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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Lintje voor Marcel
Bakkum - Marcel Klaver is 
onderscheiden tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. De 
Bakkummer werd door bur-
gemeester Mans verrast bij 
de opening van het koren-
festival ‘Van dorp tot kust’. 
Klaver is al ruim twintig jaar 
actief bij de shantykoor de 
Skulpers. Burgemeester 
Mans noemde de nieuwe 
lintjesdrager een ‘gouden 
Bakkummer en uithangbord 
voor de Castricumse cul-
tuur’. 
Al ruim twintig jaar lang 
is Klaver dirigent van het 
shanty- en folksongkoor 
De Skulpers, een rol die hij 
met bezieling invult. Daar-
naast is hij de de bedenker 

van het festival ‘Van dorp 
tot kust’. De ‘Vrienden van 
Avonden’ is dankzij zijn in-
zet uitgegroeid tot een ge-
waardeerde traditie met ve-
le honderden bezoekers. 
Rond de Koningsdag is de 
geboren Ursemmer zeer ac-
tief. Dan organiseert hij od-
ner andere de vrijmarkt van 
Bakkum. Daarnaast zet hij 
zich in voor het sinterklaas-
feest en speelt hij Piet bij 
de intocht. Vanzelfsprekend 
leidt hij het Pietenkoor.  Als-
of dat nog niet genoeg is 
hij bovendien vrijwilliger bij 
voetbalclub FC en is hij de 
grote animator van de vei-
lingcommissie. Foto: Henk 
Hommes. 

Plannen voor NS-station 
op losse schroeven

Castricum - De plannen 
voor een nieuw NS-stati-
on en de herinrichting van 
de omgeving zijn op losse 
schroeven komen te staan 
nu is gebleken dat de uitvoe-
ring een stuk duurder uitvalt 
dan werd begroot. Het pro-
ject gaat geen 4,1 miljoen 
euro kosten, maar 5,9 mil-

joen. Dat komt onder meer 
door een fout die ProRail 
heeft gemaakt bij de bere-
kening. 
Daarnaast is de uitvoering 
duurder dan aanvankelijk 
werd aangenomen. De bij-
drage van de gemeente Cas-
tricum wordt nu 1.140.000 
euro en die meerkosten zijn 

er niet.
In gezamenlijk overleg tussen 
de verschillende belangheb-
bende partijen is besloten om 
het onderzoek en de plan-
ning voorlopig stop te zetten 
en eerst een goede analyse 
te maken van de kosten. Bo-
vendien wordt nader onder-
zocht onder welke voorwaar-
den de voorgenomen verbe-
tering van station Castricum 
gerealiseerd kan worden. Nu 
wordt het een goedkopere 
variant of er wordt niets ge-
daan. Prorail realiseert in ie-
der geval wel drie liften. 

Er is nog een lichtpunt-
je aan de horizon. Het pro-
ject is aangemeld voor cofi-
nanciering in het kader van 
het Programma ontwikkeling 
OV-Knooppunten. Binnen dit 
programma bestaat de mo-
gelijkheid voor een subsidie. 
Die wordt kansrijk genoemd 
voor de niet ‘spoorse’ compo-
nenten van het project, zoals 
luifels, restyling van de tun-
nel en openbare ruimte. Voor 
de zomer wordt een besluit 
van de Provincie verwacht. 
De gemeenteraad praat eind 
juni verder over dit onder-
werp. 
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

HOOGLANDER
STOOFVLEES
100 gr. €1,35

SLA ,
KRIELTJES

SCHNITZEL
samen €4,99
Vleeswarentrio

BACON 
LAMS GEBRAAD

BOTERHAMWORST
€4,99
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 17-4-2017: Ties 
Geert Admiraal, zoon van 
Maarten W. Admiraal  en Ma-
ria A. Pronk. 17-4-2017: Mees 
Niek Admiraal, zoon van 
Maarten W. Admiraal en Ma-
ria A. Pronk. 28-5-2017: Lisa 
Zoon, dochter van Johannes 
N.P. Zoon en Riedeman Fleur. 
Castricum - 11-4-2017: Sam 
Boreas Heine, zoon van Ste-
fan J. Heine en Ariëlle Cas-
tricum. 20-5-2017: Lew Yves 
van den Berghe, zoon van 
Tanno van den Berghe en Ta-
mara M. de Graaf. 27-5-2017: 
Mara Muntinga,  dochter van 
Daniël G. Muntinga en Kari-
na Visser. 
Limmen - 10-5-2017: An-
na Louise Wesselman, doch-
ter van Martijn Wesselman 
en Maaike Laura van Buu-
ren. 21-5-2017: Milou Admi-
raal, dochter van Chris Admi-

raal en Denise Cramer. 22-5-
2017: Lorenzo Hoffman, zoon 
van Martijn Hoffman en Ruth 
van der Heijden.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 24-5-2017: Erwin 
C. Schoen en Fabiën E. Ho-
gema. Elders: 20-5-2017: Fol-
mer M.  Koper en Michelle 
van der Kolk. 26-5-2017: Ivar 
Bakker en Lobke A. Zonne-
veld.
 
Overleden
Akersloot - 25-5-2017: Bert-
ha A. Daane, weduwe van 
Romanus S. Mokry. Castri-
cum - 21-5-2017: Cornelis 
J. van der Meij, weduwnaar 
Agatha M. Levering. 24-5-
2017: Geertruida Grapendaal, 
weduwe van Jan P. Groot. 25-
5-2017: Marije L. Losekoot, 
gehuwd met Marco Femer. 

Elly de Waard kiest 
voor portret Cor Spil

Castricum - Als onderdeel 
van de Kunstfietsroute is de 
expositie bij de ateliers van 
Perspectief in Bakkum druk-
bezocht. De opening in dit 
jubileumjaar, Perspectief be-
staat vijftig jaar, werd za-
terdag luister bijgezet door 
dichteres Elly de Waard. Als 
bekende Castricumse had zij 
geposeerd voor een aantal 
leden van Perspectief. De re-
sultaten waren te zien in het 
expositieatelier. Zoals gebrui-

kelijk is mocht Elly een van de 
werken uitkiezen. De keuze 
viel op een klein portret van 
Cor Spil, stijlvol ingelijst. Voor 
hem was het een hernieuw-
de uitverkiezing, want eerder 
werd zijn portret van Henny 
Huisman gekozen als bes-
te werk. Op de expositie wa-
ren overigens ook een aantal 
werken te zien die waren ge-
baseerd op gedichten van El-
ly de Waard, waar ze waarde-
rende woorden aan wijdde. 

Uitgaansgeweld aangepakt
Castricum - Om de overlast 
en het geweld in de dorps-
kern in de weekenden te-
gen te gaan, wordt een aan-
tal maatregelen getroffen. 
Na een proeftijd volgt een 
evaluatie om te zien of de si-
tuatie daadwerkelijk is verbe-
terd. Dat schrijft het NHD. 
Naast de beveiligingscame-
ra op de hoek van de Dorps-
straat en de Burgemeester 
Mooijstraat, die vorige week 
is neergezet, worden de id-
bewijzen van jongeren die de 
kroeg in willen voortaan ge-

scand. Wie nog geen achttien 
jaar is krijgt een rood band-
je, jongeren die ouder zijn 
een groen bandje en alleen 
zij kunnen alcohol bestellen. 
Namaken heeft geen zin om-
dat de bandjes uitgerust zijn 
met een onzichtbare stempel 
die alleen te zien is onder een 
speciale lamp. 
De politie wordt bovendien 
toegerust met een bodycams, 
cameraatjes die op het uni-
form worden bevestigd, die 
gebeurtenissen op film vast-
leggen. 

