
geen uitdaging uit de weg. Op 
29 augustus Brisk en Bijma waar 
het vermaarde blokfluitkwartet 
Brisk de krachten bundelt met 
Greetje Bijma. 
Dit optreden is in alle opzichten 
anders dan een standaardcon-
cert. De musici zullen in de Wit-
te Kerk op een verrassende wij-
ze gebruik maken van de ruimte. 
Kaarten of een abonnement be-
stellen via info@wittekerkheiloo.
nl of tel.: 06-45184525.

Castricum – Donderdag werd 
het officieuze Nederlands Kam-
pioenschap voor F-pupillen ge-
speeld op de velden van Noord 
End. Het toernooi werd tradi-
tioneel geopend met het defi-
lé, waarbij alle ploegen één voor 
één het veld op kwamen lopen 
onder groot applaus. Tijdens de 
openingsceremonie werd er ook 
even stil gestaan bij het overlij-
den van erelid van FC Castri-
cum Klaas Peijs, die zoveel voor 

Officieus NK de jeugd betekend heeft. Na een 
indrukwekkende minuut stilte 
werd het Wilhelmus ingezet door 
muziekband Emergo, waarna het 
toernooi officieel geopend was.
Uiteindelijk werd Blauw wit ’34 
schaduwkampioen en ging de 
finale van het kampioenschap 
tussen De Meern uit Utrecht en 
Buitenveldert uit Amsterdam. 

De finale werd gewonnen door 
Buitenveldert. De sportiviteits-
prijs ging naar de mannen van 
Halsteren.

De VrijeLijst strijdt tegen 
werkwijze college 

Castricum - De VrijeLijst noemt 
het onaanvaardbaar dat toege-
staan wordt dat lokale afspra-
ken over hondenbeleid en los-
loopgebieden door burgemees-
ters en wethouders worden ge-
nomen. En dat vervolgens, zon-
der enige raadpleging met de 
gemeenteraad, men zich laat lei-
den door uitspraken en vonnis-
sen van rechtbanken en hogere 
bestuursorganen, vanwege be-
zwaren. 

,,En dat er intussen wel een zo-
genaamd handhavingsbeleid 
van kracht wordt”, zegt Ron de 
Haan van de lokale partij. ,,De 
VrijeLijst zal op zo kort moge-
lijke termijn met een motie om 
het handhavingsbeleid in park 
Noord End op te schorten tot de-
ze uitspraken er zijn en rechts-
kracht krijgen.”

Maandag heeft de fractie van 
CKenG laten weten dat de motie 
over hondenbeleid in Castricum 
op 5 juni van de politieke agenda 

zou moeten worden verwijderd.  
De Haan: ,,Omdat het nu van-
wege kosten en juridische pro-
cedures niet verstandig zou zijn 
om hier ambtenarentijd en kos-
ten in te steken. Dinsdag heeft 
de gemeenteraad van de griffier 
te horen gekregen dat de beslis-
sing om de motie af te voeren, 
pas aan het begin van de raads-
carrousel genomen kan worden.  
Dat betekent dus dat de partijen 
donderdag voor de keuze staan 
of ze de motie willen behande-
len of niet. Interessant is nu ook 
of inwoners de gelegenheid heb-
ben bij het onderwerp in te spre-
ken of niet.” 

Twee weken geleden hebben de 
politieke partijen afwijzend gere-
ageerd op de motie van De Vrij-
eLijst om het college op te roe-
pen de beperkende maatregelen 
in park Noord End te herroepen 
en onderwerp te maken van een 
breder debat over hondenlos-
loopgebieden, onder verwijzing 
naar de motie van CKenG.

Krakende geluiden op JPT
Castricum - Woensdag 28 mei 
stond voor de eerste en tweede 
klassen met TTO in het teken van 
wiskunde op het Jac. P. Thijsse-
college. In groepjes van vier leer-
lingen gingen zij de strijd aan 
door zoveel mogelijk wiskundige 
raadsels op te lossen. ,,De hele 
dag kwamen er krakende gelui-

den uit de gymzalen omdat daar 
de hersens flink gepijnigd wer-
den”, vertelt docent Ben Groot.  
,,Het ging ook om hun commu-
nicatieve vaardigheden en het 
vermogen om te kunnen samen-
werken. Doordat er alleen TTO-
klassen aanwezig waren was de 
voertaal Engels, net als de vraag-

