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Vermiste Fiona Meiland uit 
Emmen na half jaar weer terecht
Regio - De sinds december vo-
rig jaar vermiste Fiona Meiland is 
terecht. Dat liet de politie maan-
dagmiddag op Twitter weten. De 
44-jarige vrouw uit Emmen ver-
dween eind december uit een 
klooster in Heiloo.
De politie meldt dat de recher-

che met haar gesproken heeft 
en haar familie is geïnformeerd. 
“Bedankt voor het delen van 
haar vermissing op social media”, 
meldt de politie in de tweet. 
De vrouw was op het moment 
van de vermissing bezig met een 
retraite van tien dagen in het On-

ze Lieve Vrouwe Ter Nood-kloos-
ter. Ze verliet het gebouw op 
19 december en is daarna nooit 
meer gezien. 

De vrouw bleek tijdens haar ge-
hele vermissing in Lourdes te 
hebben gezeten. 

nstfi etsro te met mooi weer en 
veel enthousiaste bezoekers
Castricum - De aftrap van de 
Kunst� etsroute 2018 was vrijdag-
avond in een drukbezette foyer 
van Geesterhage met een con-
cert van de docenten van Toon-
beeld. Het programma was zeer 
gevarieerd, van klassiek tot pop. 
Naast de mooi uitgevoerde klas-
sieke bijdragen, wisten de zange-
ressen Ste�  e Beentjes en Claudia 
Rey het publiek te prikkelen. De 
eerste met pittige soul ballads, de 
tweede met mooie Franse chan-
sons.
In de pauze van het concert open-
de burgemeester Toon Mans de 
23ste Kunst� etsroute. Hij memo-
reerde in zijn toespraak het be-
lang van kunst en cultuur in de 
gemeente Castricum en van sa-
menwerking tussen betrokken 
partijen. Ook had hij aandacht 
voor het feit dat de Kunst� etsrou-
te een jaarlijks terugkerend eve-
nement is en in 2020 alweer haar 
25ste editie beleeft. 
Zaterdag trok de centrale ten-
toonstelling en de kunstmarkt in 
Geesterhage al meteen veel pu-
bliek. De vele publiciteit in de 
Castricummer, op de website en 
Facebook, de wijdverspreide fol-
ders, de nieuwe KFR-beach� ags 
voor Geesterhage en natuurlijk 
het mooie weer zorgden beide 
dagen voor een grote opkomst 
bij de 25 stops. Uit gesprekken 
met bezoekers bleek dat het 
kunstaanbod dit jaar zeer gevari-
eerd was en de moeite waard om 
te bekijken. Het publiek deed er 
alles aan om op de plaats van be-
stemming te komen en de door 
hen uitgekozen kunst te bewon-
deren. Paulien Hakkert, voor het 
eerst deelnemend, vond het leuk 
dat zoveel geïnteresseerde men-
sen haar atelier wisten te vin-
den. De eerste dag was volgens 
haar een opwarmertje, de twee-
de dag liep het af en aan. Erg sti-

Bij Ida Bakker was een leuke expositie van clowns, die zaterdag geopend 
werd door clown Alfredo (foto: Henk Hommes)

Publiek bij Perspectief (foto: Marion Albers)

Docenten van Toonbeeld tijdens de opening (foto: Wilma Bosland)

mulerend!
Hoewel het Kunst� etsrouteweek-
end weer voorbij is, is de centra-
le expositie in Nieuw Geesterha-
ge met werk van alle deelnemen-
de kunstenaars nog tot en met 

zondag 17 juni te bezichtigen. 
Openingstijden centrale tentoon-
stelling: dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
21.00 uur.

Castricum - Op 9 en 10 maart 
2019 barst in heel Geesterhage 
de twaalfde editie van de Cultu-
rele Manifestatie los. Hét twee-
jaarlijks podium voor verenigin-
gen en groepen in Castricum.

De organisatie wil alle verenigin-
gen en groepen in de gemeen-
te Castricum, die zich bezig hou-
den met zang, dans, muziek, po-
ezie, theater, beeldende vormge-
ving en andere culturele ‘uitspat-
tingen’, tijdig in de gelegenheid 
stellen deze data voor volgend 
seizoen in te plannen.

De Culturele Manifestatie was in 
2017 een geweldig succes en het 
bestuur van de stichting Culture-
le Manifestaties Castricum staat 
in de startblokken om met de 
voorbereidingen voor 2019 te be-
ginnen. 

Op de website www.culturelema-
nifestatiecastricum.nl is alvast het 
nieuwe inschrij� ormulier te vin-
den.
De deelnemers aan vorige ma-
nifestaties krijgen na de zomer-
vakantie automatisch bericht via 
hun mailadres.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Culturele Manifestatie 
2019 op 9 en 10 maart

Limmen - In de nacht van don-
derdag op vrijdag is ingebroken 
in een woning aan de Visweg. 
De inbraak is gepleegd tussen 
31 mei 07.30 uur en 1 juni 07.30 
uur. Vermoedelijk was de inbraak 
rond half vier ‘s nachts. Rond die 
tijd zag een getuige namelijk 
twee jongens uit de bosjes ko-
men ter hoogte van de woning. 
Deze getuige heeft toen helaas 
niet gebeld met de politie. Na een 
braakpoging aan het raam werd 
de voordeur opengebroken. Het 
is nog onbekend of er goederen 
weg zijn genomen.

Woninginbraak

Castricum - Woensdag 13 ju-
ni wordt een Lentemarkt gehou-
den  van 13.00 tot 15.30 uur rond-
om de gebouwen 4 tot en met 
11 op landgoed Duin en Bosch. 
De � etsenwinkel, tweedehands 
kledingwinkel, plantenwinkel en 
houtwerkplaats zijn open. Daar-
naast vindt men op deze markt 
gemaakte handwerkstukken, cu-
riosa, beesten gemaakt van au-
tobanden en er zijn ijsjes, ko�  e, 
thee en andere versnaperingen 
verkrijgbaar. Ook is er live muziek.

Lentemarkt op 
Duin en Bosch

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: 
• Eerste Groenelaan, 
   Chophinstraat, Castricum, 300 kranten
• Torenstraat, Bakkerspleintje, 
   Castricum, 300 kranten
• Rollerusstraat, Tempelaarstraat, 
   Castricum, 190 kranten
• Meidoornlaan, Lage Weide, Limmen, 
   260 kranten

Omgeving: 
BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

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

4 BIEFSTUKKEN
MET GRATIS

FLES BIOLOGISCHE RODE 
OF WITTE WIJN OF ROSE

VLEESWARENTRIO
ARDENNERHAM

LEVERKAAS
GEBR. GEHAKT
SAMEN € 4,99

2 BIEFSTUK TARTAAR
2 PERS. KRIELTJES

2 PERS. ROERBAKGROENTE
NAAR KEUZE

SAMEN € 5,99

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Appeltaartenwedstrijd 
op zomermarkt
Castricum - Zondag 10 juni 
wordt van 11.00 tot 17.00 uur 
weer een braderie gehouden in 
Castricum. De kramen zijn te vin-
den op de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat. Bij café My 
Way is de hele dag gezellige live 
muziek op het terras te horen van 
de Amsterdamse zanger Han Hol-
land.
Op het Bakkerspleintje, voor 
de gelegenheid het ‘bakplein-
tje’, wordt een appeltaartenwed-
strijd georganiseerd. Maak jij de 
allerlekkerste appeltaart, doe 
dan mee aan deze heerlijke wed-
strijd. De appeltaarten worden 
gekeurd op geur, kleur en smaak. 
Aanmelden kan door te mailen 
naar desnoepwinkelvoorkunste-
naars@hotmail.com of ga zon-
dag om 11.00 uur naar de proef-
tafel op het Bakkerspleintje en le-

ver een taart in. Voor het proeven 
is er maar een klein stukje nodig, 
de rest van de taarten worden tij-
dens de zomermarkt op het Bak-
kerspleintje verkocht voor 1 euro 
per punt. Opbrengsten gaan naar 
de stichting van Lia Kooijman 
‘Hart voor Borstkanker’.
De professionele jury bestaat uit 
Martin Langeveld van de Roset, 
Frans Glas van Le Moulin en de 
bekende Castricummer Henk Rui-
ter.
Vanaf ongeveer 16.00 uur tot 
23.00 uur is er live muziek van de 
band Paper Plane bij Grand Café 
Balu.

Nog een kraam op deze markt 
of op één van de andere zo-
mermarkten? Geef je dan snel 
op bij Star Promotions, tel. 010- 
5243434/info@starpromotions.nl.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboortes 
Castricum - 08-05-2018: Suus 
Tuijn, dochter van Niels Tuijn en 
Leoni de Vlugt. 18-05-2018: Hid-
de Luttik, zoon van Sander Luttik 
en Sanne Pasma. 23-05-2018: Ju-
lian Simon Melis, zoon van Simon 
H.W. Melis en Sandra W.M. Metze-
laar. 23-05-2018: River Scott van 
der Eng, zoon van Eelke B. ten 
Broeke en Theresa G. van der Eng. 
Limmen - 15-05-2018: Tommie Ri-
co Weisz, zoon van Marco Weisz 
en Cynthia C.M. Theissling. 21-05-
2018:  Sep Meijne, zoon van Jo-
hannes N. Meijne en Elise Veldt. 

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum - 23-05-2018: Tony Em-
manuel en Rosalia R.M. Nolden. 
26-05-2018: Albert P.E.M. Peere-
boom en Ingeborg M.C. Hagen.  
Elders - 24-05-2018: Remco Brink-
man en Marina D. van der Kruijs.