Einde handel seizoens-
plaatsen op de camping

Bakkum - Er komt een ein-
de aan de koppeling tussen 
caravans en seizoensplaat-
sen op Camping Bakkum. Nu 
is het nog zo dat caravans die 
nog weinig waard zijn soms 
verkocht worden voor tien- 
tot twintigduizend euro , zo-
dat de koper van het barrel 
verzekerd is van een van de 
gewilde seizoensplaatsen. 

Door deze ontwikkelingen 
komen mensen die geen 
groot bedrag kunnen neer-
tellen voor een caravan niet 
meer in aanmerking voor een 

plek op de camping.  Met de 
ontkoppeling, die per augus-
tus ingaat, gaat bij verkoop 
van een caravan de plek 
automatisch terug naar de 
camping. Vervolgens wordt 
per loting de campingplaats 
toegewezen aan liefhebbers. 
Voor mensen die eerder een 
groot bedrag hebben neer-
gelegd is de regeling zuur, zij 
krijgen bij verkoop veel min-
der geld terug dan dat zij zelf 
hebben betaald. Er is overleg 
of er een overgangsregeling 
kan worden ingesteld voor de 
gedupeerden. 

Veelzijdig aanbod Bak
Castricum - Edwin Danks is 
een man die van lekker luid 
houdt. Op het orgel, ram-
men op een gitaar of kei-
hard op de drums. Hij komt 
vrijdag spelen in De Bakkerij. 
De band Always MV is er ook 
met de top 100 allertijden. 
De Nederlandstalige pop-
groep Toon van Mil (foto) is 
bezig een plek te krijgen tus-
sen groepen zoals de Dijk, 

Bløf en het Goede Doel. De 
band staat zaterdag op het 
podium. Samen hebben zij 
met producer Evert Abbing 
een cd gemaakt; het Koe-
koeksjong. Van scheurende 
tweestemmige gitaarsolo’s 
tot aan een slaapliedje met 
enkel een akoestische gitaar 
en een accordeon als bege-
leiding. De zaal gaat op beide 
avonden om 21.00 uur open.

Poging inbraak Geversweg 
Castricum - De bewoner 
van een woning aan de Ge-
versweg hoorden zondag 
rond 23.15 uur een vreemd 
geluid. Toen de man ging 
kijken zag hij twee mannen 
wegrennen. Het tweetal had 
geprobeerd het raam open 
te breken. Op basis van het 
signalement heeft de poli-
tie twee mannen aangehou-
den op het station van Cas-
tricum. De verdachten waren 

in het bezit van sieraden en 
een grote hoeveelheid bui-
tenlandse valuta. Het twee-
tal had geen logische verkla-
ring voor de spullen. De po-
litie zoekt de eigenaren van 
de sieraden en het geld. Mo-
gelijk zijn de spullen afkom-
stig van een eerdere inbraak 
of diefstal. Mensen met infor-
matie over de goederen of de 
inbraak kunnen contact op-
nemen met de politie.

Bakkum - Vorige week don-
derdag vond op de Heereweg 
een aanrijding plaats tussen 
een motorfiets en een perso-
nenauto. De bestuurder van 
de personenauto, rijdende in 
de richting van Egmond, had 

Aanrijding te laat in de gaten dat de mo-
torfiets en een daarvoor rij-
dende personenauto tot stil-
stand kwamen. De motor 
schoot door tegen voor hem 
rijdende auto. 
De bestuurder van de mo-
tor is met nog onbekend let-
sel met de ambulance mee-
gegaan.
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Specialist in inbraakpreventie breidt uit:

NH Slotenmakers neemt 4-Locks over

Regio - NH Slotenmakers 
heeft onlangs de buitendien-
stactiviteiten van 4-Locks 
uit Haarlem overgenomen. 
Daarmee breidt NH Sloten-
makers de onderneming, die 
inmiddels meer dan tien jaar 
succesvol is, fl ink uit. Het 
is nu de grootste specialist 
op het gebied van inbraak-
preventie in de regio Noord 
Holland. NH Slotenmakers is 
een vertrouwde partner voor 

zowel particulieren als be-
drijven. Als PKVW-gecertifi -
ceerd bedrijf is NH Sloten-
makers gespecialiseerd in 
het beveiligen van woningen 
en bedrijven tegen inbre-
kers. Eigenaar Paul Ruijgrok: 
,,Het zal je verbazen hoe ma-
kelijk inbrekers een woning 
binnenkomen, in de mees-
te gevallen hebben ze aan 
twee á drie minuten genoeg. 
Het leed is voor de getroffen 

bewoners erg groot. Voorko-
men is véél beter dan gene-
zen.” De beveiligingswerk-
zaamheden die uitgevoerd 
worden, vallen onder het 
Politie Keurmerk. Hierdoor 
heeft de huiseigenaar zeker-
heid en vaak ook nog korting 
op zijn inboedelverzekering. 
Ruijgrok: ,,Wij zien het als 
onze belangrijkste taak om 
ervoor te zorgen dat men-
sen zich veilig voelen in hun 
woning, daar doen wij al-
les voor. Natuurlijk blijft het 
belangrijk om, als bewoner, 
ook zelf op te letten. Bijvoor-
beeld ’s avonds een licht-
je te laten branden en het 
huis goed afsluiten wanneer 
je het huis verlaat.” Klanten 
waarderen NH Slotenmakers 
met een 9,1 als rapportcijfer. 
Wie de woning wil laten 
checken op inbraakveilig-
heid kan een afspraak ma-
ken met de inbraakpreven-
tieadviseur op 023 5388000. 
Men ontvangt dan een op-
gave met de verbeterpunten 
voor de woning.

