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,,Bomen zijn van ons allemaal”
Castricum - Een deel van de 
bewoners van en rond de Oran-
jelaan is er nog steeds niet ge-
rust op dat het goed komt met 
de bomen in die laan. Vanwe-
ge een herinrichting, waaron-
der een verbreed fi etspad, zou-
den zes bomen aan de zuidkant 
en een boom aan de noord-

kant worden gekapt en vervan-
gen door nieuwe exemplaren. 
Maar daarna meldde wethouder 
Leo van Schoonhoven tijdens 
een informatiebijeenkomst dat 
wat hem betreft de bomen hei-
lig zijn verklaard. Een alternatief 
plan kreeg kritiek van bewoners 
aan de zuidzijde van de straat. 

Zij noemen een fi etspad direct 
naast het voetpad met als be-
scherming een heg daartussen 
gevaarlijk. Andere omwonen-
den zijn ondertussen boos om-
dat zij niet meer mee mogen pra-
ten in de discussie en zij vrezen 
dat er een plan wordt doorge-
voerd waarbij veel meer bomen 
zullen sneuvelen. ,,Alleen bewo-
ners van de Oranjelaan hebben 
nog inspraak. Hoe krom is dat, 
het is geen zijstraatje waar nie-
mand komt, het is een laan waar 
veel Castricummers dagelijks 
doorheen rijden, fi etsen of wan-
delen, en waar de meeste pas-
santen genieten van de prachti-
ge bomenrijen aan weerszijden 
van de laan die het aanzicht be-
palen. Die bomen zijn van ons al-
lemaal!”

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Frisse elstar 
appels, abrikoos 

en weide slagroom 
van 9,95 voor
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MET SLAGROOM
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In onze lunchroom

Broodje van de week!

2 Amsterdamse 
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volgende 
WeeK In 
de KRAnT

Diagnose kanker en toch blijven roken?

VERSPREIDNET

Ook vakantiebezorgers
gevraagd

Ook 50-plussers zijn welkom!

SERIEUZE
BEZORGERS
GEVRAAGD

Voor info:
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin
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Informatiemarkt voor mensen 
met een huidaandoening

Regio - Een huidaandoening is 
vaak een chronisch probleem 
waarmee je moet leren leven. 
Contact met lotgenoten en juiste 
informatie over de huidaandoe-
ning is erg belangrijk. 
Zaterdag 6 juni wordt daarom 
door patiëntenverenigingen van 
huidaandoeningen in samen-
werking met Centrum Ooster-
wal, Medisch Centrum Alkmaar 
en Gemini Ziekenhuis een in-
formatiemarkt georganiseerd. 
Mensen met een huidaandoe-
ning zijn welkom tussen 11.00 en 
13.00 uur op de locatie Centrum 
Oosterwal om met lotgenoten in 
contact te komen, om informatie 

in te winnen en ervaringen te de-
len. Men kan terecht bij de ver-
schillende stands van de patiën-
tenverenigingen voor allerlei in-
formatie. 
Om 11.30 uur wordt een lezing 
gegeven door de voorzitter van 
de Vitiligo vereniging over onder 
andere de psychosociale aspec-
ten van een huidaandoening. De 
aanwezige patiëntenverenigin-
gen: LVVP (Vitiligo), LPVN (Li-
chen Planus), Psoriasis, NLNet 
(Lipoedeem en Lymfoedeem) en 
NVLE (Lupus). Centrum Ooster-
wal is te vinden op de Comenius-
straat 3 in Alkmaar. De toegang 
is gratis.

Vitesse in degradatienood 
Castricum - Het was alweer 
zo’n twaalf jaar geleden dat Vi-
tesse op de Puikman verloor van 
Kolping Boys. Maar dat gebeur-
de toen in de reguliere compe-
titie. Dit weekend stonden de 
ploegen tegenover elkaar in de 
beslissende ronde van de na-
competitie. En dit keer leek de 
ploeg uit Oudorp er zelfs met 
een 0-2 zege vandoor te gaan. 
Een penalty in de slotseconden 
van het tegenvallende duel zorg-
de er voor dat de hoop in alles 
met een Vitesse-hart toch weer 
wat levendig werd.
Vitesse ging in de beginfase op 
zoek ging naar een snelle ope-
ningstreffer, maar echte grote 
kansen vielen er voor rust niet of 
nauwelijks te noteren. 
Na rust pakte Vitesse duidelijk 
het initiatief en moest Kolping 
terug. Met minder dan tien mi-

nuten op de klok was het plot-
seling Kolping dat uit het niets 
op voorsprong kwam. Ze pro-
fi teerden van onachtzaamheid 
bij Vitesse waardoor een van 
de spitsen zomaar vrij voor de 
keeper kon komen, en die kans 
werd dankbaar benut: 0-1. Vi-
tesse ging daarna nog meer op 
zoek naar een gelijkmaker, maar 
kreeg in de 94e minuut een 
nieuwe dreun te incasseren toen 
Kolping de voorsprong vergroot-
te tot 0-2. Direct daarna werd 
met de moed der wanhoop de 
bal hoog in het strafschopgebied 
gepompt waarna een van de ver-
dedigers bij dat luchtduel hands 
maakte. De toegekende penal-
ty werd door aanvoerder Jasper 
Rutgers koelbloedig benut waar-
door Vitesse toch nog hoop kan 
houden op een goede afl oop vol-
gende week in Oudorp.

‘Thuis blijven wonen 
met dementie’

Castricum - De zorg voor men-
sen met dementie is in bewe-
ging. De verwachting is dat ko-
mende decennia het aantal 
thuiswonenden met demen-
tie zal verdubbelen. Dit kan een 
grote belasting opleveren voor 
de partner of mantelzorger. 
Gespreksleider Anke Beerlage, 
GZ Psycholoog bij Context, zal 
samen met Sindy de Veen–An-
dreas van ViVa! Ledenservice, 
alternatieven bespreken die bij 
kunnen dragen aan thuis blijven 
wonen met dementie, een com-
binatie van wijkverpleging en Vi-
Va! Ledenservice. Denk aan alar-
mopvolging of een sleutelkluis 
aan de voordeur. 

Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in Servicefl at Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113, Castricum. Het 
programma start om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. Iedereen 
is welkom. De toegang én het 
eerste kopje koffi e zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door een gesprekslei-
der. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis na te le-
zen. 

Belangstellenden gezocht 
voor onzichtbaar horen

Heemskerk - Goed horen, maar 
slecht verstaan? HoorCare Au-
diciens weet als geen ander dat 
sommige mensen nog best goed 
kunnen horen, maar hoe kan het 
dan dat zij een gesprek slecht 
verstaan? Helemaal als er meer-
dere mensen tegelijk spreken of 
als er achtergrondgeluid aanwe-
zig is? 
Vandaag de dag zijn er verschil-
lende hulpmiddelen om beter 
te verstaan en dit te doen zon-
der dat iemand er iets van ziet. 
De techniek in hoortoestellen is 
zo klein geworden dat een toe-
stel bijvoorbeeld in het oor past. 
Het discreet bedienen en het 
dragen van zo’n hooroplossing 
geeft een goed gevoel, er is im-

mers niemand die het doorheeft. 
HoorCare is als zelfstandige au-
dicien, al de derde generatie van 
de familie Van Els, die kwaliteit 
en aandacht hoog in het vaan-
del heeft staan. Neem contact op 
via telefoon 023-5395280 (Sant-
poort-Noord) of 0251-234167 
(Heemskerk) of per e-mail sant-
poortnoord@hoorcare.nl of 
heemskerk@hoorcare.nl.

Dierenportretten in de tuin 
Castricum - Tot 1 juli expo-
seert Margot Claessen schil-
derijen van verschillende die-
ren in de Tuin van kapitein Rom-
mel. Margot (1964) heeft aan de 
Kunstacademie in Enschede en 
Utrecht gestudeerd. Ze heeft een 
fascinatie voor de expressie van 
emoties bij dieren.

,,Klankbordgroep Verkeer 
moet terugkomen”

Castricum - Raadslid Ron de 
Haan van De VrijeLijst wil dat de 
klankbordgroep Verkeer terug-
komt in Castricum. De VrijeLijst 
komt hiervoor met een voorstel 
bij de behandeling van de Voor-
jaarsnota 2015. 

De Haan: ,,In de jaren negentig 
heeft lange tijd lokaal een werk-
groep Verkeer estaan. De werk-
groep krijgt de opdracht om het 
gemeentebestuur te adviseren 
over hoe lokaal geld ingezet kan 
worden voor lokale oplossingen. 

De leden kunnen in gesprek met 
bewoners gaan, in plaats van dat 
de gemeente duur onderzoeks-
geld blijft besteden aan externe 
bureau’s.” 
De nabije toekomst van het ver-
keer in de de gemeente vraagt 
volgens De Haan om intensief 
contact met bewoners. ,,De Zan-
derij en Stationsgebied, de aan-
takking A9 en de uitbreiding van 
Limmen, de weg voorlangs het 
pontveer van Akersloot en ter 
hoogte van de Sluisweg. Het zijn 
allemaal voorbeelden.” 
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Op de fiets langs kunst
Castricum - Op zaterdag 6 en 
zondag 7 juni exposeren ruim 
vijftig kunstenaars tussen 11.00 
en 17.00 uur hun werken op 
22 locaties. Nieuw dit jaar, met 
dank aan de gemeente Castri-
cum, is dat de expositieplekken 
nog beter herkenbaar zijn aan 
de nieuwe vlaggen met het logo 
van de KFR.
Op zaterdag 6 juni om 10.00 uur 
wordt de KFR officieel geopend 
door Henny Huisman bij Per-
spectief , Van Oldenbarneveldt-
weg 37 Bakkum. Henny Huis-
man heeft in april geposeerd en 
komt nu de resultaten hiervan 
bekijken. Hij mag één werk naar 
keuze uitkiezen om thuis nog 
lang van te genieten.
Aangezien het de twintigste edi-
tie en dus een jubileumjaar is, is 
een uitgebreide centrale exposi-
tie te zien bij De Oude Keuken 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Van vrijwel alle kunstenaars is 

hier werk te zien. Op zondag 7 
juni is er op alle locaties livemu-
ziek of worden gedichten voor-
gedragen. Folders met een rou-
tebeschrijving zijn te verkrijgen 
bij de V.V.V., Toonbeeld, Perspec-
tief, de Kennemerduincampings, 
de bloemenkiosk bij het station 
en bij de bibliotheken in Castri-
cum. Limmen en Akersloot.

Pr. Milot in Oude Keuken 
tijdens Kunstfietsroute

Bakkum - In De Oude Keuken 
speelt zondag 7 juni de jonge 
Castricumse band Pr. Milot. De 
muzikanten spelen blues, rock 
en pop. Timo Veraart en Guus 
Schröder wisselen elkaar af 
op bas en gitaar, met zang van 
Guus. Koen Bolhuis drumt en 
Rick de Jong speelt leadgitaar. 
De band wisselt tussen elek-

trisch en akoestisch repertoire in 
grote en kleinere bezetting.

Zondag 7 juni tijdens de Kunst-
fietsroute speelt Pr. Milot tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. De Oude 
Keuken is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin. Vanaf de 
ingang aan de Zeeweg is de rou-
te duidelijk aangegeven.

Smartlappen en shanty’s
Akersloot - Zondag  14 juni treden zes koren op tijdens het 
smartlappen- en shantyfestival op het Wilhelminaplein vanaf 
13.00 uur. Het spits wordt afgebeten door het koor het Egmonds 
Shantukoor De Zaalneelden, gevolgd door De Vrolijke Noot uit 
Alkmaar met zestig zangers op het podium. Daarna volgen het 
vrolijke Piratenkoor De Landlubbers en het beroemde Kapiteins-
koor uit Zaandam onder andere bekend van hun witte uniformen 
en de deelname aan Sail Amsterdam. Afgesloten wordt er met de 
Brulboeien. De entree is gratis.