Overledenen
Akersloot - 20-05-2018: Trijntje G. 
Struijf, gehuwd met Lucas W. van 
den Kommer. 
Castricum - 18-05-2018: Corne-
lis Mooij, weduwnaar van Enge-
lina Ooms. 18-05-2018: Alberti-

na H.M. van Veen, gehuwd met 
Pieter Lust. 21-05-2018: Johan-
na T.M. Boské, gehuwd met Hen-
drik P.M. de Wit. 21-05-2018: Ru-
dolf M.N. Staphorst. 22-05-2018: 
Willem L.M. Borst, gehuwd met 
Andrea M. Riteco. 26-05-2018: Ca-
tharina Mul, gehuwd met Adria-
nus N. Groot. 
Limmen - 18-05-2018: Corne-
lis W.A. Struijlaart, gehuwd met 
Cornelia P.M. Brakenho�. 25-05-
2018: Petrus A. Winder, gehuwd 
met Anna C.M. Bos. 29-05-2018: 
Cornelia A. Bastiaan, weduwe van 
Pieter H.C. van Lint. 

Bakkum Bruist zoekt nog enkele 
enthousiaste straatambassadeurs

Bakkum - Bakkum Bruist, het 
dorpsfeest van 8 september, 
zoekt nog voor enkele straten 
ambassadeurs. Ambassadeurs 
enthousiasmeren hun buren om 
festiviteiten te initiëren of om ge-
zellig mee te vieren met straat en 
buurt.

Johanna’s Hof verwelkomde als 
een van de Bakkum Bruist spon-
soren achttien straatambassa-
deurs voor een gezellige bijeen-
komst waar de eerste plannen 
voor 2018 zijn gedeeld. Sommi-
ge ambassadeurs doen al voor de 
derde keer mee, anderen sluiten 
dit jaar voor de eerste keer aan. 
Jean-Pierre Berentsen uit de Bre-
derodestraat heeft zijn huis zelfs 
te danken aan het Bakkum Bruist 
ambassadeurs netwerk. ,,Ik hoor-
de van een andere ambassadeur 
dat mijn huidige huis in de ver-
koop zou komen en zo kon ik 
snel en informeel mijn slag slaan.” 
Wie weet waar samenwerken met 

buurtgenoten nog eens toe leidt, 
dus doe mee!
Op bakkumbruist.nl staat het 
overzicht van straten die nog 
zoeken naar ambassadeurs zoals 

de Tetburgstraat, Duinakker, Dr. 
Benderslaan,  Vinkenbaan en Van 
Renesselaan. Ambassadeurs kun-
nen zich melden via info@bak-
kumbruist.nl

GroenLinks roept op om parken 
natuurlijker te beheren
Castricum - Op verschillende ma-
nieren komen bijen in het nieuws. 
Niet alleen landelijk dankzij het 
werk van organisaties als Natuur-
monumenten, maar ook plaatse-
lijk zijn er diverse oproepen om 
meer te doen aan de bescher-
ming van deze belangrijke insec-
ten.
Tijdens de besprekingen over het 
raadsprogramma werd op initia-
tief van GroenLinks een actiepunt 
opgenomen, waarin het nieuwe 
college gevraagd wordt om meer 
ruimte te geven aan bijen en vlin-
ders. Met ruime meerderheid be-
sloten de partijen dit punt op te 
nemen.
De oproep kreeg extra aandacht 
tijdens de afgelopen informa-
tie-avond over de kadernota. Na-
mens een groep verontruste bur-
gers vroeg inspreekster Marloes 
Lentink om concrete maatrege-
len, waardoor er meer voedsel en 
leefruimte voor bijen gaat komen. 
Dat kan volgens haar vrij eenvou-
dig worden gerealiseerd door een 
ander maaibeleid. Sommige stro-
ken gras moeten minder gemaaid 
worden, waardoor het gras er ho-
ger zal groeien. Als bij de volgen-
de maaibeurt het hooi wordt af-
gevoerd, zal de grond steeds min-
der gras en steeds meer bloeien-
de bloemen bevatten, die voor 
bijen voedsel betekenen.

GroenLinks zoekt mensen die 
mee willen doen met een burge-
rinitiatief. ,,We willen in gesprek 
met omwonenden van parken 
over meer natuur in hun omge-
ving. We denken dat er met klei-
ne maatregelen veel mogelijk is. 
Zoals de initiatiefgroep aangaf 
is minder maaien en verschralen 
van de grond van bepaalde stro-
ken al een hele verbetering. Daar-
door krijg je meer wilde bloemen 
en dat is gunstig  voor bijen’’, al-
dus Hannie Lutke Schipholt en 
Gerard Brinkman van GroenLinks. 
,,Op termijn gaat het ook geld be-

sparen. Minder doen kost nu een-
maal minder. Belangrijk is wel dat 
de omwonenden aangeven, waar 
ze wel en waar ze niet de natuur 
zijn gang willen laten gaan. De 
buurt weet bijvoorbeeld vaak het 
beste waar kinderen voetballen 
en waar je dus kort gras wilt heb-
ben. Maar ook welke stroken je 
prima kunt reserveren voor meer 
bloemen en dus meer bijen.’’’
Heb je ook interesse en wil je je 
ook actief inzetten om meer te 
doen voor bijen, meld je aan voor 
de Bijzzzaak groep via https://cas-
tricum.groenlinks.nl.

Tijdens Triathlon op 1 juli
Verenigingen mogen zich 
presenteren op zomerbraderie
Castricum - Op zondag 1 juli 
vindt in Castricum voor de twee-
de maal de Triatlon plaats. Na 
het enorme succes van vorig jaar 
heeft de organisatie het aange-
durfd dit een tweede keer te or-
ganiseren. De ondernemers van 
het dorpshart hebben gemeend 
hierop te moeten aansluiten met 
een zomerbraderie op die dag. 

Om vast te houden aan het the-
ma sport, willen de organisatie 
de sportverenigingen van Castri-
cum die dag de gelegenheid ge-
ven zich te presenteren aan het 
publiek. In de Torenstraat wordt 
voor de vereniging, die daar be-
langstelling voor heeft, een 
kraam opgezet waarop met fol-
ders en kleinschalige demonstra-

ties de club onder de aandacht 
kan worden gebracht. Het gehele 
dorpshart is vol met sportliefheb-
bers, de kans dus voor de vereni-
gingen zich te laten zien.

De verenigingen kunnen zich 
aanmelden bij marvollers@onli-
ne.nl. De kosten voor deelname 
zijn 30 euro. 

Human Library BUCH
Op drie locaties in gesprek 
met je vooroordeel
Castricum - ‘Don’t judge a book 
by its cover!’ Iemands uiterlijk, 
gedrag of houding is maar een 
klein stukje van het verhaal. In 
een steeds minder tolerante we-
reld waarin allerhande oordelen 
op de loer liggen, organiseren Bi-
bliotheek Kennemerwaard, Bibli-
otheek Heiloo, Art. 1 Bureau voor 
Discriminatiezaken en Europe Di-
rect Noord-Holland Noord een 
bijzonder evenement: de Human 
Library BUCH. 

Op zaterdagmiddag 16 juni lezen 
de bezoekers van de bibliothe-
ken in Bergen, Castricum en Hei-
loo geen boeken, maar mensen. 
Interessante mensen, die men 
in het dagelijks leven niet snel 
spreekt. Deze ‘levende boeken’ 
hebben bijzondere (levens)ver-
halen waarin discriminatie, uit-
sluiting, stereotypering en voor-
oordelen een belangrijke rol spe-
len. Het publiek kan op drie loca-
ties tegelijk één op één in gesprek 
met o.a. een (ex)gedetineerde, 
een Syrische vluchteling, een 
jongen met autisme, een alleen-
staande vader, een tienermoeder, 
een meisje met een dwarslaesie, 
een dame met ADHD, een journa-

listieke vluchtelinge en nog vele 
anderen. De in totaal 33 levende 
boeken zijn allen bereid om een 
kijkje in hun leven en ervaringen 
te geven. 
De middag begint om 13.00 uur 
en de toegang is gratis. In Hei-
loo zal wethouder Elly Beens de 
opening verrichten. In Bergen is 
de opening in handen van bur-
gemeester Hetty Hafkamp en in 
Castricum van wethouder Marcel 
Steeman (onder voorbehoud van 
nieuw college).

De Human Library is een be-
proefd concept van Deense oor-
sprong, dat mensen met elkaar in 
contact brengt om zo vooroorde-
len te onderzoeken en tegen te 
gaan. Net als in een gewone bi-
bliotheek waar boeken toegang 
geven tot onbekende werelden, 
biedt de Human Library bezoe-
kers ook de mogelijkheid in de 
belevingswereld van een ander 
te stappen. Op een hele simpe-
le manier: door onbevangen met 
elkaar in gesprek te gaan. In de-
cember 2017 vond de eerste Hu-
man Library in de regio plaats in 
de bibliotheek in Alkmaar. )foto: 
aangeleverd)
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Jurassic World - Fallen 
Kingdom 2D & 3D
In het 3D actie-spektakel Juras-
sic World: Fallen Kingdom ke-
ren favoriete personages terug 
en worden er nieuwe soorten di-
nosaurussen geïntroduceerd die 
nog angstaanjagender zijn dan 
ooit tevoren. Welkom in Juras-
sic World: Fallen Kingdom! Drie 
jaar geleden werd het thema-
park en luxeresort Jurassic World 
verwoest door losgebarsten di-

nosaurussen. Isla Nublar is nu 
een onbewoond eiland gewor-
den waar de overgebleven dino-
saurussen in de jungle aan hun 
lot overgelaten zijn. Wanneer de 
slapende vulkaan op het eiland 
weer actief wordt, dreigen de di-
nosaurussen opnieuw uit te ster-
ven. Claire (Bryce Dallas Howard) 
zet alles op alles om dit te voor-
komen.