Fit4lady Beste Fitness-
keten van het Jaar

Regio - Sporters en sport-
sters bij vele fi tnesscentra 
in Nederland kozen samen 
met een vakjury Fit4lady tot 
Fitnessketen van het Jaar 
2017. De uitslag is op zon-
dag 21 mei bekendgemaakt 
in de Studio¹s van Aalsmeer. 
Fit4lady-eigenaar Arina van 
Damme nam daar dankbaar 
de trofee in ontvangst. Het 
is voor Arina de derde keer, 
want ook in 2013 en 2015 
werd Fit4lady tot Fitnesske-
ten van het Jaar gekroond.
In de verkiezing staat de me-
ning van de sporters cen-
traal. Voor de stemmers is de 
belangrijkste reden om Fit-
4lady te kiezen de persoon-
lijke betrokkenheid van de 
Fit4lady-trainsters. ,,In on-
ze clubs helpen trainsters 
de leden hun doelen te be-
reiken en zo een goed ge-
voel mee te geven over zich-
zelf. Afslanken en fi tter zijn 
is mooi, maar je goed voelen 
over jezelf is belangrijker”, 
aldus Arina van Damme.  
Fit4lady gelooft in persoon-
lijke begeleiding en biedt 
een 30 minuten circuittrai-
ning. De begeleiding bij het 

sporten is persoonlijk en zo 
intensief als de klant wil. 
,,Leden trainen vaak lange 
tijd bij Fit4lady door de re-
sultaten die ze behalen en 
de band die ontstaat met de 
trainsters. Bij Fit4lady blijft 
een lid gemiddeld jarenlang 
sporten en sponsoring, wel 
betalen maar niet sporten, 
komt nauwelijks voor. Dat 
is uitzonderlijk te noemen in 
de fi tness-branche.” Fit4lady 
heeft dertien fi tnessclubs in 
Nederland en hier in de re-
gio in Limmen. En er is ruim-
te voor meer. ,,We hebben 
bewust gekozen voor gecon-
troleerde en gestage groei. 
Kwaliteit is het belangrijkst: 
in locatiekeuze, in keuze van 
de onderneemsters en in de 
keuze van de trainsters. We 
hebben niet voor niets een 
Fit4lady Academy, waarin 
we zowel franchisenemers 
als trainsters opleiden en 
bijscholen. Wij helpen vrou-
wen om sport te integreren 
in hun levensritme. En el-
ke dag met veel plezier”, be-
sluit een tevreden Arina van 
Damme. Foto: Erik Peek Fo-
tografi e.

Expositie bij fysiotherapie
Limmen - Tot en met augus-
tus wordt er een aantal vro-
lijke en kleurrijke schilderij-
en geëxposeerd  van Sandra 
Strijk bij Fysiotherapie Don-
kers, Waal en Hilbers, geves-

tigd aan de Zonnedauw 4. Ie-
dereen kan tijdens de ope-
ningsuren van de praktijk de 
schilderijen  bekijken. Meer 
werk van Sandra is te zien op: 
www.sanstri-art.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur vrijdag & zaterdag 
21.15 uur zondag 19.30 uur maandag & 
dinsdag 20.00 uur woensdag 21.00 uur 

The Wall 
vrijdag 16.00 uur zaterdag 18.45 uur  

zondag 16.00 uur  
dinsdag 14.00 uur woensdag 18.45 uur 

The Sense of An Ending
donderdag 20.00 uur vrijdag &  

zaterdag 21.15 uur maandag 20.00 uur 
woensdag 15.30  & 20.00 uur 

Pirates of the Caribbean 
5 - 3D

vrijdag & zaterdag 16.00 uur zondag 
19.30 uur dinsdag 20.00

Pirates of the Caribbean 
5 - 2D

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur  
Dubbelspel (Double play)

vrijdag 18.45 uur 
Going in Style 

zondag 16.00 uur  
The Dream Symphonic 
Variations Marguerite & 

Armand 
zaterdag 18.45 uur

Lion 
dinsdag 14.00 uur  

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

The Boss Baby (NL) 3D
woensdag 15.30 uur 

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

De Smurfen en het verloren 
dorp 2D

Programma 8 juni t/m 14 juni 2017

Thriller The Wall
Tijdens de oorlog in Irak wor-
den Sergeant Locke en lui-
tenant Hobbs, in een totaal 
verlaten dorp, onder schot 
gehouden door de beruchte 
Irakese sluipschutter ‘Ghost’. 
Terwijl Hobbs zwaargewond 
op de grond ligt, verschanst 

Locke zich achter een muur 
en probeert hij hulptroepen 
op te roepen. Maar in plaats 
daarvan krijgt hij de sniper 
zelf aan de lijn… The Wall 
is een spannende psycholo-
gische thriller van regisseur 
Doug Liman.

Tony Webster leidt een te-
ruggetrokken en rustig be-
staan. Op een dag komt er 
een weggestopt jeugdge-
heim aan het licht waardoor 
hij de gebrekkige herinnerin-
gen uit zijn jeugd onder ogen 
moet zien. Hij wordt gecon-
fronteerd met de waarheid 
over zijn eerste liefde, Veroni-

The Sense of an Ending
ca Ford, en de verwoestende 
gevolgen van een beslissing 
die hij lang geleden heeft ge-
nomen. The Sense of an En-
ding is het verhaal van een 
man die voorgoed afscheid 
neemt van de beloftes van 
zijn jeugd. Een verhaal over 
liefde, spijt en een vergeten 
jeugd. 
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Regio - Iedereen die graag 
langs het strand loopt heeft 
het inmiddels met eigen kun-
nen zien; de zandsuppletie 
die plaatsvindt op het strand 
van Heemskerk tussen paal 
46 en 51 ten noorden van 
Wijk aan Zee. Woensdag-
middag nam fotograaf Henk 
Hommes er een kijkje en hij 

kwam thuis met een bijzon-
dere serie foto’s. Door nieuw 
zand aan te brengen, blijft de 
kustlijn op natuurlijke wijze 
intact.Het zand komt van de 
Noordzeebodem, zo’n 10 km 
van de kust.Baggerschepen 
spuiten over een lengte van 
5 km 1 mil m3 zand op het 
strand.De werkzaamheden 

gaan dag en nacht, 7 dagen 
per week door. Als er wordt 
gewerkt bij de strandopgan-
gen kunnen bezoekers van-
uit het Noord-Hollands Duin-
reservaat mogelijk niet het 
strand op. Dit wordt met bor-
den bij de ingangen van het 
gebied aangegeven. Foto: 
Henk Hommes.

Castricum - Yoga in de 
Duinen houdt donderdag-
avond 22 juni een workshop 
duinyoga op een open plek 
in het Noordhollands Duin-
reservaat. Het is de dag na 
de zonnewende. De beken-

Yoga en muziek in duinen
de Castricumse chansonnier 
Edouard zingt tijdens en na 
afloop van de workshop mu-
ziek. 
De workshop begint om 
20.00 uur. Inschrijven kan via 
duinyoga@gmail.com.

Steeman lijsttrekker D66
Castricum - In de afdelings-
vergadering van D66 Castri-
cum is Marcel Steeman door 
de aanwezige leden unaniem 
gekozen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart 2018. 

Steeman (37) werd na zes 
jaar raadslidmaatschap vo-
rig jaar wethouder na de val 
van het college. Steeman: 
,,Ik ben in een politiek enorm 
roerige tijd wethouder ge-
worden om te laten zien dat 
de politiek en het gemeente-
bestuur ook op een normale 
manier kan. Het vertrouwen 
is enorm geschaad door per-
soonlijke aanvallen en ik zet 
me hard in om dat vertrou-
wen weer terug te brengen. 
Op diezelfde manier ga ik nu 
ook de verkiezingen in, met 
een partij die altijd open en 

eerlijk is gebleven. We schrij-
ven nu met de leden aan een 
stevig verkiezingsprogramma 
met grote inzet op een eer-
lijke politiek, duurzaamheid 
en ons sociaal liberale ge-
dachtegoed. Ik heb erg veel 
zin om dat programma, sa-
men met de andere D66ers, 
volgend jaar aan de inwoners 
van de gemeente Castricum 
te laten zien.” Het worden 
de vierde verkiezingen voor 
Steeman. In 2006 stond hij 
al op de lijst voor D66, maar 
toen haalde de partij geen 
zetels. In 2010 was Steeman 
lijsttrekker en kwam de par-
tij met twee zetels terug in 
de raad en in 2014 groeide 
D66 naar drie zetels en kreeg 
Steeman de meeste voor-
keursstemmen van alle kan-
didaten van de Castricumse 
verkiezingen.