Zondag korenfestival 
Van dorp tot kust

Bakkum - Shantykoor de Skul-
pers is helemaal klaar voor het 
korenfestival dat wordt gehou-
den op 7 juni. Twintig koren uit 
de regio treden die dag op zes 
locatie op. In totaal komen er 
zo’n zeshonderd zanger en zan-
geressen naar Castricum. Er 
worden ruim vijfduizend bezoe-
kers verwacht.
Het muzikale feest begint om 
11.30 uur op het plein in Bakkum 
met de officiële opening door de 
wethouder, gevolgd door een 

kort optreden van de Skulpers 
en daarna het kinderkoor Mu-
cicstar. Vanaf 12.30 uur begint 
op elke locatie een koor te zin-
gen en elk half uur wordt dat af-
gewisseld door een ander koor. 
De locatie zijn goed bereikbaar 
per fiets of met de bus die  gratis 
rondrijdt. Er is muziek bij Deining 
op het strand, langs de Zeeweg 
bij De Hoep en Johanna`s Hof, 
op het winkelplein en theater 
De Pan op camping Bakkum en 
bij het hoofdpodium nabij hotel 

Borst in Bakkum. De deelnemen-
de koren zijn Mucicstar, Cantara, 
Skarrebekke, Take it Easy, shan-
tykoor Zilt, ESGM, Vokaal Ka-
baal, Hollandse Nieuwe, Vrolij-
ke Noot, Bergerveerhuis koor, 
Music-Train, Dames Groen, New 
Voice, Limbeats, Notebook, Time 
Square, Heemskerks smartlap-
penkoor, B-lief gospel, For Eve-
ryone en natuurlijk shanty- en 
folksongkoor De Skulpers. Rond 
18.00 uur is er een samenzang 
met alle koren bij hotel Borst.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Rendez-Vous
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur 
Schneider vs Bax

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur 

De Surprise
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 

Ventoux
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
La Famille Bélier

vrijdag 16.00 uur 
zondag 11.00 uur   

woensdag 20.00 uur 
Still Alice

woensdag 14.00 uur
Apenstreken - 3D

zondag 13.30 uur
woensdag 14.00 uur

Kidnep
zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

De Boskampi’s
zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 uur   

Home (NL) 2D

Programma 04 juni t/m 10 juni 2015

Thriller Rendez-Vous
In Rendez-vous gooit Simone het 
roer om. Ze erft een bouwvallig 
landhuis in Frankrijk en vertrekt 
om samen met haar man Eric en 
hun twee kinderen, daarvan een 
chambre d’hôtes te maken. 

Terwijl de hectiek van de verbou-
wing steeds groter wordt, vlucht 

Simone in een spannende affai-
re met één van de Franse bouw-
vakkers, de aantrekkelijke Mi-
chel. Eric gaat intussen helemaal 
op in de bouwplannen van aan-
nemer Peter, maar niet alles in 
dat prachtige Frankrijk is wat het 
lijkt. De Franse droom ontaardt 
in een regelrechte nachtmerrie.

Alice Howland, gelukkig ge-
trouwd en moeder van drie vol-
wassen kinderen, is een gere-
nommeerd hoogleraar taalkun-
de aan Harvard. Ze krijgt een 
enorme schok te verduren als 
de ziekte van Alzheimer bij haar 

Still Alice wordt vastgesteld en ze zich be-
seft dat haar zorgvuldig opge-
bouwde leven drastisch zal ver-
anderen. 
Langzaam maar zeker begint ze 
de regie over haar eigen wereld 
te verliezen, terwijl de onder-
linge banden binnen de familie 
steeds meer onder druk komen 
te staan.
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Turven Cas RC kampioen
Castricum - Afgelopen zater-
dag zijn de turven van Cas RC 
kampioen geworden in Hoek van 
Holland. De jongens van acht en 
negen jaar hebben op het strand 
zich van hun beste kant laten 
zien. Het was de eerste keer dat 
de turven van de Castricum-
se Rugby Club op dit internati-
onale toernooi waren. En zoals 
zich laat raden vereist het spelen 
op het strand een goede condi-

tie, maar ook het tactisch spe-
len en spelinzicht zijn belangrijk. 
Na winnaar te zijn van de poule 
volgde de wedstrijden tegen The 
Dukes (Den Bosch),  HRC (Den 
Haag) en The Hookers (Hoek 
van Holland). Het was zwaar, 
maar de mentale veerkracht en 
de teamspirit hebben uiteindelijk 
gezorgd voor dit fantastische re-
sultaat. De beker kon mee naar 
Castricum.

Grote beker voor F4
Castricum - Om kampioen te worden moest F4 van FC Castri-
cum winnen van Koedijk F8, maar wel met tien punten verschil. Na 
de eerste helft was de stand 6-0, In de tweede helft werd er weer 
fl ink gescoord door FCC. Uiteindelijk wist FCC met 11-1 te win-
nen van Koedijk. Na de wedstrijd werd de champagne ontkurkt en 
werd de overwinning gevierd. Foto: Han de Swart.

Op Prokkelstage
Castricum - Voor mensen 
met een beperking wordt jaar-
lijks door Welzijn Castricum een 
Prokkelweek georganiseerd. 
‘Een Prokkel’ is een prikkelende 
ontmoeting tussen iemand met 
een beperking en iemand zon-
der. In Castricum gaan de ko-
mende weken vijftien stagiairs, 
afkomstig van SIG en Klaver-
land, op pad en maken zo kennis 

met een beroep van hun keuze. 
De stagiairs gaan onder meer op 
bezoek bij: de reinigingsdienst 
Schulpstet, De Hoep, een trans-
portbedrijf, de politie, het Jac. P. 
Thijsse College en De Spring-
plank. 
Als klap op de vuurpijl gaat een 
aantal stagiairs een drumwork-
shop volgen in Jongerencentrum 
Discovery. 

Bijzonder open huis bij Memoria 
Rego - Afgelopen periode is 
Van Eerden Uitvaartverzorging in 
handen van een andere eigenaar 
gekomen. Een periode waar-
in onder bezielende leiding van 
Patty-Lou Leenheer is gekeken 
of de dienstverlening van de on-
derneming nog past bij de hui-
dige tijd en veranderende omge-
ving van Beverwijk, Heemskerk 
en omgeving. Dit heeft ertoe ge-
leid dat de onderneming een to-
tale metamorfose heeft onder-
gaan en voortaan onder een an-
dere naam haar diensten gaat 
aanbieden: ‘Memoria Uitvaart-
zorg’.