I Feel Pretty
TWanneer Renee (Amy Schumer) 
tijdens het sporten met een har-
de klap van haar �ets valt, veran-
dert haar zelfbeeld drastisch. In 
plaats van een doorsnee onop-
vallende vrouw die worstelt met 
haar onzekerheid, ziet ze zichzelf 

als één van de meest prachtige 
en zelfverzekerde personen ter 
wereld. Met deze nieuwe versie 
van zichzelf is ze vastbesloten om 
alles uit het leven halen zonder 
dat haar nog iets in de weg staat. 
Maar wat gebeurt er wanneer ze 
er achter komt dat haar uiterlijk 
nooit veranderd is?

Chiropractie XL biedt hulp bij breed 
scala aan klachten
Limmen - Terwijl chiropractie 
in een groot deel van de wereld 
een vast onderdeel uitmaakt van 
de reguliere gezondheidszorg, is 
deze behandelmethode hier nog 
in opkomst. Lang niet iedereen 
weet wat een chiropractor kan 
betekenen bij lichamelijke klach-
ten en dat is jammer. Daar moet 
verandering in komen, vindt Dr. 
Steven Excell van Chiropractie XL 
op de Kerkweg 2c in Limmen. Hij 
is een expert op het gebied van 
klachten die hun oorsprong vin-
den in de wervelkolom, het ze-
nuwstelsel, de spieren en ge-
wrichten.

Dr. Steven Excell is universitair ge-
schoold in chiropractische kennis 
en vaardigheden en in algeme-
ne diagnostische methodes, het 
beoordelen van röntgenfoto’s en 
het doen van lichamelijk onder-
zoek. ,,Chiropractoren beschik-
ken over een breed scala aan be-
handeltechnieken. Deze tech-
nieken kunnen worden ingezet 
bij bijvoorbeeld hoofdpijn, nek-
pijn, rugpijn, arm- en schouder-
klachten, duizeligheid, whiplash-
klachten, scoliose, hernia en ze-

nuwblokkades. Wij behandelen 
mensen van alle leeftijden. Chi-
ropractie is een volkomen veilige 
behandelmethode.’’ Tijdens het 
eerste consult wordt een Insight 
Scan gemaakt, waarop de blokka-
des in de nek en rug te zien zijn. 
Daarna volgt de eerste behande-
ling. Na a�oop van iedere behan-
deling kan men gratis gebruik-

maken van een speciale massa-
getafel, waarbij de rugspieren 
soepeler gemaakt worden. Na 
een aantal behandelingen zijn de 
klachten doorgaans verdwenen 
of sterk verminderd, een aanra-
der dus. 
Maak een afspraak online op 
www.chiropractiexl.nl of via 072-
7436351.

Villa Westervenne krijgt 
gezelschapsspellen van Rode Kruis

Heiloo - De stichting Nationale 
Rode Kruis Bloesemtocht orga-
niseert jaarlijks een wandeleve-
nement in de bloeiende Betuwe. 
In 2017 vond de 25ste bloesem-
tocht plaats waarbij ruim 30.000 
wandelaars aan de start versche-
nen. Door hun deelname en met 
de hulp van sponsoren heeft het 
Rode Kruis aangepaste gezel-
schaps- vragenspellen ontwik-
keld voor ouderen. Zorgcirkel Vil-
la Westervenne is één van de ge-
selecteerde ontmoetingscentra 
die deze maand een pakket heeft 
mogen ontvangen. 

Voor mensen met geheugen-
problemen
Villa Westervenne in Heiloo biedt 
onder andere dagactiviteiten 
voor thuiswonende ouderen met 
geheugenproblemen. In de sfeer-
volle villa krijgen bezoekers on-
dersteuning, aandacht en uitda-
gingen passend bij elk individu. 

De spellen die het ontmoetings-
centrum van het Rode Kruis heeft 
gekregen zijn meer dan welkom. 
Bezoekers blijven actief en be-

zig door het spelen van beken-
de spellen als reuze Ganzenbord. 
(Foto: Zorgcirkel Villa Westerven-
ne)

Vaderdagactie bij Van Vessem: 
Broodbier & Bierbrood
Regio - Is het nu hoppig brood of 
bier met een broodsmaakje? Ei-
genlijk is het allebei. Bakker Van 
Vessem en bierbrouwerij Jopen 
zijn een mooie samenwerking 
aangegaan, die niet alleen duur-
zaam is maar ook leidt tot veel 
lekkers. Speciaal voor Vaderdag is 
er een mooie, stoere tas met vier 
�essen Broodbier en een Bier-
brood, die na reservering vanaf 
14 juni is op te halen in de win-
kel tegen betaling van 17,50 euro. 
Een uniek vaderdagcadeau voor 
bierliefhebbers.

De twee bedrijven uit de Waar-
derpolder vonden elkaar al eer-
der in een gezamenlijk product, 
maar daar waren de klanten ken-
nelijk toen nog niet zo aan toe. 
Nu is er een mooie wisselwerking 
omdat Jopen het oude brood ver-
werkt in het bier, terwijl Van Ves-
sem bierbostel, een restproduct 
van mout, meebakt in het brood. 
In bierbostel zitten enzymen die 
het brood mals maken en een 
hoppige smaak geven. Jos Huy-
bregts van Van Vessem ziet in 
dat duurzaamheid hard nodig is. 
Door gebruik te maken van rest-
producten, graan uit de Haar-
lemmermeer te halen en te laten 
malen bij molen de Zandhaas in 
Santpoort-Noord houden ze de 

productieketen dicht bij huis. 
Dat scheelt kilometers in trans-
port en dus een schonere lucht. 
Huybregts hoopt dat Van Ves-
sem al volgend jaar 100 procent 
neutraal is. 

Bierbrouwerij Jopen roostert het 
brood van Bakker Van Vessem 
voordat het in het brouwproces 

wordt gebruikt. Ze maken er een 
heerlijk biertje van: een English 
Pale Ale, dat wordt opgenomen 
in de lijn ‘Rare Creatures’. Ook 
wordt in deze lijn een bier ge-
brouwen met cederhout. De spe-
ciale bieren zijn tijdelijk en alleen 
in �esjes verkrijgbaar in de web-
shop van Jopen en natuurlijk nu 
als vaderdagactie bij Van Vessem. 

Garage Piet Sanders: universeel 
autobedrijf waar de klant koning is
Uitgeest - Rob Verduin en Pa-
trick de Ruijter zijn de vertrouwde 
gezichten van Garage Piet San-
ders. Na er ooit al samen te heb-
ben stage gelopen, traden ze er 
een tijd terug in dienst, om de 
zaak begin vorig jaar samen over 
te nemen. Dat ging niet met al te 
veel ruchtbaarheid, maar is me-
nigeen inmiddels wel bekend.

Al raken ze weliswaar vandaag 
de dag ietwat dungezaaid, zijn 
ze her en der nog wel te vinden: 
die onmiskenbare (dorps)gara-
gebedrijven die decennialang op 
dezelfde plek hun diensten ver-
lenen. Mede bouwend op een 
stuk historie, vakkundigheid en 
klantvriendelijkheid, terwijl ze 
onophoudelijk bijblijven met de 
nieuwste technieken om klan-
ten met de meest uiteenlopen-
de zaken te kunnen helpen. Zo’n 
soort bedrijf is ook Garage Piet 
Sanders. In 1960 opgestart door 
Piet Sanders, later overgenomen 
door zoon Peter die begin 2016 
het stokje overdroeg aan Rob en 
Patrick. Het autogekke duo heeft 
de olie zo’n beetje door de ade-
ren stromen en staat met een ge-
zamenlijk opgebouwde dosis er-
varing dagelijks paraat voor een 
brede klantenkring.

Vertrouwde plek
,,Allebei liepen wij hier ooit stage, 
om na een tijdlang in loondienst 
te hebben gewerkt onze vleugels 
uit te slaan en elders de nodige 
ervaring op te doen”, vertelt Rob. 
,,Tot Peter Sanders ons de moge-
lijkheid bood om terug te keren 
en uiteindelijk zelfs de zaak over 
te nemen. Daarmee zijn we terug 
op het oude nest en staan we hier 
op deze vertrouwde plek dage-
lijks met heel veel plezier en toe-
wijding ons werk te doen.”
Collega Patrick knikt instem-

mend. ,,Dit is voor veel mensen 
een bekend en markant punt, 
waar je bijvoorbeeld tijdens het 
voltanken van de auto gelijk even 
een lampje of iets dergelijks kunt 
laten vervangen. Dat maken we 
mee met voor ons bekende ge-
zichten, maar ook toevallige pas-
santen kunnen hier voor alles te-
recht en krijgen vanzelfsprekend 
dezelfde service.”

Laagdrempelig
Garage Piet Sanders kenmerkt 
zich als universeel garagebedrijf 
vooral door een open, toeganke-
lijk karakter. Met een servicebalie 
tussen de werkplaats en de show-
room, een eenvoudige zithoek 
voor ko�e en praatje en dat alles 
gepaard gaand met een oprechte 
glimlach. ,,Veel klanten waarde-

ren die laagdrempeligheid en ko-
men hier dan ook al jaren. Van re-
paratie en onderhoud aan perso-
nen- en bedrijfsauto’s én campers 
tot verhuur van aanhangwagens, 
en van APK en diagnoses tot een 
gevarieerd aanbod occasions; we 
helpen iedereen op weg. Daar-
naast verkopen wij nieuwe Ans-
sems-aanhangers en zijn we te-
vens aangesloten bij het kente-
kenloket.nl, waarmee mensen 
snel en makkelijk een kenteken 
kunnen overschrijven. Superhan-
dig en zelfs op zaterdag.’’