Castricum - Muziekvereni-
ging Emergo houdt op zon-
dag 11 juni een open middag. 
De open middag begint om 
14.00 uur met optredens van 
de blokfluitklassen, het ops-
taporkest en het opleidings-
orkest. Om te laten horen 
welke verschillende instru-
menten er allemaal zijn ge-
ven verschillende leden van-
af 14.45 uur optredens. Dit 
zal enorm gevarieerd zijn, zo-
wel qua leeftijd, als muziek-
stijl. De open middag vindt 
plaats in Geesterhage. 

Open middag 
bij Emergo 

Kunst en natuur op 
Westerveld Fair

Regio - Begraafplaats & Crematorium Westerveld houdt op 
zondag 11 juni van 10.30 tot 16.00 uur voor de tweede keer 
de Westerveld Fair. Deze fair, met als thema kunst en na-
tuur, is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom.

Behalve het gevarieerde aanbod aan exposanten, met pro-
ducten en diensten op het gebied van kunst, ambacht en 
natuur, worden ook bijzondere toneelstukken opgevoerd. 
Bezoekers kunnen luisteren naar livemuziek en zijn er de-
monstraties van onder andere een valkenier. 

,,Met het organiseren van deze Fair willen we iedereen op 
een laagdrempelige manier met Westerveld laten kennis-
maken’’, aldus Carla Bosua, directeur van Westerveld. ,,Het 
park is namelijk zó mooi en herbergt zoveel natuur en cul-
tuur. Uiteraard is er ook eten en drinken te verkrijgen in ons 
paviljoen, waar bezoekers kunnen genieten van lokale lek-
kernijen.’’ Westerveld is te vinden in Driehuis. 

Castricum - Vanwege het 
slechte weer afgelopen za-
terdag in Frankrijk en Bel-
gië werd besloten om de 
start van de wedvlucht vanuit 
het Franse Royé een dag uit 
te stellen. Een goed besluit, 
zo bleek de volgende och-
tend toen de 1398 duiven van 
kring 1 Noord-Holland on-
der prima omstandigheden 

Uitgestelde lossing duiven
losgingen. De snelste duiven 
van de Gouden Wieken had-
den de klus van zo’n 350 ki-
lometer in vier uur geklaard. 

De winnende duif van Cees 
de Wildt deed het ook gewel-
dig in groot verband, en An-
ton en Gerhard Tromp legden 
beslag op de tweede en der-
de plaats.  

Dementie en CIZ
Castricum - Op dinsdag 13 
juni is het Alzheimer Trefpunt 
in Castricum,  het onderwerp 
is: ‘Dementie en de indicatie-
stelling door het CIZ’.

Zorg bij dementie is essen-
tieel aangezien mensen met 
dementie steeds meer vaar-
digheden verliezen die no-
dig zijn bij het functione-
ren in het dagelijks leven. In 
het begin zal hulp en onder-
steuning vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) en Zorgverzekerings-
wet (Zvw) voldoende zijn, 
maar op den duur zal er be-
hoefte zijn aan intensievere, 
langdurige zorg. Deze zorg 
wordt gefinancierd vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) 
en wordt georganiseerd op 
grond van een Wlz-indicatie 
door het Centrum Indicatie-

stelling Zorg (CIZ). Maar hoe 
vraagt men deze zorg aan en 
hoe verloopt vervolgens de 
procedure? Gespreksleider 
Essy Ferares gaat hierover in 
gesprek met een deskundige 
op het gebied van indicatie-
stelling.

Het Alzheimer Trefpunt is in 
Serviceflat Sans Souci, Sans 
Souci 113. Het programma 
start om 19.30 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. 
Aanmelding vooraf is niet 
nodig.
De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om 
vragen, ook op andere gebie-
den, te stellen.  
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Smartlappen en shanty 
op het Wilhelminaplein
Akersloot - Zondag  11 juni 
staat Akersloot weer te brui-
sen van plezier met een lach 
en een traan onder de klan-
ken van smartelijke liederen 
die door diverse koren ten 
gehore gebracht worden. 

Op het Wilhelminaplein kan 
iedereen vanaf de  terrassen 
luisteren en meedeinen op 
hartverscheurende liederen. 
Dit jaar staan er zes koren op 
het podium vanaf 12.45 uur.
Het spits wordt afgebeten 

door het De Zingende Zwa-
nen gevolgd door De Vro-
lijke Noot met zestig zan-
gers op het podium. Daarna 
volgt het Egmonds shanty-
koor De Zaalneelden en het 
beroemde Kapiteinskoor uit 
Zaandam onder andere be-
kend van hun prachtige wit-
te uniformen en de deelname 
aan Sail Amsterdam. Ook de 
Brulboeien zullen het podium 
betreden waarna het pira-
tenkoor De Landlubbers het 
feest afsluiten. Gratis entree.

Hannie loopt mee in 
Nacht van Vluchteling

Castricum - Hannie Lutke 
Schipholt, bekend als kunst-
schilder en fractievoorzitter 
van GroenLinks, loopt in de 
nacht van 17 op 18 juni mee 
in de Nacht van de Vluchte-
ling. Alle deelnemers laten 
zich sponsoren voor Stichting 
Vluchteling die zorgt in crisis-
gebieden voor onder andere 
medische zorg, schoon drink-
water en onderwijs. Hannie is 
nog op zoek naar sponsors 
om haar streefbedrag te ha-
len. Dat kan via www.nacht-
vandevluchteling.nl.
 
In het holst van de nacht lo-
pen duizenden deelnemers 
een 40 kilometer lange spon-
sorloop van Amsterdam naar 
Amsterdam, van Rotterdam 
naar Den Haag en van Nijme-
gen naar Arnhem. Het start-
schot is om precies 00.00 uur 
middernacht. Het doel? Met 
elkaar een zo hoog mogelijk 
bedrag ophalen voor nood-
hulp aan vluchtelingen en 
ontheemden in de regio, voor 
mensen die wereldwijd op de 
vlucht zijn voor oorlog, ge-

weld en onderdrukking. Een 
recordaantal mensen is op 
de vlucht voor oorlog en con-
flict. Maar liefst 65,3 miljoen 
mannen, vrouwen en kinde-
ren hebben huis en haard 
verlaten, op zoek naar veilig 
bestaan. Deze vluchtelingen 
hebben dringend behoef-
te aan hulp, zoals schoon 
drinkwater, tentzeil en medi-
sche hulp. Naast het opha-
len van geld, vragen de lo-
pers met hun deelname ook 
op een positieve manier aan-
dacht aan vluchtelingen we-
reldwijd. De meeste deel-
nemers lopen er gemiddeld 
acht tot negen uur over en fi-
nishen dus de volgende och-
tend. In Amsterdam is er bo-
vendien een 10 kilometer en 
20 kilometer loop die starten 
om 18.45 uur. In 2016 werd 
een recordbedrag van ruim 1 
miljoen euro opgehaald door 
2.800 deelnemers. Dit geld is 
inmiddels ten goede geko-
men aan hulpprojecten voor 
225.000 vluchtelingen in Ni-
ger, Syrië, Tsjaad en Zuid-
Soedan.