Patty-Lou Leenheer: ,,Mensen 
willen geen uitvaart meer in een 
kille sfeer door mensen die ver 
van ze af staan. Men zoekt toe-
gankelijke en betrokken mensen 
die hun diensten leveren in een 
prettige, huiselijke sfeer met oog 
voor detail en zicht op kosten.”

Een uitvaartcentrum is een hulp-
middel bij de uitvaart, maar hoeft 
zeker niet het middelpunt van 
de uitvaart te zijn. “Tegenwoor-
dig wil men vaak dat een dierba-
re in de eigen woning wordt op-
gebaard, zodat men diegene zo 
lang mogelijk bij zich kan hou-
den.” De service van Memoria 
Uitvaartzorg is hierop ingericht, 
maar desondanks is ook het uit-
vaartcentrum in een nieuw jasje 
gehesen. “Wanneer mensen er-
voor kiezen om een uitvaart of 
een opbaring in ons centrum te 
doen, dan moet dat ook de sfeer 
uitstralen die je thuis gewend 
bent.”
 
Om u kennis te laten maken met 
het kleine hechte team van ‘Me-
moria’, wordt op zondag 7 ju-
ni tussen 12.00 en 17.00 uur een 
kennismakingsmiddag geor-
ganiseerd in afscheidscentrum 
‘Memoria’ aan de Plesmanweg 

400 in Beverwijk. Daar is uit-
zonderlijk rouwvervoer tentoon-
gesteld, waaronder een antie-
ke Renault Goelette waar u kunt 
instappen voor een ritje. Voor de 
kinderen is een speciale knut-
selhoek ingericht. U kunt ken-
nis maken met creatief en stijl-
vol bloemwerk, bijzondere uit-
vaartkisten bekijken en luiste-
ren naar de gekozen muziek van 
muzieksamensteller Angelique 
Stein, ook wel bekend van ‘de 
Sandwich’. 

Vanzelfsprekend is ook voor een 
hapje, drankje en aardigheid-
je gezorgd. Omdat rouw he-
laas een heel normaal gegeven 
is, zal pastoraal medewerker en 
schrijfster Miep van der Wou-
de de dag om 16.00 uur afslui-
ten met haar lezing ‘Hoe normaal 
is rouw?’ Miep vertelt op warme 
wijze hoe rouw het leven kan be-
invloeden. 

Wat is osteopathie?
Castricum - Sinds eind 2014 is 
René Kuil gestart met Osteopa-
thie Castricum. Inmiddels heb-
ben al veel mensen de weg naar 
de praktijk gevonden. Veel be-
kendheid heeft osteopathie bij 
de meeste mensen in Nederland 
echter nog niet. ,,Osteopathie is 
een complementaire behandel-
wijze die zich richt op het be-
handelen en verbeteren van de 
bewegelijkheid van en in het li-
chaam’’, vertelt René. ,,Deze be-
wegelijkheid is nodig om een ge-
zond lijf zonder klachten te heb-
ben. Als er verlies van bewege-
lijkheid optreedt dat heeft tot ge-
volg dat die regio minder gezond 
of zelfs ziek en pijnlijk wordt. De 
verminderde bewegelijkheid kan 
optreden in het bewegingsappa-
raat, orgaanstelsel en zenuwstel-
sel. Deze systemen versterken of 

verzwakken elkaar. Er kunnen 
klachten in het ene systeem zijn 
die zijn oorsprong heeft in een 
ander systeem. Dat kan inhou-
den dat klachten niet of tijdelijk 
reageren op de ingestelde thera-
pie. De oorsprong van de klacht 
bevindt zich elders in het lichaam 
en mogelijk ook in een ander sy-
steem.’’ De osteopaat onderzoekt 
de bewegelijkheid van alle weef-
sels en zoekt naar de oorsprong 
van de klachten zodat de klach-
ten effi ciënt worden behandeld.
Ook lichamelijke klachten die 
niet of nauwelijks reageren op 
therapie? Misschien is osteo-
pathie een goed alternatief om 
klachten te lijf te gaan. Het adres 
is Oude Parklaan 111 in Castri-
cum, tel.: 06-23369215, rene@
osteopathiepraktijk.nu of kijk op 
www.osteopathiepraktijk.nu.

Bakkum - Zaterdag 6 juni pre-
senteert Hotel Borst in samen-
werking met Werkgroep Oud-
Castricum en de Facebookgroep  
JBCA de vierde editie van de 
quiz ‘Je bent Castricummer Als’ 
De quizavond wordt gepresen-
teerd door Bas Harmse in het 
café van Hotel Borst. De quiz 
bestaat uit vier themarondes 
met vragen over het Castricum 
van toen en nu. De vragen be-
staan uit open-, meerkeuze- en 
beeldvragen. Enthousiast gewor-
den en zin om mee te doen? Bel 
0251-652204 of stuur een mail 
naar hotelborst@hotmail.com ter 
attentie van Fabian Borst en ver-
meld daarbij de naam van het 
team (maximaal zes personen). 
Op de avond zelf worden ook 
nog teams samengesteld. Aan-
vang: 20.00 uur. 

Quiz JBCA in 
café Borst

Castricum - Zaterdag 30 mei 
was het jaarlijkse kampeerweek-
end bij Vitesse ‘22. 42 E-pupillen 
mochten weer een nachtje door-
brengen op de voetbalvelden. Na 
een clinic van de jongens van de 
selectie, een zwembadbezoek  
en een speurtocht over de vel-
den, konden de kinderen einde-
lijk slapen. Waar natuurlijk wei-
nig van terecht is gekomen. 