Garage Piet Sanders, Spoor-
laan 35, 1911 HA Uitgeest. Tele-
foon: 0251-312705. E-mail: info@
pietsanders.nl, website: www.
pietsanders.nl. (tekst en foto: Ar-
jan Hoogvorst)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

Jurassic World - Fallen Kingdom - 2D
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

woensdag 20.00 uur
I feel Pretty

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.15 uur
My Generation

zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.15 uur

Under the Tree
vrijdag 16.00 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
The Death of Stalin

vrijdag 16.00 uur
Blue (NL)

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.30 uur 

Casper en Emma maken theater
zaterdag 13.30 uur 

Sherlock Gnomes (NL)
zondag 13.30 uur 

Buurman en Buurman 
hebben een nieuw huis

woensdag 15.30 uur 
Pieter Konijn 

Programma 7 juni  t/m 13 juni
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Storende klacht? Ga naar 
Homeopathie Noord-Holland
Castricum - Terugkerende ont-
stekingen, hoofdpijn, hooikoorts, 
darmproblemen? Stressklachten, 
niet goed slapen, slechte concen-
tratie? Homeopathie biedt een 
goed alternatief bij allerlei soor-
ten klachten. 
Saskia Olivier van Homeopathie 
Noord-Holland vertelt: ,,Home-
opathie is een milde, natuurlijke 
geneeswijze, met hele goede re-
sultaten. Ik neem de tijd voor de 
cliënt en onderzoek samen met 
de cliënt de lichamelijke, menta-
le en emotionele klachten. Dan 
schrijf ik een homeopathisch ge-
neesmiddel voor dat precies past 
bij die cliënt. Daardoor voelt de 
cliënt zich niet alleen lichamelijk, 
maar ook mentaal en emotioneel 
beter. Natuurlijk kan homeopa-
thie ook heel goed naast de regu-
liere geneeskunde worden toe-
gepast.’’
Een verwijzing van de huisarts is 
niet nodig. De meeste zorgver-

zekeringen vergoeden klassieke 
homeopathie in het aanvullende 
pakket. Het gaat dus niet ten kos-
te van het eigen risico. 
Maak vrijblijvend een afspraak 
of bezoek de website. Saskia Oli-

vier, Homeopathie Noord-Hol-
land. Oude Parklaan 111, Castri-
cum. Meer informatie? www.ho-
meopathie-noordholland.nl, in-
fo@homeopathie-noordholland.
nl, tel. 06-29566438.

Lezing: ‘Natuurlijke grip op 
Prikkelbare Darm Syndroom’
Heemskerk - Buikpijn, krampen, 
verstopping of juist aanhouden-
de diarree, dit zijn klachten die bij 
de diagnose ‘prikkelbare darm-
syndroom’ horen. Een zorgwek-
kend aantal mensen gaat in toe-
nemende mate gebukt onder de-
ze gezondheidsproblemen. Hoe 
kan dat? En wat kan men doen?
Misschien wordt er verteld maar 
met deze klachten te moeten le-
ren leven? Maar is dat wel zo? 
Want wist u dat veel van deze 
klachten te behandelen zijn op 
een natuurlijke en gezonde ma-

nier? Cherelle Oosterveen, hbo-
verpleegkundige en Orthomole-
culair therapeut bij BodySwitch 
Heemskerk, vertelt over de inte-
grale zienswijze op ‘PDS’. Zij legt 
uit welke invloed voeding en leef-
stijl heeft op ‘PDS’ en waarom 
problemen in de darm zoveel in-
vloed hebben op zowel de fysie-
ke als mentale gezondheid van 
volwassenen én kinderen.

De lezing is bedoeld voor mensen 
met aanhoudende buikklachten 
om inzicht te geven over ‘PDS’ en 

om te laten zien hoe de integrale 
aanpak ook voor hen wellicht een 
uitkomst kan bieden. 

De lezing wordt gegeven op dins-
dagavond 12 juni van 19.30 tot 
21.30 uur bij BodySwitch, praktijk 
voor integrale geneeskunde, aan 
de Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk (zaal open 19.00 uur). De toe-
gang is gratis. Er is plaats voor cir-
ca50 personen. Graag wel van te-
voren aanmelden via www.body-
switch.nl, e-mail: heemskerk@bo-
dyswitch.nl of tel. 0251-234000. 

Zondag 10 juni in Akersloot
Smartlappen- en Shantyfestival
Akersloot - Zondag  10 juni zal 
Akersloot weer bruisen van ple-
zier met een lach en een traan 
onder de klanken van smartelij-
ke liederen die door diverse ko-
ren ten gehore gebracht gaan 
worden. Op het Wilhelminaplein 
kan iedereen vanaf de grote aan-
wezige terrassen weer luisteren 
en meedeinen op hartverscheu-
rende liederen. Dit jaar zullen er 
zes koren op het podium staan. 
De optredens zullen daarom al 
om 12.45 uur van start gaan en 
zijn zoals elk jaar vrij toegankelijk. 
Kom op tijd om een mooi plekje 
te bemachtigen.
Akersloot pakt dit jaar groot uit 

met verschillende prachtig uit-
gedoste koren, die werkliederen 
zingen uit de oude zeilvaart. De 
kleurrijke koren zullen op het bui-
tenpodium het publiek vermaken 
met schrijnend gezang, de meest 
droevige gebeurtenissen, groot-
ste tranentrekkers, de zoetste 
smartlappen en de meest aan-
stekelijke meezingers. Het festi-
val kenmerkt zich door de gezel-
lige sfeer, het meezingen en de 
vrolijkheid. Van jong tot oud, het 
Smartlappen- en Shantyfestival 
Akersloot is voor iedereen.
De spits wordt afgebeten door 
het ‘De Zingende Zwanen’ ge-
volgd door ‘De Vrolijke Noot’ uit 

Alkmaar met wel zestig zangers 
op het podium. Daarna volgt het 
Egmonds Shantykoor ‘De Zaal-
neelden’ en het beroemde Kapi-
teinskoor uit Zaandam, onder an-
dere bekend van hun prachtige 
witte uniformen en de deelname 
aan Sail Amsterdam. Ook de ‘Brul-
boeien’ zullen het podium betre-
den, waarna het piratenkoor De 
Landlubbers (foto) de dag zal af-
sluiten.
Smartlappen- en Shantyfestival, 
zondag 10 juni op het Wilhel-
minaplein te Akersloot. Aanvang 
12.15 uur. Eerste optreden begint 
om 12.45 uur. De entree is gratis. 
(foto: aangeleverd)

Muttathara steunt Worldschool Junior 
Academy Project van Jac. P. Thijsse College
Castricum - Het Jac. P. Thijsse Col-
lege is één van de drie Neder-
landse scholen die deelnemen 
aan het Worldschool Junior Aca-
demy Project. In dit project  wer-
ken top-leerlingen uit ontwikke-
lingslanden samen met top-leer-
lingen in Nederland. Samen vor-
men zij  internationale onder-
zoeksteams voor overheden in 
ontwikkelingslanden. Als on-
derdeel van het project volgen 
zij een intensief studieprogram-
ma en bezoeken zij elkaar. Rec-
tor Christine Hylkema: ,,Dit pro-
ject is ontzettend belangrijk. Het 
is volledig gebaseerd op gelijk-
waardigheid en het ontwikkelen 
van elkaars talenten. Lokale over-
heden leveren onderzoeksvra-
gen en samen voeren de leerlin-
gen dit onderzoek uit en komen 
zo tot aanbevelingen tot verbe-
tering van de leefomgeving. Voor 
de leerlingen uit Oeganda en 
Gambia is dit een ideale opstap 
naar, bijvoorbeeld, een universi-
teit en voor onze leerlingen een 
unieke kans om aan deze ontwik-
keling bij te dragen.’’ 

De bijdrage van de Stichting Mut-
tathara maakt deelname van leer-
lingen uit Gambia en Oeganda 
mogelijk. Uit deze bijdrage wor-
den de kosten betaald die zij lo-
kaal moeten maken, zoals pas-
poort, visum en studiemateria-

len. Elly Oude Elferink, voorzitter 
van de Stichting Muttathara: ,,Wij 
steunen graag projecten in ont-
wikkelingslanden die een part-
ner of sponsor hebben in Castri-
cum en omgeving. Onderwijs-
projecten staan ook hoog op on-
ze lijst van te steunen goede doe-
len. Daarom steunen we het Jac. 
P. Thijsse graag met dit project. En 
wat zo mooi is: zo steunen we niet 
alleen de ontwikkeling van de be-

trokken leerlingen in Gambia en 
Oeganda. Ook de leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College leren na-
tuurlijk enorm veel juist door de 
deelname van studenten uit de-
ze ontwikkelingsgebieden. Bo-
vendien, door de betrokkenheid 
van het Jac. P. Thijsse hebben een 
extra zekerheid dat het geld ter 
plekke goed wordt besteed. Kort-
om, we zijn blij dit project te kun-
nen steunen.’’ (Foto: aangeleverd)

Connie van Winssen exposeert
Castricum - Deze maand zijn in 
Galerie Streetscape veel nieu-
we exposities te zien. Tijdens de 
kunst�etsroute zijn deze met live 
muziek van Annette Vogel en Ma-
rio Kaspers feestelijk geopend 
(zie aangeleverde foto). Zo zijn er 
exposities van nieuwe tassen van 
Carry Bakker, keramiek van Anne-
lie Toorians, schilderijen van Kitty 
Meijering, MUS-Atelier en Connie 
van Winssen. 
Voor Connie van Winssen (West-
broek) zijn compositie, kleur en 
contrast belangrijker dan het on-
derwerp zelf. Zij studeerde aan de 
nieuwe academie in Utrecht. 
Op de foto zijn twee van haar 
New York impressies te zien. Re-
acties op het energieke werk wa-
ren ronduit positief. Connie: ,,Ik 
ga uit van foto’s en abstraheer 
door middel van uitsnijdingen, 
kleurveranderingen, verhoogd 
contrast en het weghalen of ac-
centueren van bepaalde aspec-
ten.” Connie houdt van zwart en 
van contouren en heeft een ka-

rakteristieke eigen stijl. Zij toont 
deze maand in Castricum zo-
wel landschappen als portretten. 
,,Het plezier van het schilderen 
staat altijd voorop. Bij mijn por-
tretten probeer ik een bepaalde 
stemming of uitdrukking te van-
gen.” Krachtig, expressief en be-

wust toegankelijk werk is het re-
sultaat. 