Meer maatwerk door samenbrengen 
regels ondersteuning en hulp

Castricum - Op 18 mei heeft 
de gemeenteraad van Cas-
tricum de Verordening soci-
aal domein vastgesteld. Al-
le verordeningen die tot nu 
toe golden op het gebied 
van Jeugdhulp, de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Participatiewet 
zijn samengevoegd tot één 
document. 

Het idee achter het samen-

brengen van de regelgeving 
op deze verschillende terrei-
nen is dat de gemeente meer 
samenhang aanbrengt in de 
ondersteuning en dienst-
verlening aan de inwoners. 
Daarnaast wordt het nu een-
voudiger om maatwerk te 
leveren en echt te kunnen 
doen wat nodig is, zonder dat 
regels elkaar in de weg zitten.
Met de verordening heeft 
de gemeenteraad beslo-

ten de eigen bijdrage voor 
maatwerkvoorzieningen in 
de Wmo af te schaffen voor 
mensen met een laag inko-
men. Hieronder vallen de be-
geleiding, dagbesteding, res-
pijtzorg, huishoudelijke hulp, 
hulpmiddelen en woningaan-
passingen. Mensen met een 
midden- of hoog inkomen 
gaan minder eigen bijdrage 
betalen voor deze voorzie-
ningen. 

Castricum - Donderdag om 
15.30 uur heeft de brandweer 
een brandende spoorbiels 
geblust vlakbij de spoorweg-
overgang aan de Vinkebaan. 

Prorail was op de hoogte ge-
steld zodat de brandweer vei-
lig hun bluswerkzaamheden 
veilig konden verrichten. Fo-
to: Hans Peter Olivier. 

Brandje 
bij spoorrails

Bakkum - De organisa-
tie van het Bakkum Beach 
Volleybaltoernooi is flink op 
stoom gekomen om op 24 
en 25 juni voor de 26e keer 
het grootse volleybalevene-
ment op het strand te laten 
plaatsvinden. Overdag lekker 
volleyballen met een drank-
je tussendoor. Daarna aan-
schuiven voor een bbq en op 
de zaterdag de dag afsluiten 
met eenstrandfeest in de cir-
custent waarvoor dit jaar de 
coverband High5 is vastge-
legd. Voor de derde keer op 

rij werkt de organisatie sa-
men met strandpaviljoen 
Deining aan Zee.
Volgens John Scheerman, 
een van de organisatoren, is 
het aantal aanmeldingen tot 
nu toe hoger vergeleken met 
voorgaande jaren. ,,We heb-
ben dit jaar ook meer energie 
gestoken in de promotie van 
ons toernooi. We hebben in 
totaal zo’n 350 uitnodigingen 
verstuurd. Dit lijkt zijn vruch-
ten af te werpen. Het belooft 
drukker te worden dan afge-
lopen jaren. Door de jaren-

lange ervaring kunnen we 
flexibel omgaan met grotere 
aantallen teams. Een veldje 
meer opzetten is zo gedaan. 
Soms belt een team een dag 
van tevoren nog met de vraag 
of ze nog mee kunnen doen. 
Dat is meestal geen pro-
bleem. We hanteren echter 
wel een maximum van twee-
honderd teams. Dan moe-
ten we zo’n vijftig velden op-
zetten en dat vinden we toch 
echt wel genoeg. Dat aantal 
is nu echter nog niet bereikt, 
dus inschrijven kan nog.” 

Castricum - Ter gelegen-
heid van het vijftigjarig ju-
bileum van Oud-Castricum 
heeft Hans Kinders een film 
gemaakt over het heden en 
verleden van de werkgroep. 
Er zijn nostalgische beel-
den zien uit het dorp van bij-
voorbeeld de markt, kermis, 
strandleven en een gemeen-
teraadsvergadering en ein-
digt met opnames die met 
een drone zijn gemaakt. De 
film is te zien op  C-TV om 

7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
en 00.00 uur. Deze Castri-
cumse zender bevindt zich 
op kanaal 41 van Ziggo. Ook 
op YouTube is de film te vin-
den via www.castricum105.
nl. Tevens wordt de docu-
mentaire tot en met 8 ju-
ni om 21.00 uur uitgezonden 
op 251tv. Dit is de omroep uit 
Heemskerk die op het Ziggo-
kanaal 42 uitzendt. C-TV is 
sinds kort ook te zien bij KPN 
op kanaal 1459.

Akersloot - Vorige week 
dinsdag, tussen 18.45 en 
21.15 uur heeft er langs de 
Boekel een snelheidscontrole 

Te snel plaatsgevonden door middel 
van radar. Toegestane snel-
heid: 50 km/u, Hoogst geme-
ten snelheid: 85 km/u. Aantal 
passanten: 400,  Aantal over-
tredingen: 102. 
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Tweeling met evenement 
naar SugarFactory

Castricum - Al van jongs 
af aan zijn Thom en Jelle, de 
blondste tweeling uit Castri-
cum, grote muziekliefheb-
bers. De jongens gaan veel 
naar festivals, maken zelf 
muziek en zijn erg actief in 
de Nederlandse muziekindu-
strie. Een jaar geleden zijn ze 
samen een vernieuwend fes-
tival gestart dat zich focust 
op Indie-muziek. Dit deden 
zij in De Bakkerij. Nu, vier 
edities later staat, het con-
cept naar de Grote Zaal van 
de SugarFactory in Amster-
dam; Indie In Town is op 15 
juni.
 
Hoe zijn de jongens op het 
idee gekomen om hiermee 
te beginnen? Jelle vertelt: ,,Ik 
studeer Muziekmanagement 
aan de HKU in Utrecht en 
wilde eigenlijk zelf veel erva-
ring opdoen op verschillende 
gebieden. Ik kende De Bak-
kerij wel en vroeg me af of ik 
daar misschien iets kon gaan 
programmeren. Na een aan-
tal meetings met de andere 
programmeurs zag ik dat zij 
vooral gericht waren op ste-
vige muziek en kwam ik op 
het idee om een indie-avond 
te organiseren; zo werd Indie 
In Town geboren.” Thom ver-

volgt: ,,Eigenlijk ben ik pas bij 
de tweede editie ingestapt. 
Ik vond het heel vet wat Jel-
le deed, maar zag dat er veel 
te halen viel op het gebied 
van de communicatie. Jel-
le is wel goed in het uitzoe-
ken van goede bands, maar 
hij studeert natuurlijk geen 
communicatie. Eigenlijk ben 
ik door Indie In Town wat ik 
leer op mijn opleiding Com-
municatie, reclame, media en 
design, in écht in de praktijk 
gaan toepassen.”
 