Kamperen en 
niet slapen
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Bonte specht is gék op 
de pindakaas van Piet

Castricum - De constructie is 
eenvoudig; een kleine pot pinda-
kaas, stevig vastgeklemd in een 
houten vogelhuisje, strategisch 
geplaatst in een boom in de ach-
tertuin. 
,,Ik had het vogelhuisje nog maar 
net in de boom gezet terwijl een 
grote bonte specht toekeek”, 
zegt Piet Vijzelaar. ,,Normaal ge-
sproken is de grote bonte specht 
vrij schuw en voorzichtig. Deze 
niet. Het gaat hier om een man-
netje, duidelijk te herkennen aan 

de rode vlek op het achterhoofd. 
Iedere ochtend rond 10.00 uur 
komt hij nu aangestormd. Hij 
roert zijn snavel stevig in de pin-
dakaas, wast zich daarna in de 
vijver en verdwijnt weer. Om de 
volgende ochtend weer terug te 
keren. De pot pindakaas is nu 
bijna leeg, maar er staat weer 
een nieuwe klaar. Van hetzelf-
de merk. Want deze grote bonte 
specht heeft een goede smaak. 
Dat merk je aan alles.” Foto: Piet 
Vijzelaar.   

Rob de Reus bij Gemaal 1879

Akersloot - Op 7 juni gaat er in 
het Gemaal 1879 een nieuwe ex-

Expositie Cor Spil bij SEC
Castricum - Castricummer Cor 
Spil exposeert vanaf 6 juni de 
gehele maand bij Social Enter-
prise Castricum (SEC) op de To-
renstraat 52. De tentoonstelling 
met als titel ‘Gezichten van In-
dia’ is de derde in een reeks van 
succesvolle exposities ‘Gezich-
ten van…’. 

De expositie is te bezichtigen 
op zaterdag 6 en zondag 7 ju-
ni van 11.00 tot 17.00 uur tijdens 
de Kunstfi etsroute, de kunste-
naar is dan zelf aanwezig, en de 
rest van de maand gedurende 
de openingstijden van de winkel. 
Na ‘Gezichten van Nepal en Chi-
na’ dan nu ‘Gezichten van India’. 
Net als andere keren hangt er 
weer uitsluitend nieuw werk dat 

nog niet op andere exposities te 
zien is geweest. Dit keer zijn het 
ongeveer vijftien portretten van 
mensen uit India. De werken zijn 
gemaakt aan de hand van foto’s 
die tijdens zijn bezoek aan het 
land zijn genomen. 

Dag dokter Buitenhuis!

Castricum - Zaterdag 30 mei 
heeft dokter Paul Buitenhuis sa-
men met zijn vrouw, zoon en 
dochter afscheid genomen van 
zijn patiënten. 
In de HOED-praktijk aan de 
Oranjelaan was een druk be-
zochte receptie  waar veel pa-

tiënten afscheid kwamen nemen 
van hun dokter en tevens kon-
den zij kennismaken met zijn op-
volger, dokter Hoekstra en zijn 
vrouw. Na ruim 33 jaar huis-
arts te zijn geweest in Castricum 
gaat dokter Buitenhuis stoppen 
met de praktijk en draagt hij het 

aan zijn opvolger over. Hij zal 
nog wel verbonden blijven aan 
de praktijk voor  ‘stop roken coa-
ching’ en tevens is hij opgeno-
men in een huisartsennetwerk 
voor steun en consultatie bij vra-
gen over euthanasie.
Uiteraard zullen ook de straat-
kinderen van Kathmandu zijn 
aandacht en zorg blijven houden. 
Dokter Hoekstra is enthousiast 
de praktijk voort te zetten en hij 
heeft alle vele plannen, mevrouw 
Maaskant is het team komen 
versterken door de toegenomen 
vraag naar een vrouwelijke huis-
arts. Hij zal naast het bestaande 
spreekuur  binnenkort starten 
met een avondspreekuur. Ook 
heeft hij zich  bekwaamd in echo 
diagnostiek zodat deze nieuwe 
diagnostische mogelijkheid  in 
de praktijk gebruikt kan worden.

Derde van de provincie
Castricum - Afgelopen week-
end waren in Beverwijk de 
Noord-Hollandse kampioen-
schappen judo voor pupillen-
teams jonger dan tien jaar. Hier-
voor werd er samen met Ben 

Rietdijk Sport een combinatie-
team gemaakt en dit resulteer-
de in een derde plaats. Voor Ju-
doclub Groefsema waren Jasper 
Madderom, Melle Hooning en 
Tygo Richter van de partij. 

Feestelijke heropening 
Uitvaartcentrum Beverwijk

Regio - Afgelopen zaterdag is, 
na een verbouwing, het uitvaart-
centrum van Uitvaartverzorging 
IJmond aan de Velserweg offi ci-
eel heropend.

In de ochtend was er een ope-
ningshandeling, in de vorm van 
een dubbelinterview met Pas-
tor Hopman, die onder andere 

geestelijk verzorger is in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, en Matthijs 
de Gee, directeur van Uitvaart-
verzorging IJmond. Er kwam een 
aantal vragen aan de orde over 
de plek die uitvaartverzorging in-
neemt in ieders persoonlijke le-
ven, maar ook in de maatschap-
pij. Om dit laatste kracht bij te 
zetten, heeft Uitvaartverzorging 

IJmond een bedrag geschon-
ken aan Stichting Welzijn Be-
verwijk ten behoeve van de aan-
schaf van een koersbalspel voor 
buurthuis Wijk aan Duin.
Ook werd er aandacht geschon-
ken aan het belang van het 
Keurmerk Uitvaartzorg. Uitvaart-
organisaties die in het bezit zijn 
van dit keurmerk worden regel-
matig streng getoetst door een 
onafhankelijke instantie. Op die 
manier hebben nabestaanden 
de zekerheid dat zij met een in-
tegere en zorgvuldig werken-
de uitvaartorganisatie te maken 
hebben.