Galerie Streetscape is geopend 
tijdens de inloopateliers van Mie-
ke Rozing en vrijdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Zie www.streetscape.nl.

Castricum - Gerhard Tromp is 
niet alleen een uitstekende se-
cretaris van duivensportvereni-
ging de Gouden Wieken, maar 
kent ook de �jne kneepjes van de 
duivensport. Al zegt hij zelf daar 
geen verstand van te hebben. 
Op de 440 kilometer lange wed-
vlucht vanuit Pontoise, net bo-
ven Parijs, scoorde Gerhard liefst 
zes duiven in de top tien van de 
vereniging. Daaronder de eer-
ste duif, die zich na bijna vijf en 
een half uur vliegen in Castricum 
meldde. Een goede gewoonte in 
de vereniging is om de winnaar in 
het zonnetje te zetten. De attrac-
tiecommissie zorgt er elke week 
weer voor dat de winnaar met 
een mooie bos bloemen naar 
huis gaat. Op de foto de tevre-
den eigenaar met het boeket. De 
prijsduif komt, buiten beeld, rus-
tig bij in het hok. Sander de Graaf 
heeft al geruime tijd een abon-
nement op de tweede plaats, en 
Jaap Kaandorp werd dit weekend 
opnieuw derde. 

Even voorstellen: 
Mardou van Kuilenburg
Castricum - Mardou van Kuilen-
burg versterkt vanaf heden ons 
redactieteam. Mardou bracht 
haar jeugd door in Castricum 
maar woonde vanaf haar studie-
tijd tien jaar in Haarlem. Begin dit  
jaar keerde ze met man Daniël en 
dochtertje Amélie terug in Cas-
tricum. Ze vindt het heerlijk hier 
weer te wonen en staat te pope-
len om aan de slag te gaan voor 
de Castricummer.
Mardou volgde een HBO-oplei-
ding Media, Informatie en Com-
municatie (MIC) aan de Hoge-
school van Amsterdam. Ze is zelf-
standig redacteur, tekstschrijver 
en adviseur op het gebied van so-
ciale media. Sinds haar afstude-
ren in 2013 werkt ze voor diverse 
opdrachtgevers. 
De bureauredactie, eindredac-
tie en redactie-opmaak zijn in 
handen van Linda Stals en Re-
née Wouwenaar, twee ervaren 

krachten die al enkele decennia 
voor onze uitgeverij werken. Op 
de commerciële afdeling is Wen-
di Honcoop nog steeds het ver-
trouwde gezicht.

Nieuwe watermeters
Regio - In 2018 gaat PWN een 
groot aantal watermeters vervan-
gen bij haar klanten. Een water-
meter geeft aan hoeveel (drink)
water er verbruikt wordt. Op basis 
van de watermeterstand wordt 
vervolgens de factuur opgesteld. 
Daarom is het belangrijk dat de 
watermeters betrouwbaar zijn 
en periodiek vervangen worden. 
Het vervangen is gratis. De wa-
termeter kan zich op verschillen-
de plekken in of buiten het huis 
bevinden. Mogelijkheden zijn: de 
meterkast, centrale ruimte, kruip-
ruimte, kelder, trapkast, onder 
een luik bij de voordeur of even-
tueel in een buitenput/buiten.  
De werkzaamheden zijn gestart 
op 1 juni. Klanten hebben daar-
over vooraf bericht gehad. PWN 
monteurs hebben altijd een gel-
dig legitimatiebewijs bij zich. Ook 

kunnen zij aantonen dat zij in op-
dracht van PWN werken. Bij twij-
fel bel de klantenservice van PWN 
op 0900-4050 700. Meer informa-
tie over watermeters is te vinden 
op www.pwn.nl/watermeter.

Bloemen voor 
de snelste duif
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Kaarten zijn nog beschikbaar
Castricum’s Got Talent 
op zaterdag 9 juni
Castricum - ,,We hebben er zin 
in!”, aldus Yannick Wishaupt van 
de band The Scarecrows die za-
terdagavond 9 juni bij Castricum’s 
Got Talent het spits afbijten. Met 
een eigen nummer staat hij sa-
men met vriend en gitarist David 
Mooij op het podium van Thea-
ter Geesterhage tijdens de 2e edi-
tie van de talentenshow voor het 
goede doel.
 
Om 19.30 uur begint de avond-
vullende show, maar het publiek 
is dan al warm gedraaid door ca-
baretier en prijswinnaar van vo-
rig jaar, Maurits Hazeleger. Van-
af 19.00 uur, als de zaal wordt ge-
opend, trakteert hij het binnen-
komende publiek op een gastop-
treden.
 
Voor de bezoekers is er meer in 
petto. Maar liefst 9 optredens van 
19 talentvolle jongeren maken 9 
juni hun opwachting in het thea-
ter. Naast de Scarecrows zijn dat 
pianospeler Hanke Pijlman, zan-
geres Kiana Krimp, speedstac-

ker Timothy Ithurbure, gooche-
laar Raymen Steenkamp, harpis-
te Femke Ooiervaar, cabaretier 
Jeroen van Arkel, trompetist Ja-
kob Huizing en de musicalgroep 
JP Teens on Stage.
 
En dan nóg is het voor het pu-
bliek nog niet helemaal afge-
lopen. Ook zangeres Emma la 
Croix, eveneens prijswinnaar van 
de editie 2017, brengt na a�oop 
in de foyer nog enkele sfeervolle 
songs ten gehore.
 
Wie de talenten van nu, de arties-
ten van morgen, live wil komen 
bekijken, kan nog kaarten bestel-
len via www.castricumsgottalent.
nl of www.geesterhage.nl. De op-
brengst uit de kaartverkoop komt 
volledig ten goede aan de Kanjer-
Ketting voor kinderen met kan-
ker.
Zaterdag 9 juni vanaf 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur). Loca-
tie: Theater Koningsduyn in Cas-
tricum. Meer info via www.castri-
cumsgottalent.nl.

Gemaakt door Annemieke Jurrjens
Siem Mooij kiest 
kleurrijk portret
Castricum - Met de opening van 
de zeer gevarieerde expositie van 
de leden van Perspectief, heeft 
deze vereniging zaterdag een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
het succes van de jaarlijkse kunst-
�etsroute in Castricum. Naast de 
vele tentoongestelde kunstpro-
ducten was in de ateliers een spe-
ciale ruimte ingericht voor de le-
den die onlangs, volgens de jaar-
lijkse traditie, een bekende Castri-
cumse inwoner op het doek ver-
eeuwigd hebben. Dit jaar was 
de eer ten deel gevallen aan de 
85-jarige Bakkumse nestor boer 
Siem Mooij, die als dank voor 
zijn eerdere poseren tijdens de-
ze opening zijn favoriete portret 
mocht uitkiezen. Na de openings-
woorden van Perspectief voor-
zitter Dijkstra kreeg Siem Mooij 

het woord om zijn keuze te mo-
tiveren. Met rake bewoordingen 
en enkele kwinkslagen voor zijn 
toehoorders, wist hij op boeien-
de wijze zijn uiteindelijke keuze 
te maken. ,,Als ik wel eens in de 
spiegel kijk, dan zie ik er zo uit, en 
daarom kies ik zonder de ande-
ren te kort te doen, deze’’, was zijn 
nuchtere oordeel. De maker van 
dit levensechte portret was het 
Perspectie�id Annemieke Jurr-
jens. Voor haar prestatie mocht 
zij als beloning een welverdien-
de cadeaubon van de voorzitter 
in ontvangst nemen. 
Met de vele lovende waarderin-
gen van de talrijke bezoekers op 
de twee expositiedagen kan Per-
spectief terugzien op een belang-
rijke bijdrage aan dit jaarlijkse 
Castricumse evenement. 

Siem Mooij en Annemieke Jurrjens bij het portret (foto: B. Spil)

Collecte Natuurmonumenten
Geef om insecten te redden
Castricum - Van maandag 11 juni 
tot en met zaterdag 16 juni gaan 
duizenden vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten collecteren. De 
collecte staat dit jaar in het teken 
van insecten. Het aantal insec-
ten neemt dramatisch af. En dat is 
erg, want insecten zijn cruciaal in 
haast ieder ecosysteem. Natuur-
monumenten roept heel Neder-
land op om de strijd aan te gaan 
voor de insecten. Ook Natuurmo-
numenten neemt extra maatre-
gelen om de leefwereld van in-
secten te verbeteren. Denk aan 

een grotere bloemenrijkdom in 
natuurgebieden, meer afwisse-
ling in het landschap en insect-
vriendelijk maaibeheer.
In ruim 300 gemeenten gaan on-
geveer 10.000 vrijwilligers van 
deur tot deur met een collecte-
bus. Ook in Castricum. ,,Ik organi-
seer de collecte omdat ik het be-
langrijk vind dat de natuur ge-
zond en divers blijft in ons land. 
Ik maak me zorgen om de insec-
ten en coördineer daarom graag 
de collectanten in onze wijk’’, zegt 
wijkcoordinator Ab Bul. 