Wat is er veranderd sinds de 
eerste editie van het evene-
ment? ,,Ik denk dat we voor-
al professioneler zijn gewor-
den”, antwoordt Thom. ,,Dit 
was ook één van onze doe-
len. We boeken betere bands, 
hebben een eigen stijl, com-
municeren professioneler en 
constant. Het is duidelijk dat 
we iets doen wat andere eve-
nementen niet doen en we 
merken ook wel dat dat ge-
waardeerd wordt.”
,,We gaan nu inderdaad veel 
professioneler te werk dan 
voorheen”, aldus Jelle. ,,Iede-
re editie is groter, specialer. 
We voegen iedere keer iets 
toe waarvan het publiek een 
wow-gevoel krijgt. Nu we in 

de SugarFactory zitten heb-
ben we ook een hele ande-
re focus. Er zijn mensen die 
de productie op de avond zelf 
van ons overnemen, we kun-
nen betere bands boeken en 
we zijn gewoon in staat om 
een breder publiek te berei-
ken. We merken ook dat we 
meer mailtjes binnenkrijgen 
van bands die bij ons willen 
spelen, dat vind ik persoon-
lijk echt heel tof.”

Wat is er zo speciaal aan In-
die in Town? Jelle: ,,Ik vind 
dat het vooral speciaal is om-
dat we meer dan muziek neer 
zetten. We denken aan een 
gehele beleving. We hebben 
de eerstvolgende editie gee-
stoptredens, hologrammen 
van bekende lokale bands 
die in de rookruimte gaan 
spelen. Daarnaast hebben 
we een presentator, een dj 
die tussendoor plaatjes draait 
en hele vette visuals. We pro-
beren zoveel mogelijk variatie 
te krijgen in de programme-
ring en willen graag de be-
loftes van de toekomst neer-
zetten. Acts die bij ons staan 
moeten bij wijze van spreken 
over twee jaar op Lowlands 
of Pinkpop kunnen staan.” 
Thom denkt dat zij als evene-

ment zijnde op een vernieu-
wende manier communice-
ren. ,,Indie in Town is niet al-
leen een evenement, maar 
een medium waar indie-lief-
hebbers gebruik van kunnen 
maken. We doen heel veel 
met beeld en proberen veel 
mensen te bereiken door veel 
leuke content online te plaat-
sen. We vonden dat we veel 
meer konden doen dan al-
leen drie bands te laten spe-
len en daarom proberen we 
nu elke editie meer dingen 
toe te voegen aan de avond.”
Er zijn volgens de mannen 
vier supertoffe acts, een dj en 
speciale hologramoptredens. 

Jelle: ,,We hebben de dream-
pop van Dakota die onder 
andere al in Engeland toeren, 
de energieke psychrock van 
de Italiaanse Frank Valenza, 
de psychedelische surfmu-
ziek van Surf Aid-Kit en na-
tuurlijk de energieke song-
writer John-Lewis Cabot. Als 
laatst zal dj Young Wolf de 
meest dansbare indiehits van 
het moment draaien.” 

Indie in Town V vindt op 15 
juni plaats in de SugarFac-
tory in Amsterdam, aan het 
Leidseplein. Tickets zijn ver-
krijgbaar via de site van de 
SugarFactory of aan de deur.

Deenklant wint clinic 
met topsportster

Castricum - In maart vond 
de landelijke winactie Feel 
Great Moment van het pre-
mium appelmerk Junami 
plaats. Met de juiste code op 
de appelsticker konden deel-
nemers kans maken op een 
‘High Adventure’, duik-, wa-
terski of klimclinic onder per-
soonlijke begeleiding van 
topsportster Naomi van As.
Claudia Beemsterboer uit 
Castricum heeft een van de-
ze vier prijzen te pakken. Zij 
kocht haar Junami appels 

met de winnende code bij 
Deen aan de Torenstraat. Sa-
men met Naomi van As gaat 
zij een ‘High Adventure’ aan 
in het Amsterdamse bos bij 
het klimpark Fun Forest. Vo-
rige week ontving zij uit han-
den van Chris van Holland, 
assistent bedrijfsleider van 
Deen, de prijscheque. Op dit 
moment vindt er alweer een 
nieuwe winactie plaats met 
de Junami appel. Ook Deen 
doet weer mee met deze win-
kelactie. 

Ontdek de schatten van de sloot
Castricum - Waterschorpi-
oenen, kokerjuffers of stekel-
baarsjes: wat leeft er allemaal 
in de sloot? Dat kan jong en 
oud met eigen ogen zien tij-
dens Slootjesdag. Bij het Rui-
terhuys in Bakkum kunnen 
liefhebbers met een schep-
netje aan de slag en de vonds-
ten bespreken met deskundi-
gen. IVN Midden Kennemer-
land en de gemeente Castri-
cum houden Slootjesdag op 
zondag 11 juni.
Met het organiseren van de 
Slootjesdag wordt aandacht 
gegeven voor het leven in de 
sloot, de waarde van schoon 
oppervlaktewater en de in-
vesteringen van de overheid 

om het oppervlaktewater 
schoner te krijgen. Iedereen 
is welkom op zondag 11 ju-

ni van 11.00-16.00 uur achter 
het Ruiterhuys, Heereweg 83 
in Bakkum.

Seminar cybercriminaliteit voor ondernemers
Castricum - Ondernemers 
in Castricum die meer willen 
weten over cybercriminaliteit, 
kunnen deelnemen aan een 
gratis seminar cybercrime 
op woensdagavond 21 juni. 
Ex-hacker Stan Hegt vertelt 

meer over internet en com-
putersystemen. Tegenwoor-
dig is hij Manager Risk Con-
sulting bij KPMG. Deze avond 
wordt aangeboden door de 
politie, RPC Noord-Holland 
en de gemeente Castricum. 

De bijeenkomst begint om 
19.30 uur in het gemeente-
huis. Daarna kan men napra-
ten en netwerken. Er is plek 
voor 150 ondernemers. Aan-
melden via nh-rpc@noord-
holland.politie.nl.
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Vleugje Oer-IJ in Zanderij
Castricum - Ooit stroom-
de de Oer-IJ bij Castricum 
naar zee. Het moet een even 
woest als weelderig land-
schap zijn geweest, vol moe-
rassen en geulen. Een para-
dijs voor plant en dier. Wie 
nu kijkt naar deze regio, dan 
herinnert nog maar weinig 
aan dit ooit zo grillige uit-
stroomgebied van de Oer-IJ. 
Maar dat wil PWN verande-
ren. 
Ingenieursbureau Ten Haaf 
en Bakker heeft op verzoek 
van PWN een inrichtingsplan 
gerealiseerd om een deel van 
de Zanderij om te vormen 
naar beter bij de omgeving 
passende natuur. PWN wil 
de natuur hier nieuwe kan-
sen geven en zo een vleug-
je van de oorspronkelijke dy-