’s Middags was de beurt aan 
de inwoners van Beverwijk om 
het vernieuwde centrum te ko-
men bewonderen. Bijvoorbeeld 
de waaksuite, ook bekend als 
24-uurs familiekamer, en de mo-
gelijkheden die er zijn op het ge-
bied van foto- en videopresen-
taties. Maar natuurlijk ook voor 
alle vragen over uitvaartverzor-
ging. Vragen? Bel 0251-252094 
of kijk op de website www.
ijmonduitvaart.nl. Op de foto: de 
overhandiging van de cheque 
aan Stichting Welzijn Beverwijk.

positie van start. Dit keer is aan 
de beurt Rob de Reus (1972) een 

gevestigd kunstenaar te Uitgeest 
en onder andere bekend van tv-
programma’s als Koffi etijd en 
Sterren op het doek. Rob schil-
dert vooral graag stillevens. Nu 
poseert hij gedurende de maan-
den juni en juli in het histori-
sche gemaal van de Groot-Lim-
merpolder, beter bekend als het 
Gemaal 1879. Naast de expositie 
wordt op het gemaal steeds uit-
leg gegeven over de waterstaat-
kundige geschiedenis van de re-
gio en wel op twee manieren. Op 
de zolderverdieping loopt een 
permanente tentoonstelling rond 
de waterstaatscanon. Het ge-
maal wordt voor belangstellen-
den ook in werking gesteld. Ie-
dere zondag geopend van 13.30 
tot 16.30 uur. 
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Doorgaan op de ingeslagen weg
Castricum - De financiële posi-
tie van de gemeente is in de af-
gelopen jaren sterk verbeterd, 
zonder dat dit ten koste is ge-
gaan van het voorzieningenni-
veau of geleid heeft tot extra las-
tenverzwaring. Het college wil de 
huidige financiële basis op or-
de houden en blijft bij het stand-
punt om de gemeentelijke las-
ten niet te verhogen en alleen 
te corrigeren voor inflatie. De fi-
nanciële ruimte is hierdoor be-
perkt. Hierbij past, naar de me-
ning van het college, een sobere 
voorjaarsnota. Wel zet het colle-
ge zich in voor het oplossen van 
verkeersknelpunten, vervanging 
van bruggen en voor de ‘upgra-
ding’ van het stationsplein.  
De Voorjaarsnota 2015 van de 

gemeente Castricum laat meer-
jarig een neutraal beeld zien. 
,,Er blijven echter onzekerhe-
den waarvan we de risico¹s op 
dit moment moeilijk kunnen in-
schatten”, aldus wethouder Klijn-
stra. ,,Het uitgangspunt van het 
college is een sluitende begro-
ting. We ramen daarom verant-
woord en reëel. Structurele uit-
gaven dekken we met structure-
le inkomsten.”
In de tweede voorjaarsnota van 
de periode 2014-2018 laat het 
college zien dat er veel in gang 
is gezet en bereikt. ,,We liggen 
op koers, veel zaken uit het co-
alitieakkoord zijn opgepakt. Het 
zwaarwegend principebesluit tot 
een ambtelijke fusie met Ber-
gen, Uitgeest en Heiloo en de in-

voering van de nieuwe zorgta-
ken zijn belangrijke wapenfeiten, 
maar op elk terrein is het colle-
ge volop actief², aldus de wet-
houder. De komende periode 
zal veel aandacht uitgaan naar 
de transformatie van de zorg, de 
drie decentralisaties, en het op-
zetten van de ambtelijke fusieor-
ganisatie. 
De technische behandeling van 
de Voorjaarsnota is op 4 ju-
ni waarbij er vooraf voor inwo-
ners, bedrijven, organisaties en 
verenigingen de gelegenheid is 
om in te spreken. De gemeen-
teraad behandelt de nota op 25 
juni en besluit hierover op 2 ju-
li. De Voorjaarsnota is te vinden 
op www.castricum.nl>Bestuur 
en Organisatie.

Nomineer een Boom 
succesvol afgesloten

Castricum - GroenLinks rondde 
op dinsdag 26 mei de actie ‘No-
mineer een Boom’ af. Onder een 
kastanje voor het gemeentehuis 
presenteerde de fractie de door 
inwoners genomineerde bomen 
aan wethouder Leo van Schoon-
hoven.
De actie was een reactie op het 
raadsbesluit om de kapvergun-
ningsverplichting voor bomen in 
de openbare ruimte af te schaf-
fen. Hiermee werden volgens 
GroenLinks in een klap alle bo-
men in de openbare ruimte van 
Castricum ‘vogelvrij’ verklaard. 
,,Er wordt nu immers niet meer 
gepubliceerd welke bomen zul-
len worden gekapt, behalve een 
select groepje dat op de lijst bij-
zondere bomen staat. Als inwo-
ners niet weten dat bomen ge-
kapt gaan worden, kunnen ze 
ook geen bezwaar maken als 
ze het er niet mee eens zijn”, al-
dus fractievoorzitter Hannie Lut-
ke Schipholt. 

Dat er een lijst bijzondere bomen 
werd samengesteld was voor 

GroenLinks te mager. ,,Hoewel 
we liever zagen dat alle bomen 
weer beschermd worden, zijn we 
deze actie begonnen om in ie-
der geval te zorgen dat inwoners 
met ideeën voor de lijst bijzonde-
re bomen gehoord worden. Het 
resultaat is dat er een aanzienlijk 
aantal bomen zijn genomineerd. 
Bij een eerste schatting moe-
ten het er ongeveer duizend zijn. 
Wethouder van Schoonhoven 
beloofde aan de lijst bijzondere 
bomen toe te voegen, als ze er 
niet al op stonden en ze niet ziek 
zijn. ,,We verwachten dat dank-
zij onze actie het aantal op de 
lijst op zijn minst wordt vervier-
voudigd, gegeven het feit dat er 
nu 193 bomen op staan. De wet-
houder vond onze actie de leuk-
ste sinds jaren vanuit de politie-
ke partijen. En nog veel belang-
rijker, hij beloofde de aanbeve-
ling over te nemen om een lijn te 
openen via de gemeentewebsi-
te waarop inwoners een boom of 
een groep bomen kunnen blijven 
nomineren voor de lijst bijzonde-
re bomen van de gemeente.” 

Wie heeft foto zwembad 
voor jubileumexpositie?