stukken. TTO-leerlingen uit de 
derde klassen fungeerden als 
experts en konden op deze ma-
nier hun leiders- en begeleiders-
kwaliteiten tonen.” 
Het winnende groepje gaat zich 
volgende week in Breukelen me-
ten met leerlingen van andere 
TTO-scholen. Mochten ze hier 
bij de twee beste groepen horen 
dan is een trip naar Engeland de 
volgende stap. 
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Overstekende bouwvakkers
Castricum - Dat het Clusius 
College Castricum verbouwt, is 
duidelijk te zien voor wie door de 
Oranjelaan rijdt. Maar wat ge-
beurt  er nu eigenlijk? Wat staat 
de leerlingen maar ook de om-
wonenden te wachten de ko-
mende tijd. En waarom wordt 
er verbouwd? Adjunct-directeur 
Jaap Aalbers: ,,Het doel van de 
verbouwing is om meer licht en 
lucht in de school te brengen. 
Geen extra ruimte, maar wel een 
betere indeling. De bouw van de 
nieuwe praktijkvleugel en gym-
zaal is inmiddels gestart. Over 
een paar weken start ook ach-
terin het hoofdgebouw een in-
terne verbouwing. Dan wordt de 
huidige praktijkvleugel gesloopt. 
De sloopwerkzaamheden du-
ren drie weken. Dit gebeurt in 
de zomervakantie op de normale 
werktijden.  Als de school weer 
start op 18 augustus moet  deze 
fase klaar zijn. Na de zomerva-
kantie is er een tijdlang beperk-
te ruimte in de school. De school 
lost dit op door de dependan-
ce optimaal te gebruiken. Deze 
gaat voor 100% ingezet worden 

om de leerlingen en docenten 
te kunnen huisvesten. Dit duurt 
tot oktober-november 2015. Dan 
moet de verbouwing klaar zijn 
en zal de dependance worden 
gesloopt. Het is een rommelige 
maar ook spannende tijd voor ie-
dereen, ook voor de omwonen-
den van de school. Wij proberen 
zo zorgvuldig mogelijk te werk te 
gaan en de overlast voor ieder-
een tot een minimum te beper-
ken.”

Nieuw gemeenteraadslid
Castricum - De SP-Castricum 
heeft in overleg met raadslid Al-
bert Mantingh besloten om zijn 
plaats in de raad in te laten ne-
men door Marieke Kooter. Man-
tingh had te maken met een re-
organisatie op het werk waar-

door hij nauwelijks meer in de 
gelegenheid was om vrij te kun-
nen nemen op de avonden van 
de raadsvergaderingen. De be-
ediging van Marieke Kooter tot 
raadslid zal binnen afzienbare 
tijd plaatsvinden.

Inschrijving start voor 
Bakkum Beach Volleybal
Bakkum - Op 28 en 29 juni is 
het zachte zand voor strand-
paviljoen Bad Noord weer het 
toneel voor de vele beachvol-
leyballers tijdens het Bakkum 
Beach Volleybaltoernooi. 
Niet alleen voor topvolleybal-
lers, maar juist ook voor vrien-
denteams en families is dit toer-
nooi een geweldig gezellig eve-
nement. Er komen teams uit 

heel Nederland. Op het strand 
worden vele volleybalvelden 
opgezet en na afloop is het na-
genieten met muziek en een 
drankje. 
Op zondag 29 juni is er ook een 
apart toernooi voor de jeugd 
van twaalf tot en met achttien 
jaar. Kijk op de site voor meer 
informatie of inschrijven: www.
bakkumbeachvolleybal.nl.

‘Dementie, is er 
een behandeling?’

Castricum - Op dinsdag  10 juni 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is: ‘De-
mentie, is er een behandeling?’ 
De gespreksleider is Anke Beer-
lage en zij ontvangt een geriater 
van het Rode Kruis Ziekenhuis 
over wat momenteel de behan-
delingsmogelijkheden zijn: wat 
kan wel en wat kan nog niet? 
Verder spreken zij over de ver-
wachtigen in de nabije toekomst. 
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in Serviceflat Sans Souci. Adres: 

Sans Souci 113. Het programma 
start om 19.30 uur en duurt  tot 
21.00 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis te lezen. 