namiek in het gebied terug-
brengen. Het inrichtingsplan 
richt zich op het zuidweste-
lijke deel van de Zanderij en 
omvat zeven hectare. Bij het 
ontwikkelen van het gebieds-
plan zijn de historische land-
schappen als uitgangspunt 
genomen.
De herinrichting van de Zan-
derij betreft het gebied van-
af het Juttersmuseum tot op 
de parkeerplaats in het bos-
rijke duin. Langs de randen, 
die aansluiten op het duin-
gebied, wordt eerst een ge-
leidelijke overgang gecre-
eerd door de aanleg van lage 
nollengebiedjes met droog, 
schraal grasland en struik-
begroeiing. Daarna gaat het 
landschap geleidelijk over in 
een licht glooiende vlakte die 

onder invloed staat van het 
grondwater. Planten die hou-
den van een voedselarme bo-
dem profiteren daarvan.
Met de realisatie van de her-
inrichting van de Zande-
rij vergroot PWN de moge-
lijkheden voor natuurbele-
ving, al is het terrein voor pu-
bliek niet toegankelijk. Wel is 
het vanaf de Geversweg en 
vanaf verschillende paden in 
het duingebied goed te zien. 
PWN start niet direct met de 
herinrichting. Eerst moeten 
er nog verschillende stappen 
worden ondernomen, zo-
als archeologisch onderzoek 
en het aanvragen van ver-
gunningen. Meer informa-
tie over dit project is te vin-
den op: www.pwn.nl/werken-
aandeduinen.

Lezing Menno Twisk over 
Strandvondstenmuseum

Regio - In de serie De Och-
tenden kan men op donder-
dag 15 juni om 10.30 uur in 
de bibliotheek in Egmond 
luisteren en kijken naar een 
lezing van Menno Twisk over 
het Strandvondstenmuseum.
Tijdens de presentaties en 
lezingen wordt, naast het 
strandjutten veel aandacht 
geschonken aan streekhisto-
rische thema’s zoals het Oer 
IJ, jacht-, duin-, en bollen-
teelthistorie. De presentatie 
bevat naast filmpjes, nieuws 
en wetenswaardigheden, 
strandingen en strandvonds-
ten, ook een flink aantal leu-
ke waargebeurde anekdotes, 

onder andere van het strand. 
Er zullen ook wat attribu-
ten van het museum meege-
bracht worden.
Het adres is Voorstraat 41, 
Egmond aan Zee. De toe-
gang is gratis. Aanmelden 
kan via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de Klan-
tenservice in de bibliotheek.

Castricum - Vrijdag 9 ju-
ni is er weer een muziek- 
en dansavond voor jongeren 
met een beperking. De dis-
co waar geen alcohol wordt 
geschonken, is in jongeren-
centrum Discovery. Van 20.00 
tot 22.00 uur, entree drie eu-
ro. inclusief twee consump-
ties. Dj Mytrem staat aan de 
knoppen met een mix van 
popmuziek, house, dance, 
Nederlandstalig en gouwe 
ouwe. Ook jongeren zonder 
beperking zijn welkom. Jon-
gerencentrum Discovery is te 
vinden op de Dorpsstraat 2A.

Discofeestje 

Bijna avondvierdaagse
Castricum - Op maandag 
12 juni start in Castricum 
de jaarlijkse avondvierdaag-
se. De basisscholen hebben 
hun groepen al ingedeeld, de 
wandelliedjes doorgenomen 
en de rugzakken liggen klaar 
om gevuld te worden. 
De deelnemers gaan vier da-
gen lang een mooie route 
door het duingebied wande-
len. Elk jaar weer is het mo-
gelijk om ’s avonds  5, 10 of 
15 kilometer te lopen. Op 
donderdag 15 juni is er een 
muzikale intocht op de Ge-
versweg waar Blaaskapel De 

Kinkeluters de wandelaars 
opwacht. Opgeven voor deze 
avondvierdaagse is nog mo-
gelijk. De start is vanaf 18.00 
uur vanaf Dorphuis De Kern. 
Inschrijven kan vanaf 17.30 
uur. 
Meer informatie: www.wan-
delcommissie.castricum@
gmail.com. Juist vanwege 
deze avondvierdaagse is het 
deze dagen druk met wande-
laars bij de oversteekplaats 
op de Mient en het gebied 
achter het station. Het ver-
keer wordt gevraagd hier re-
kening mee te houden.

Castricum - Op vrijdag 9 ju-
ni is er van 9.00 uur tot 16.00 
uur een brocantemarkt met 
zo’n veertien kramen op het 
Bakkerspleintje. Diverse bro-
canteurs zullen met bijzon-
dere stukken hun kramen 
sfeervol inrichten. 
De muzikale omlijsting is 
in handen van chansonnier 
Edouard. Om 14.00 brengen 
Les notes joyeuses nog een 
aantal Franse chansons ten 
gehore.

Brocantemarkt

Oplevering eerste woningen 
Nieuw Koningsduin gestart

Bakkum - Op donderdag 1 
juni is de eerste woning in fa-
se zes van nieuwbouwpro-
ject Nieuw Koningsduin op-
geleverd. De heer Bijl en me-
vrouw Beudeker zijn de trot-
se toekomstige bewoners 
van deze prachtige twee-on-
der-een-kapwoning op land-
goed Duin en Bosch. De uit-
voerder van ABB Bouwgroep, 
verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling en de bouw van 
het project, overhandigde 
de sleutels aan het gelukki-
ge stel. De bouw van de laat-
ste fases verloopt voorspoe-
dig. Nog geen zes maanden 
nadat ontwikkelende bouwer 
ABB Bouwgroep gestart is 
met heien, zijn de eerste wo-
ningen gereed. Op landgoed 
Duin en Bosch in Bakkum 
ontwikkelde en realiseer-
de ABB Bouwgroep al eer-
der 140 woningen. De laat-
ste drie fasen, bestaande uit 
in totaal 68 bouwnummers 
worden nu gerealiseerd. De 
verwachting is dat de laat-
ste projectgebonden wonin-

gen eind 2017 worden opge-
leverd. 
De woningen van Nieuw Ko-
ningsduin zijn samen met 
de bewoners ontworpen. Al 
voordat de eerste fase in ver-
koop ging, kregen belang-
stellenden de mogelijkheid 
om hun wensen aan te ge-
ven. Deze wensen en ideeën 
zijn verwerkt in het uiteinde-
lijke plan. Ook nadat de plan-
nen reeds waren gemaakt 
hadden kopers vele vrijheden 
in het maken van hun keuze. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
verbreden of verlengen van 
hun woning, diverse op- en 
aanbouwen, etc. Via de digi-
tale woningconfigurator heb-
ben de bewoners zelf hun 
woning kunnen samenstel-
len en direct hun wensen in-
zichtelijk gekregen. Zij kozen 
eerst de kavel, vervolgens 
het gewenste woningtype en 
daarna konden zij verschil-
lende opties aan en uit zet-
ten, om zo tot hun droomhuis 
te komen. Hierdoor is geen 
enkele woning hetzelfde.

Castricum - De luilak is in 
de gemeente Castricum rus-
tig verlopen. Voor zover be-
kend werd een bushalte ver-

Rustige luilak nield. Andere meldingen van 
vernielingen zijn niet bekend. 
Door de politie werd voorko-
men dat een groepje jongens 
op de Dorpsstraat eieren te-
gen auto’s gingen gooien.
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Castricum - Een groep 
vrijwilligers voert komend 
weekend de musical Jo-
zef op. De musical speelt 
in een kamer na de begra-
fenis van Jozef en laat in 
flashbacks zijn leven zien. 