Castricum - Het is dit jaar 25 
jaar geleden dat zwembad De 
Witte Brug werd geopend. Nou 
ja, het vernieuwde zwembad 
dat in de plaats kwam van het 
zwembad dat op 5 juli 1987 com-
pleet door brand werd verwoest. 
Het jubileum wordt voor ieder-
een gevierd met een feestelij-
ke receptie en allerlei sportieve 
activiteiten op zaterdag 12 sep-
tember. Maar eerst wordt door 
het gehele zwembad een foto-

tentoonstelling ingericht die een 
beeld geeft hoe de afgelopen 25 
jaar er heeft uitgezien in en om 
het zwembad. Aan iedereen die 
in bezit is van een foto van bij-
voorbeeld watertrappelende kin-
deren, de overhandiging van een 
diploma, een mooie sprong van 
de duikplank, baby’s of senioren 
die kopje onder gaan, wordt ge-
vraagd de foto te mailen of langs 
te brengen bij het zwembad. Fo-
to: Stichting Oud-Castricum. 

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug zijn 48 kandida-
ten geslaagd voor een zwem-
diploma. Het A-diploma is be-
haald door Reginald Bakker, Em-
ma Boersma, Stijn Boersma, La-
ra van Dalen, Christine Drankier, 
Guus Flantua, Zyara Fontijn, Juli-
ette Glorie, Fabrice Groot, Guido 
Kleine Staarman, Tygo Kramer, 
Levi Moos, Hannah den Ron-
den, Noud van Saase, Raoul de 
Wilde en Liz Willemse. 32 kan-
didaten haalden het B-diploma: 
Romy Ammeraal, Koen Been-
tjes, Ole Blankert, Imme Brou-
wer, Indy Caffin, Isabel Chin, 
Janna Dekker, Mel Dekker, Ro-
bert van Eldik, Bart Glorie, Lucil-
le Glorie, Sophia Gouweleeuw, 
Eline Heeres, Isabelle Heuber-
ger, Noa Hollenberg, Max Kaaijk,  
Stan Kerklaan, Reinier van Kleef, 
Alexander Kuijper, Hugo Lange-
veld, Swe Naing, Lotte Rijs, Suze 
Slag, Arthur Snel, Imme Spruit, 
Eline Stap, Tana van Timmeren, 
Lucas Vels, Mees Vessius, Juliët-
te van Zanten, Fenna Zonneveld 
en Fay Zwemmer.

Afzwemmers

Alternatief voor sluiting 
nachtroute Polderbaan

Castricum - De Omgevingsraad 
Schiphol heeft zich vorige week 
woensdag uitgesproken over de 
sluiting van de verkorte nacht-
route op de Polderbaan. 
De sluiting van de verkorte 
nachtroute betekent dat al het 
vliegverkeer uit oostelijke rich-
ting met bestemming Polder-
baan ’s nachts de route over 
zee via Castricum en Limmen 
moet  volgen. Behalve een lan-
gere vliegafstand, heeft de slui-
ting tot gevolg dat het vliegver-
keer bij Castricum-Limmen en 
omgeving in de nacht toeneemt 
van circa veertig naar zo’n ze-
ventig bewegingen. De sluiting 
van de verkorte nachtroute is 

vanuit veiligheidsoverwegingen 
door de Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) aangekon-
digd. De noodzakelijke afstand 
tussen de vliegtuigen op de vas-
te routes wordt nu onvoldoende 
gegarandeerd.   
De Omgevingsraad en de de 
LVNL hebben afgesproken dat 
er zo spoedig mogelijk een alter-
natief voor deze verkorte nacht-
route wordt uitgewerkt. Van het 
oostelijk verkeer zou naar schat-
ting zeventig procent alsnog ge-
bruik kunnen maken van een 
verkorte route. Naar verwachting 
kan een proef met deze nieuwe 
opzet rond half juli starten en bij 
succes worden voortgezet. 

Regio - Op de rand van Cas-
tricum en Heemskerk aan de 
Noorddorperweg ligt tuinpark 
Bickershof. Bickershof is één van 
de twee tuinparken van de ruim 
vijftig jaar oude vereniging voor 
amateurtuinders Tot Ieders Ge-
noegen. Op zondag 14 juni van 
11.00 uur tot 17.00 uur houdt de 
vereniging een open huis. De 
136 tuinen van Bickershof ge-
ven een mooi beeld van de ge-
varieerdheid die een hobbytuin 
kan bieden. Ook voor de bijen 
is het goed toeven op het park 
vanwege de vele bloeiende plan-
ten, struiken en kruiden. Imkers 
zijn dan ook druk bezig hun bijen 
volk in toom te houden. Er is bo-
vendien een expositie van schil-
derijen en beelden.

Open dag bij 
Bickershof

Akersloot - Amak heeft ook dit 
jaar weer het initiatief genomen 
de startende hardlopers samen 
over de drempel te helpen. De 
vereniging organiseert voor het 
vierde jaar een beginnersgroep. 
Tijdens twaalf trainingsavonden 

Hardlopen Amak maken de beginnende hardlo-
pers kennis met de loopsport. 
De start is op donderdag 25 ju-
ni om 19.15 uur op de schelpen-
baan rond het B-veld van voet-
balverenging Meervogels, aan 
de Boschweg te Akersloot. Aan-
melden via jsw.vastenouw@
quicknet.nl.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Herinrichting 
Provincialeweg
Regio - De provincie Noord-
Holland voert in het najaar 
van 2015 groot onderhoud 
uit aan de Provincialeweg 
N203 tussen Castricum en 
Uitgeest en de aangrenzen-
de Zeeweg (N513) in Castri-
cum. Dit wordt gedaan om de 
doorstroming, veiligheid en 
leefbaarheid in het gebied te 
verbeteren. 