Model boetseren bij 
Perspectief
Castricum - Bij Perspectief zijn 
deze zomer weer enkele aantrek-
kelijke zomercursussen te volgen. 
De bekende Castricumse kunste-
naar Ton Rota bijt op maandag 25 
tot en met donderdag 28 juni van 
9.30 tot 12.30 uur het spits af met 
de vier ochtenden durende cur-
sus model boetseren.

Het vervaardigen van een mens�-
guur, uitgaande van 15 tot 20 kilo 
chamotteklei vereist inspanning 
en vooral geconcentreerd kijken, 
maar leidt zeker tot een bevredi-
gend resultaat. Dit jaar is een jon-
ge student, die tegen een boom 
of muur uitrust, bereid gevonden 

op het draaiplateau plaats te ne-
men. Ton Rota begeleidt niet al-
leen de cursisten maar geeft ook 
informatie over anatomie en het 
werk van bekende beeldhouwers. 
Cursisten kunnen kiezen uit �jne 
chamotteklei in diverse kleuren. 
Alle gereedschappen zijn aanwe-
zig. Na a�oop van de cursus moe-
ten de kunstwerken gedurende 
enkele weken drogen voordat ze 
onder het toeziend oog van Ton 
in de Perspectief-oven kunnen 
worden afgebakken. Aanmelden 
kan via de website: www.per-
spectiefcastricum.nl of bij Frouk-
je Docter, tel: 06-13050180. (Foto: 
aangeleverd)

Duynvolck en Roots 
Market bij De Oude Keuken
Bakkum - Komende zondag-
middag komt Duynvolck spelen 
op de Roots Market bij De Oude 
Keuken. Duynvolck komt uit Cas-
tricum en Bergen. Ze treden op 
met Ierse �uit, viool, gitaar en bo-
dhran (percussie) met Iers en Ne-
derlands repertoire. Naast snel-
le Ierse jigs en reels spelen ze ook 
meer ingetogen, soms met zang 
en putten ze uit oude Nederland-
se volksmuziek.
Op de Roots Market staan stand-
houders met duurzame, natuurlij-
ke en handgemaakte producten. 
Het thema van de markt is let-

terlijk ‘back tot your roots’: eten 
zonder onnodige toevoegin-
gen, plantjes zonder bestrijdings-
middelen, lekker shoppen bij de 
kraampjes met vintage kleding, 
tweedehands houten speelgoed 
en kinderboekjes. Eerlijk, heerlijk, 
handig, kleurig en nog veel meer. 
En daarbij, doe groen en kom op 
de �ets! 

Zondag 10 juni is er Roots Market 
bij De Oude Keuken vanaf 11.00 
uur, Duynvolck treedt op om 
15.00 uur, de DOKspecial is Poké-
bowl. (Foto: aangeleverd)

Han Kemperink kampioen 
bij Schaakclub Bakkum
Bakkum - In de laatste interne 
competitieronde van Schaakclub 
Bakkum stelde Han Kemperink 
zijn minimale voorsprong vei-
lig door in een directe confron-
tatie Arno Schlosser van zich af 
te slaan. Kemperink, spelend met 
zwart, koos voor de stevige Slavi-
sche verdediging, waarin de da-
mes al spoedig werden afgeruild. 
Echter ten koste van een geïso-
leerde dubbelpion op de dame-
vleugel. Weliswaar een positio-
neel nadeel, maar Schlosser kon 
hier geen gebruik van maken. De 
stelling werd verder dichtgemet-

seld op de koningsvleugel. In het 
centrum hield het sterke zwarte 
paard het witte loperpaar in be-
dwang. De enorme verdedigings-
wal was misschien nog te slech-
ten met piono�ers, maar dat zou 
Kemperink echter de betere kan-
sen geven. Schlosser moest dus 
lijdzaam toezien hoe de stelling 
totaal in remisestand verzandde 
en zo werd Han Kemperink na 15 
jaar weer clubkampioen. Kempe-
rink speelde een solide seizoen, 
bijna onoverwinnelijk in de in-
terne en externe competitie en is 
daarmee een waardig kampioen.

Han Kemperink (rechts) in actie tegen Arno Schlosser

80’s Alternative Vinyl 
Party in De Bakkerij
Castricum - In De Bakkerij draai-
en zaterdag 9 juni van 21.00 uur 
tot 1.30 uur Two Imaginary DJ’s 
een dwarsdoorsnede uit de (al-
ternatieve) hits uit de jaren 80. 
Van Depeche Mode tot Eury-

thmics, van The Smiths tot Mad-
ness en van The Cure tot Doe 
Maar: ze komen allemaal voorbij. 

De zaal gaat open om 21.00 uur. 
Entree: 4 euro. 

Museum blij met 
beelden Robert Bersee
Castricum - In het Strand-
vondstenmuseum zijn walvisba-
leinen en potvistanden te zien en 
wordt regelmatig verteld over de 
stranding van een potvis op het 
strand van Bakkum in 1979. Veel 
bezoekers zijn vaak verwonderd 
over het feit, dat bijvoorbeeld het 
rugbot (zeeschuim) van de Zee-
kat (inktvis/sepia) in verschillen-
de dagelijkse producten verwerkt 

wordt. Er worden wel beelden 
vertoond van deze dieren in het 
museum, maar men is nu verrijkt 
met ‘’echte’’ papier-maché beel-
den van deze dieren, dankzij het 
creatieve werk van Robert Ber-
see gemaakt bij de dagbesteding 
de Boogaert van Odion in Castri-
cum. Op de foto: links de zeekat  
en rechts de potvis. (foto: Strand-
vondstenmuseum)

Competitie jeu de boules
Castricum - Deze zomer spe-
len leden van Jeu de Boules-ver-
eniging Stetters de zomeravond-
competitie. Donderdag 7 juni is 
zo’n competitie-avond bij de Stet-
ters. Er wordt gespeeld tegen CA 
Roules vanaf 19.30 uur. Publiek is 
van harte welkom.

Meer informatie over de vereni-
ging? Kijk op www.stetters.nl 
voor openingstijden en kom ge-
rust eens kijken of meedoen. Be-
langstellenden kunnen twee 
maanden gratis oefenen. Mate-
riaal is aanwezig. De locatie is 
sportpark Wouterland.

Team Tijger zoekt sponsors
Castricum - Op 7 juni vertrekt 
Sjoerd Teerenstra samen met 
zijn broer Willem onder de naam 
‘Team Tijger’ samen met het team 
van ‘Black 8’ en nog 98 andere 
teams om een geweldige rally te 
rijden rondom de Baltische zee, 
de Baltic Sea Rally!
In totaal zullen 100 teams deel-
nemen aan deze monstertocht, 
waarbij GPS uit den boze is en 
niet op snelwegen gereden mag 
worden.
De roadtrip om de Baltische zee 
is de meest noordelijkste avon-
turenrally op aarde en voert de 
teams vanaf Amsterdam door 
Scandinavië naar de Noordkaap 
en weer terug naar Amsterdam 
via Rusland/Lapland de Baltische 
staten, Polen en Duitsland. In to-
taal kruist de rally 11 landen en 
bedraagt de totale afstand onge-
veer 8500 km.
Tijdens de rally wordt door de 
100 deelnemende teams mini-
maal 75.000 bijeengebracht om 
een aantal goede doelen te on-
dersteunen.
Sjoerd: ,,Willem en ik hebben be-
sloten om onze bijdrage te done-
ren aan het behoud van de laat-

ste 3900 tijgers die nog in de we-
reld leven en ernstig bedreigt 
worden door ons (7.6 miljard) 
mensen. We doneren zelf een 
�ink bedrag aan dit doel en zou-
den het zeer op prijs stellen wan-
neer sponsors ons voor en tijdens 
de rally zouden willen ondersteu-
nen met een bijdrage voor het 
behoud van de laatste tijgers in 
deze wereld. Wij hebben tot het 
einde van de rally (25 juni) de tijd 
om een mooi bedrag in te zame-
len en te doneren en zijn blij met 
iedere gift. Een bijdrage kan wor-
den gestort op rek.nr. NL91 IN-
GB 0005 2528 72 ten name van 
S. Teerenstra onder vermelding 
van “Tijger” en vermelding van 
jouw voornaam. Uiteraard zorgen 
wij dat alles op de goede plek te-
recht komt en dat iedere dona-
teur wordt bijgeschreven op on-
ze auto.’’
Via www.facebook.com/sjoerd.
teerenstra wordt iedereen op de 
hoogte gehouden van de avontu-
ren tijdens deze rally en de Tijger-
actie. De voortgang van de broers 
tijdens de rally en die van alle an-
dere teams is te volgen via www.
sac-track.com/#!/bsc-nl-18.
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6 JUNI
Workshop: grenzen aangeven 
op het werk in het Oude Admini-
stratiegebouw op het landgoed 
Duin en Bosch. Info: www.gin-
gerhrconsultancy.nl. 

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

Selma Ann Louis – de roadmo-
viemusical in Theater De Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Met hoofd-
rollen voor Plien & Bianca en Ar-
jan Ederveen. Ook donderdag, 
vrijdag en zaterdag 20.15 uur en 
zondag 14.30 uur. (foto: aangele-
verd)

Voorstelling ‘Lek’ in Grote Kerk 
Alkmaar i.h.k.v. 500 jaar Grote 
Kerk, 21.30 uur. Ook donderdag 
t/m zaterdag. Ontroerend mu-
ziektheater over vergankelijk-
heid.