Limmen – Het is een drukke 
week voor de kinderen van Lim-
men. Deze week vindt de avond-
vierdaagse plaats en als die ach-
ter de rug is, wordt het zaterdag 
een vroegertje als zij zich om 
4.00 uur ‘s morgens verzamelen 
voor de luilak. Vanaf Conquis-
ta springen de kinderen op de 
fiets om iedereen goedemorgen 
te wensen. Als iedereen wakker 
is, gaan ze terug naar Conquista 
voor het ontbijt.

Luilak en meer

Follies en meer in 
Houwers in beeld

Castricum – ‘Houwers in Beeld’ 
is een expositie van van de 

beeldhouwgroep van Perspectief. 
Hier zijn onder andere gebouwde 
ruïnes oftewel follies te zien, die 
vooral in Engelse landschapspar-
ken in de 19e eeuw populair wa-
ren. Het werk is te zien bij stop  
twaalf van de Kunstfietsroute op 
de Dr. Leenaersstraat 27 in Cas-
tricum. De expositie omvat meer 
dan twintig beelden. 

Zaterdag 7 juni en op zondag 8 
juni met muziek van Hoed en de 
Rand van 11.00-17.00 uur. Op de 
foto: Alhambra, folly van Maarten 
Geerdes.

www. .nl

www. .nl

De rijke geschiedenis 
van de regio in archief

Alkmaar – Vorige week opende 
het Regionaal Archief Alkmaar 
de deuren van een compleet ver-
nieuwde tentoonstellingsruimte 
waarin bijna veertig bijzondere, 
mooie of grappige objecten de 
rijke geschiedenis van de regio 
laten zien. 
Hiervoor is onder andere samen-
gewerkt met het Archeologisch 
Centrum Alkmaar. De nieuwe 
ruimte, met als blikvanger een 
enorme historische landkaart 
van Noord-Holland, bevindt 
zich in het gebouw van het Ar-
chief aan de Bergerweg 1 te Alk-
maar en is gratis toegankelijk op 
werkdagen.
De nieuwe tentoonstelling heet 
‘Onze collectie op de kaart’ en 
laat zien wat het Archief de be-
zoeker heeft te bieden. De veer-
tig objecten tonen de gevarieer-

de collectie. ,,En tussen de vele 
verhalen in diverse bladerboe-
ken is er altijd wel een onder-
werp te vinden dat aanspreekt”, 
aldus directeur Paul Post. ,,Denk 
bijvoorbeeld aan een prent van 
de Slag bij Castricum op 6 sep-
tember 1799 en een toespraak 
in de kerk van Castricum door 
Schout Nuhout van Veen die zich 
bij de Fransgezinden wil aanslui-
ten.” 
Voor bezoekers die meer willen 
weten over het doen van onder-
zoek toont de expositie hoe door 
het combineren van verschillen-
de bronnen een antwoord ont-
staat. Als voorbeeld neemt het 
Archief een moord in 1894 te 
Schagen, maar ook een luchtige-
re zoektocht naar een 17e eeuw-
se bewoner van de Alkmaarse 
Langestraat komt aan bod.

Castricum - De laatste ves-
per in de serie ‘zingend gelo-
ven’ gaat over Ruth en heeft als 
titel ‘Jouw volk is mijn volk’. Ma-
rie-José Bolhuis, voorganger bij 
de Willibrordus Stichting, ver-
zorgt de overdenking. De liede-
ren worden verzorgd door het li-
turgiekoor onder leiding van Jel-
lejan Klinkert. De pinkstervesper 
is op zaterdag 7 juni om 17.00 uur 
in de Dorpskerk.

Pinkstervesper 
met Ruth

Castricum - Op zondag  8 juni 
om 10.00 uur begint in de Mara-
nathakerk op de Prins Hendrik-
straat 1 een gezinsviering met 
als  thema: ‘Pinksteren, volop 
feest!’ Voorganger is Ds. Maas 
Beitler. De dienst is met name 
gericht op kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Voor de allerklein-
sten is er crèche aanwezig.

Pinksterviering

Egmond - Op vrijdag 6 juni 
om 14.30 uur geeft de bekende 
Duitse benedictijner monnik en 
schrijver Anselm Grün een lezing 
in de Abdijkerk, met als thema: 
‘Wortelen - weer houvast vin-
den in je leven’. De lezing is in 
het Duits. Aanvangstijd is 14.30 
uur. Reserveren per mail: secre-
taris.abt@gmail.com.

Wortelen
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