Samen met de gemeenten Cas-
tricum, Heiloo en Uitgeest orga-
niseert de provincie informatie-
avonden om bewoners en on-
dernemers te informeren over 
de werkzaamheden. De infor-
matieavonden hebben een ge-
biedsgerichte insteek en vin-
den plaats op de volgende da-
ta en locaties: Castricum: maan-
dag 8 juni voor ondernemers 
en woensdag 10 juni, voor be-
woners, 19.00 – 21.00 uur, ge-
meentehuis Castricum, Raad-
huisplein 1 in Castricum. Om 
19.30 uur start een presentatie. 
Heiloo/Limmen: maandag 15 ju-
ni, 19.00 – 21.00 uur, hotel Flet-
cher, Kennemerstraatweg 425 in 
Heiloo. Om 19.30 uur start een 
presentatie. Uitgeest/ Akersloot: 
woensdag 17 juni, 19.00 – 21.00 
uur, Bob’s Party Centrum, Wes-
terwerf 1 in Uitgeest. Hier geldt 
een vrije inloop. 

Mooie kunst in schuur

Akersloot - Afgelopen weekend 
hebben dertien kunstenaars uit 
Akersloot en  directe omgeving 
hun meest recente werkstukken 
getoond in en om de voormalige 
bollenschuur aan de Buurtweg 
49 i n Aker sloot.                                                                 
Gerda Velzeboer, initiatiefneem-
ster en eigenaresse van het ate-
lier ‘de dochter van de kolen-
boer’, heeft alle bezoekers voor-
bij zien trekken. ,,Het leuke van 
deze expositie is dat het zo di-
vers is. En doordat we met zoveel 
verschillende kunstenaars aan-
wezig zijn, komen er ook vanuit 
heinde en verre familie, vrienden 
en kennissen langs die vervol-

gens ook alle andere voorwer-
pen en werkstukken bekijken.” 
Behalve kijken naar en genieten 
van kunst werd er ook zaken ge-
daan. De mensen werden verrast 
met korte demonstraties hakken 
in steen en hout en rakustoken 
en op zondag was er ook nog 
muzikale ondersteuning op de 
accordeon. Na afloop brak be-
woonster Carla van der Eng een 
lans om ook volgend jaar weer te 
exposeren in de voormalige bol-
lenschuur. Onder de bezoekers 
waren een flink aantal Akerslo-
ters die zelf ook kunst maken en 
volgend jaar maar wat graag van 
de partij willen zijn.

Bruisende culturele speeddate
Castricum - Er hing een gewel-
dige sfeer afgelopen zaterdag in 
het Castricumse gemeentehuis. 
Er waren veel kunstenaars en 
cultureel organisatoren afgeko-
men op het evenement De Cul-
turele Speeddate. En die gingen 
met enthousiasme met elkaar in 
gesprek. 
Iedere date mocht maar tweeën-
halve minuut duren. Dat voelde 
als kort, maar het was ook wel 
heel leuk om met veel mensen 

in kort tijdsbestek verbinding te 
maken. ‘Wie heeft er de middag 
van zijn leven?’ vroeg de presen-
tator tussen twee datingsessies 
door. ‘Jaaaaa, ik!’ klonk het luid 
uit vele monden. Naast het da-
ten waren er goede speeches 
van Ans Pelzer, cultuurwethou-
der van Castricum, dichteres El-
ly de Waard en Kees Wierin-
ga, directeur van Museum Kra-
nenburgh. Chansonnier Edou-
ard en de hiphoppers van Die 

Vers brachten muziek. De orga-
nisatie van het evenement ob-
serveerde op een bepaald mo-
ment een geanimeerd gesprek 
tussen de begaafde concertpia-
niste Regina Albrink uit Uitgeest 
en André Kortbeek, de direc-
teur van Camping Bakkum. Zou 
daar misschien een Chopin-reci-
tal op een zomerse avond in het 
nieuwe openluchttheater van de 
camping uit voortkomen? Foto: 
Harm Noordhoorn.

In De Bakkerij
Castricum - Ze waren in het 
verleden de openingsact van the 
Artic Monkeys, Check 1-2 en 
staan vrijdag in De Bakkerij. De 
support act is Instrumental Dis-
order, een band uit de omgeving 
van Castricum. Dj Spook komt 
nog wat dansbare plaatjes draai-
en. Zaterdag 6 juni Zibabu met 

John Deere van Kraakman 
voor ‘t Dierenduintje

Castricum - Het geluk wil dat 
Kraakman Perfors landbouw-, 
tuin- en parkmachines een nieu-
we directeur heeft die in Castri-
cum woont en met zijn kinderen 
graag ‘t Dierenduintje bezoekt. 
Daarbij vond Jamie de Vries van 
het bedrijf aan de Stetweg in 
Bakkum het een sympathieke 
actie van Kees Zonneveld, die in 
de winkel vroeg of zij ‘t Dieren-
duintje misschien konden hel-
pen aan een maaimachine. Want 
de oude is stuk en geld ontbreekt 
bij dit dierenparkje dat met vrij-
willigers werkt en het moet heb-
ben van giften. Maandagmiddag 
werd door Jamie een John Deere 
maaimachine afgeleverd, ook als 

was het budget van Kraakman 
Perfors voor goede doelen allang 
verbruikt. Jamie: ,,Voorlopig kun-
nen jullie met dit showmodel het 
gras kort houden en de brand-
stof is voor onze rekening. Als er 
een nieuw budget voorhanden 
is, zijn jullie de eerste aan wie we 
zullen denken.”  

Op de foto v.l.n.r.: Willa en Fred 
Bakker, oprichters van ‘t Die-
renduintje, Kees Zonneveld, Ja-
mie de Vries en daarvoor Pol-
ly de hond. ‘t Dierenduintje is 
blij met alle giften, die overigens 
fiscaal aftrekbaar zijn, het reke-
ningnummer is NL10 INGB 0009 
3532 59. 

freaky space punk. Daarnaast 
Television’s Most Popular Art In-
structors. Zij maken rock, punk, 
reggae met een dubsausje. Bei-
de avonden zaal open om 21.00 
uur en entree vier euro. 

Tijdens Zomaar een Zondagmid-
dag speelt Artishock een mix van 
swing en jazz. Zaal open 14.00 
uur en gratis entree. 

Net op tijd
Castricum - Als Karin Cijsouw 
een wandeling maakt heeft ze 
altijd een camera mee. Deze 

week liep ze op de Korendijk vlak 
voordat de sieruien gekopt zou-
den worden. 
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