7 JUNI

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

Bijeenkomst over Minfulness 
bij het ouder worden in biblio-
theek Castricum, 10.00-12.00 uur. 
Foto: de Mindfulnessruimte in 
Geesterhage.

Parochiële Ouderendag in de 
Sint Pancratius kerk in Castricum. 
Aanmelden in informatie: 06-
37654557 of jwbrakenho�51@
hotmail.com.

Avond voor nabestaanden van 
kankerpatiënten in ‘t Praethuys 
aan de Westerweg 50 in Alkmaar, 
19.30-21.30 uur. www.praethuys.
nl.

Competitie-avond bij Jeu de 
Boules Vereniging De Stetters 
vanaf 19.30 uur, sportpark Wou-
terland. Publiek welkom.

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

8 JUNI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarkt orgelconcert Grote 
Kerk Alkmaar door organist Da-
niel Nunes, 12.00 en 13.00 uur, 
gratis entree. (foto: aangeleverd)

Concert in de St. Pancratiuskerk 
in Castricum. Organiste Anja van 
de Ploeg, �uitiste Marion Blonk 
en Herenkoor St. Pancratius, aan-
vang 20.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Open dagen en Expositie bij 
Crejat, Herculesstraat 28f in Alk-
maar, vrijdag 8 juni 19.00 tot 
21.00 uur, zaterdag 9 juni  en zon-
dag 10 juni 12.00 tot 16.00 uur. 
Expositie Basis opleiding Tekenen 
& schilderen en opleiding Ruim-
telijk Vormgeven/Beeldhouwen.

Musical Pay it Forward door 
musicalgroep De Hanswijckers in 
theater De Beun in Heiloo, 20.00 
uur. Ook zaterdag 15.00 en 20.00 
uur. Kaarten: www.hanswijckers.
nl. (foto: aangeleverd)

Bierles voor beginners bij De 
Bakkerij in Castricum vanaf 21.00 
uur. (foto: aangeleverd)

▲

9 JUNI

Bunkerdag: bunkers van de At-
lantikwall voor één dag open 
voor publiek, 10.00-17.00 uur. 
Programma: www.bunkerdag.nl.

Open dag natuurtuin Doelen 25 
in Egmond-Binnen 10.30-17.00 
uur. Ook zondag.

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

Castricum’s Got Talent in thea-
ter Koningsduyn in Geesterhage, 
19.30 uur. Talentenjacht met ne-
gen deelnemers voor het goede 
doel: de KanjerKetting. Juryvoor-
zitter is Jacques d’Ancona. Kaar-
ten: www.castricumsgottalent.nl. 
(foto: aangeleverd)

Oberon Theaterproducties met 
Hairspray in Theater De Vest in 
Alkmaar, 20.00 uur. Ook zondag 
14.30 uur.

80’s Alternative Vinyl Party in 
De Bakkerij, 21.00-01.30 uur.

10 JUNI
Vaderdag survivalexcursie met 
ontbijt in het Wormer- en Twis-
kerveld start 07.00 uur vanaf Be-
zoekerscentrum Poelboerderij in 
Wormer. Meer info: www.bezoe-
kerscentrumpoelboerderij.nl.

Wandeling voor nabestaanden 
van kankerpatiënten georga-
niseerd door ‘t Praethuys aan de 
Westerweg 50 in Alkmaar, start 
10.00 uur. www.praethuys.nl.

Slootjesdag IVN, ontdek de 
schatten van de sloot bij het Rui-
terhuys aan de Heereweg in Bak-
kum, 11.00-16.00 uur.

Roots Market rondom de Ou-
de Keuken, Dijk en Duin Bakkum, 
11.00-17.00 uur. www.rootsmar-
ket.nl. (foto: aangeleverd) 

Zomermarkt in het centrum van 
Castricum, 11.00-17.00 uur. Live 

muziek bij café My Way, appel-
taartenwedstrijd op het Bakker-
spleintje en de band Paper Pla-
ne bij Grand Café Balu. Info: info@
starpromotions.nl. (foto: paper 
Plane, foto aangeleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk. Om 
14.00 uur lezing over de Dako-
ta DC3.

Het Taiwanese Cheng Quartet 
speelt strijkkwartetten van Schu-
bert en Haydn in Kranenburgh 
in Bergen.  Aanvang 14.00 uur of 
eerder met muziekwandeling en 
lunch. www.kranenburgh.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Kindermiddag bij Theaterschool 
Artiance, 6-12 jaar, Canadaplein 3 
in Alkmaar, 12.00-16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Groots Smartlappen- en Shan-
tyfestival in Akersloot start 12.15 
uur op het Wilhelminaplein. (foto: 
piratenkoor De Landlubbers, aan-
geleverd)

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 
uur.  Met o.a. Hugo de Haas (foto:  
Niels Knelis Meijer)

Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te be-
zichtigen, 13.30-16.30 uur.

Roofvogel-vaarexcursie in het 
Wormer- en Twiskerveld start 
13.30 uur vanaf Bezoekerscen-
trum Poelboerderij in Wormer. 
Meer info: www.bezoekerscen-
trumpoelboerderij.nl. (foto: brui-
ne kiekendief. (foto: Larry Kef )

Duynvolck treedt op tijdens de 

Roots Market bij De Oude Keu-
ken, 15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Concert Dudok Quartet in Witte 
Kerk Heiloo, 15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Bijeenkomst van ‘De Witte Duif’ 
in de Protestantse kerk van Lim-
men, aan de Zuiderkerklaan 25, 
16.00 uur.

11 JUNI
Bijeenkomst voor borstkanker-
patiënten in ‘t Praethuys aan de 
Westerweg 50 in Alkmaar, 10.30 
uur. www.praethuys.nl.

12 JUNI
Lezing: ‘Natuurlijk grip op Prik-
kelbare Darm Syndroom’ bij Bo-
dySwitch, praktijk voor integrale 
geneeskunde, aan de Rijksstraat-
weg 55 in Heemskerk, 19.30-
21.30 uur. Deelname gratis, aan-
melden via www.bodyswitch.nl.

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

13 JUNI

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

Lentemarkt op landgoed Duin 
en Bosch in Castricum, 13.00-
15.30 uur.

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

Workshop ‘Maak eigen �lm’ in 
de bibliotheek in Castricum voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar, 15.30-
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Zomeravondwandeling vanaf 
Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 
2 in Oudendijk in de polders van 
het Werelderfgoed Beemster en 
Beetskoog. Start 19.30 uur. www.
lesdeuxponts.nl. (foto: aangele-
verd)

Afzwemmers in 
de maand mei
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum. Deze maand 
kunnen 65 kandidaten worden 
gefeliciteerd met hun behaalde 
zwemdiploma!

Madelief Stuifbergen heeft op za-
terdag 28 april voor haar B-diplo-
ma afgezwommen.

Na het Zwem-ABC kun je verder 
gaan, nog meer leren en je spe-
cialiseren in zwemvaardigheid of 
snorkelen. Voor Snorkelen 3 is er 
in de mei-vakantie afgezwom-
men. Alle basisvaardigheden 
voor dit hoogste Snorkeldiplo-
ma zijn goed afgelegd door: Gya-
no Colleye, Layra Colleye en Steyn 
van Egmond. Misschien gaan zij 
wel tijdens hun zomervakantie al 
hun snorkelvaardigheden in het 
buitenwater toepassen! 

Woensdagmiddag  9 mei heb-
ben 26 kandidaten afgezwom-
men voor A. Rive Adrichem, Saar 
Bekkering, Luc Christophe, Ro-
byn Collard, Vince Dekker, Naut 
van Gastel,  Colin Grimberg, Stijn 
Grootenboer, Dean Heine, Djuna 
Hendrikse, Thijs Hoogland, Babet-
te Koorn, Zunairah Litton, Zwaan-
tje van Os, Iris Overmeer, Sieme 
Renckens, Jazz van Rhijn, Phoe-
nix Rommel, Mohammed Sala-
me, Thijs van der Sluis, Teun Spil, 
Emi Stroo, Julie Stuive, Fenne Vis-
jager, Fee de Vries en Yanara Zoer. 
Zij mogen nu in elk zwembad in 
het hele bad zwemmen!

Woensdagmiddag 16 mei heb-
ben 20 kandidaten het B-diploma 
gehaald: Devi Bos, Valentijn Bos-
man, Kyllian van der Burgh, Ange-
la Chin, Valeraine van Dijck, Giulia 
Horn, Yenthe Jonker, Evy Kars-
sen, Noah Klaver, Mees Kleijer, Ka-
te Roos, Oliver Rymer, Lars Schor-
nagel, Jente Sint, Jamie van der 
Velden, Fabienne Vels, Lotte Wör-
mann, Siya Wytenburg-Vlek,  Saar 
Zoontjes en Jarie Zwart.

Woensdag 23 mei is er ook door 
een groep van 10 kandidaten 
voor het C-diploma afgezwom-
men. Annemiek Abbink, Dieck 
Dekker, Krisztián Farago, Valesca 
Fontijn, Isis Groenendaal, Laura 
Herijgers, Lucy Hurkmans, Jurre 
Lenting, Mees Schneiders en 
Duuk Twisk hebben hun Zwem-
ABC compleet!

Op woensdagmiddag 30 mei is er 
voor Snorkelen 1 en 2  afgezwom-
men door 5 kandidaten. 
Voor het eerste snorkeldiploma 
konden Thomas van Beek, Thi-
lo Jagersma en Fay de Winter alle 
vaardigheden goed uitvoeren en 
voor Snorkelen 2 hadden Sophie 
Jack en Sten Out alle technieken 
onder de knie.