Het publiek ziet  hoe Jozef als 
slaaf verkocht wordt door zijn 
broers, hoe de vrouw van zijn 
baas hem probeert te verlei-
den. hoe hij onderkoning van 
Egypte wordt en wat hij met 
zijn broers doet als hij ze uit-
eindelijk weer tegenkomt.. 

De uitvoeringen zijn te zien in 
de Maranathakerk op vrijdag 
9 juni om 20.00 uur, op zater-
dag 10 juni om 20.00 uur en 
op zondag 11 juni om 15.00 
uur. De kaarten zijn bij boek-
handel Laan verkrijgbaar of 
per mail te reserveren via 
amg.graumans@ziggo.nl. 

Jozef, de 
musical 

Castricum - ‘Wie ben jij?’; 
dat is het thema van feestelij-
ke gezinsdienst op 11 juni om 
10.00 uur in de Dorpskerk. 
Medewerking wordt verleend 
door het Liturgiekoor en een 
kinderkoor. 

Meezingen met het kinder-
koor? Ga oefenen op za-
terdag 10 juni van 10.30 tot 
11.00 uur in de Dorpskerk. 
Aanmelden via jellejan@jj-
klinkert.nl.

Gezinsdienst 
voor iedereen

Colonne historische 
legervoertuigen te zien
Castricum - Op zaterdag 
17 juni eren de gemeenten 
Uitgeest en Castricum hun 
lokale veteranen met een 
feestelijke ontvangst. De-
ze regionale Veteranen-
dag is bedoeld om kennis 
te maken en bij te praten 
met mensen die dezelfde 
ervaringen delen. 

Naast de onderlinge kennis-
making staat de dag natuur-
lijk in het teken van waarde-
ring voor het bijzondere werk 
van de veteraan. Het vete-
ranencomité, bestaande uit 
Marcel Jansen en Hans Wal-
rave, heeft samen met de ge-
meenten een
programma klaar staan. Een 
tentoonstelling van histori-
sche legervoertuigen trekt 

op zaterdagochtend door de 
twee gemeenten. De colon-
ne eindigt zijn rit bij het ge-
meentehuis van Castricum. 
Daar worden de veteranen 
ontvangen door burgemees-
ter Mans en collega-bur-
gemeester Verkleij van Uit-
geest. Dan is het woord aan 
Ton de Groot voor zijn lezing 
‘Het verhaal achter het mo-
nument’. De ochtend wordt 
afgesloten met de traditione-
le blauwe hap.
De gemeenten zouden het 
waarderen indien bewoners 
de Nederlandse vlag op de-
ze dag uithangt. De tentoon-
stelling van oude legervoer-
tuigen is voor iedereen te be-
zichtigen. De bijeenkomst 
zelf is uitsluitend bedoeld 
voor veteranen. 

Zonnebloemloterij start
Regio - eder jaar organi-
seert de Vereniging De Zon-
nebloem landelijk een lote-
rij onder het motto ‘We hel-
pen elkaar vooruit’ want daar 
draait het bij deze loterij om. 
Ook de Afdeling Castricum-
Bakkum doet hier jaarlijks 
aan mee. 

De loten kosten twee eu-
ro per stuk en hiervan komt 
zestig cent ten goede van de 
eigen afdeling. Met de op-
brengst worden met een  li-
chamelijk beperking voor-
uit geholpen. De vrijwilligers 
verkopen jaarlijks meestal 
duizend loten, dus dat bete-
kent zeshonderd euro voor 
de afdeling om activiteiten 

te organiseren voor de doel-
groep. 

Op 9 juni en op 21 juli staan 
de vrijwilligers op de week-
markt in Castricum. Het is 
ook mogelijk loten per mail te 
bestellen bij voorzitter@zon-
nebloem-castricumbakkum.
nl. Vermeld naam en adres 
zodat de loten thuis bezorgd 
kunnen worden. Er zijn geld-
prijzen van vijfig tot vijftien-
duizend euro, droomreis van 
Corendon, e-readers, week-
endje weg, iPad Air, fotoal-
bums van Albelli en nog veel 
meer. Het prijzenpakket is te 
zien op www.zonnebloem.nl/
loterij. De trekking is  op 9 
oktober 2017.

Egmond - Tijdens de open 
dag op 11 juni staan de vrij-
willigers van heemtuin De 
Wielenmaker klaar met infor-
matie over de tuin, natuurlijk 
tuinieren en over het inrich-
ten en onderhouden van een 
ecologische moestuin. De 
heemtuin, een kleinschalig 
natuurontwikkelingsproject, 
5000 m2 met meer dan hon-
derd wilde plantensoorten, 
is dan op zijn mooist. Door 
extensief beheer, niet vaker 
dan tweemaal per jaar maai-
en en het maaisel afvoeren, 
heeft zich naast een duin-
beek rondom een poel een 
prachtige natuurtuin ontwik-
keld, met diverse biotopen. 
De gevarieerde flora is aan-
trekkelijk voor tal van amfi-
bieën,  vogels, vlinders en in-
secten. Tussen 12.00 en 16.00 
uur is men welkom aan de 

Sint Adelbertusweg 38 in Eg-
mond-Binnen. Voor de lief-
hebbers wordt om 13.00 uur 
en om 15.00 uur een wande-
ling georganiseerd in de om-
geving. Een bezoek aan de 

nabijgelegen Adelbertusak-
ker vormt onderdeel van de-
ze wandeling. Op de foto een 
jonge scholeksters bij de poel 
in de heemtuin. Foto: Ingrid 
Siegenbeek van Heukelom.

Open huis ‘tHuis Lioba 
Castricum - Midden in het 
duingebied van Egmond ligt 
het Liobaklooster. In een 
mooie, recent verbouwde 
vleugel van dit historische 
pand, 
‘tHuis Lioba, wordt aan on-
geneeslijk zieke mensen een 
tijdelijk verblijf geboden. Zij 
worden in hun dagelijkse 

zorgbehoefte 24 uur per dag 
bijgestaan door goed opge-
leide vrijwilligers en profes-
sionele beroepskrachten. Ie-
dereen die geïnteresseerd 
is in deze bijzondere nieuwe 
zorgvoorziening voor mensen 
in de palliatieve fase, kan za-
terdag 17 juni tussen 10.00-
12.00 uur een kijkje nemen.

Workshop model boetseren  
Bakkum - Bij Perspectief zijn 
ook deze zomer weer work-
shops te volgen. De bekende 
Castricumse kunstenaar Ton 
Rota bijt op dinsdag 27 tot en 
met vrijdag 30 juni van 9.30 
tot 12.30 uur het spits af met 
cursus model boetseren. Dit 
jaar is een volslank, gekleed 

model bereid gevonden op 
het draaiplateau plaats te ne-
men. 
Ton Rota zal naast het geven 
van informatie betreffende 
de anatomie elke cursist per-
soonlijk begeleiden. Informa-
tie en aanmelden via: www.
perspectiefcastricum.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
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