Vreemde lucht
Castricum - Vrijdagochtend rond 
kwart over negen werd de brand-
weer opgeroepen voor een gas-
lucht bij een woning aan de Loet. 
Gelijktijdig kwam er ook een mel-
ding van een gaslucht op de Prin-
ses Marijkestraat, hier zijn de 
brandweerlieden van Limmen 
naar uitgerukt. Tijdens deze twee 
inzetten kwamen er nog meer 
meldingen binnen bij de alarm-
centrale over een gaslucht aan 
de Eerste Groenelaan en De Laan 
van Albertshoeve. In alle geval-
len bleek er sprake te zijn van een 
chemische lucht die volgens veel 
mensen al een hele tijd te rui-
ken was in het dorp. Het gasbe-
drijf was ook ter plaatse, maar na 
overleg tussen brandweer, politie 
en het gasbedrijf werd besloten 
om allemaal weer retour te gaan. 
Waar de lucht vandaan kwam 
blijft ook voor de hulpdiensten 
nog een groot raadsel.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Bijzondere waarnemingen 
in duingebied Castricum
Castricum - Op zondag 27 mei in 
de vroege ochtend waren er twee 
bijzondere gasten in het duin-
gebied van Castricum. Op het 
zweefvliegveld kwam Nic Hol-
lenberg een kraanvogel tegen en 
wat later in de ochtend liep hij te-
gen een groep vogelaars aan op 

de Van Oldenborghweg bij de 
spaarbekkens in het waterwin-
gebied van PWN. Daar hadden zij 
een roodmus gespot. 
Nic Hollenberg liet het buiten-
kansje om ook deze vogel op foto 
vast te leggen niet aan zich voor-
bijgaan.

Buitengebied onder de aandacht
Gekende Landschappen
Regio - In maart hebben ge-
meenteraadsverkiezingen
plaats gevonden en is kort 
daarna een nieuwe gemeente-
raad geïnstalleerd. De Stichting 
tot behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in 
de Alkmaardermeeromgeving 
vond dat een goede gelegen-
heid om door middel van de ac-
tualiseerde informatiebundel 
‘Gekende Landschappen’ het 
buitengebied van de gemeente 
Castricum onder de aandacht 
van de raadsleden te brengen. 
Tijdens het raadspreekuur op 
28 mei heeft Ernst Mooij de 
aanbieding ingeleid met een 
korte beeldpresentatie.

Natuurorganisaties beheren hun 
eigen natuurgebieden. De bo-
vengenoemde stichting, kortweg 
Stichting Alkmaardermeeromge-
ving, bezit geen terreinen maar 
waakt over de beeldkwaliteit van 
het gehele buitengebied binnen 
de gemeentegrenzen van Castri-
cum en Uitgeest. Uniek is de ver-
scheidenheid aan landschapsty-
pen, maar het landschap is niet 
statisch. Voortdurend vinden er 
ontwikkelingen plaats. In Cas-
tricum is het ziekenhuisterrein 
Duin en Bosch getransformeerd 
tot een bijzonder woon-, werk en 
zorgomgeving. 
De Zandzoom Limmen/Heiloo 
krijgt steeds meer vorm en ook 
in Akersloot wordt gebouwd. In 
Uitgeest ligt de ontwikkeling van 
het Erfgoedpark De Hoop al ge-
ruime tijd stil. In het buitenge-
bied is het areaal weidenatuur 
vergroot en na het loslaten van 
de melkquota is de schaalvergro-
ting in de melkveehouderij met 

de bouw van nieuwe en grotere 
stallen zichtbaar geworden. Rond 
het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer worden de dijken verhoogd 
en verstevigd. Bij Uitgeest komt 
een opstelterrein voor treinstel-
len en dan is er nog de kwestie 
over de aansluiting van de A8 
met de A9. Behoud van kwaliteit 
en belevingswaarde van het bui-
tengebied hoeft niet alleen in 
conserverende zin te gebeuren, 
maar kan ook door ontwikkeling. 
Een voorbeeld is de herbestem-
ming van fort Krommeniedijk tot 
een woontrainingscentrum voor 
jongvolwassenen met autisme 
en een bezoekerscentrum over 
natuur en landschap in de Stel-
ling van Amsterdam. In ‘Gekende 
Landschappen’ zijn landschaps-
typen en de daarmee verbon-
den gebruiksfuncties beschre-
ven en worden gewenste en on-
gewenste ontwikkelingen in het 
buitengebied van Castricum en 
Uitgeest benoemd. In verband 
met besluitvormingsprocessen 
vind de stichting het belangrijk 
dat de raadsleden het buitenge-
bied goed leren kennen en ken-
nis kunnen nemen van de stand-
punten van de stichting. Vandaar 
ook de titel ‘Gekende Landschap-
pen’. Op een later tijdstip hoopt 
de stichting de informatiebundel 
ook aan te kunnen bieden aan 
het nieuwe college van burge-
meester en wethouders. 

Ontleend aan de informatiebun-
del wordt elke maand een stand-
punt op de website geplaatst. De 
bundel kan geraadpleegd en ge-
download worden vanaf de web-
site www.alkmaardermeeromge-
ving.nl. 

Vanaf het strand is de bebouwing op het plateau niet zichtbaar en dat 
moet zo blijven, vindt de Stichting Alkmaardermeeromgeving

Voorkaft van de informatiebundel ‘Gekende Landschappen’

In Dorpskerk in Akersloot
Verhaaldienst met 
auteur Hans Bouma
Akersloot - Over wat er met La-
zarus gebeurde, zijn vriendschap 
met Jezus, zijn vroege dood en 
zijn opwekking, kun je een preek 
houden, maar je kunt Lazarus ook 
zelf aan het woord laten. Dat ge-
beurt in een verhaaldienst op 
zondag 17 juni om 10.00 uur in de 
Dorpskerk in Akersloot. Met als ti-
tel ‘Op het leven!’ vertelt Lazarus, 
zeven jaar na zijn opwekking, bij 
monde van Hans Bouma zijn ver-
haal. Een even schokkend als be-
vrijdend verhaal waaraan Hans 
Kelder muzikaal deelneemt.
Het verhaal van Lazarus wordt in-
geleid door de poëtisch-muzika-
le collages ‘Spreek dan van geluk’ 
(zeven Psalmen opnieuw uitge-
sproken) en ‘Wat ik mag hopen’. 
Hans Kelder zorgt hierbij voor 
een muzikale stroom waarop 
Hans Bouma als papieren boot-
jes zijn verzen neerlegt. Bootjes 
op weg naar de diepzee van een 
mensenziel.

Er is een boekentafel met uit-
gaven van Hans Bouma. Na de 
dienst kunnen de toehoorders 
hem spreken. De auteur is bereid 
boeken en bundels te signeren. 
(foto: aangeleverd)

Jeugdtafeltennissers  
Castricum succesvol
Castricum - De jeugd heeft de 
toekomst en zo is het ook bij 
de tafeltennisvereniging Castri-
cum. Onder leiding van trainer 
Bart Klomp en drie hulptrainers 
wordt elke dinsdag- en donder-
dagavond �ink getraind in het ta-
feltenniscentrum aan de Gobat-
straat 12a in Castricum. Omdat er 
op dit moment geen teams van 
gelijke sterkte geformeerd kun-
nen worden, is een aantal jeugd-
leden van TTVC ondergebracht 
bij jeugdteams in Limmen. Am-
rou Abou Zaid (foto) heeft het in 
team 3 in de 4e klasse met 24 van 
de 26 gewonnen partijen meer 
dan uitstekend gedaan. Volgend 
jaar zal hij dan hoogstwaarschijn-
lijk in een hoger team gaan spe-
len. Ook een andere Castricumse 

speler, Mathijs de Ruig heeft het 
goed gedaan. Met een percenta-
ge van 75 procent aan gewonnen 
partijen gaat hij een klasse hoger 
spelen.

Kunstwerk Judith Lang 
in kantine FC Castricum
Castricum - De verbouwing een 
jaar geleden van de kantine van 
FC Castricum is een groot succes. 
Het clubgebouw heeft sindsdien 
talloze spelers, supporters en be-
zoekers menig gezellig uurtje ge-
bracht. Er ontbrak echter nog al-
tijd een belangrijk iets in het ge-
moderniseerde interieur: het lo-
go. Het nieuwe logo moest na-
tuurlijk wel passen in de nieuwe 
situatie. En dat is zeker gelukt. 

Kunstenares Judith Lang, onder 
andere maakster van het bankje 
op het Balatonfuredplein aan het 
einde van de Torenstraat, is erin 
geslaagd een fraaie moderne uit-
voering van het bekende FC Cas-
tricum-logo te creëren van glas-
stukjes, materiaal waar zij mee 
kan toveren. Het nieuwe kunst-
werk werd zaterdag tijdens de 
medewerkersavond onthuld. (fo-
to: aangeleverd)

Verdonk junior en senior 
voeren de boventoon
Akersloot - Hen Verdonk junior 
uit Egmond aan den Hoef heeft 
toch weer aan het langste eind 
getrokken door winst te beha-
len in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd in Akersloot om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. Michel 
Agterberg, die als eerste uit het 
vertrek weg was, werd meteen 
in dezelfde ronde nog door Henk 
Verdonk junior tot de orde ge-
roepen. Dit was op zich niet fa-
taal, ware het niet dat hij ook di-
rect daarna aan de kant stond 
met een lekke band. De aangebo-
den hulp van latere winnaar Henk 
Verdonk junior werd van de hand 
gewezen. Wellicht mentaal aan-
getast verliet Michel Agterberg 
Akersloot onder de uitroep “ik 
rijd nooit meer op Sportcomplex 
de Cloppenburgh”. Na een aantal 
eerdere lekke banden in het ver-
leden hadden collega coureurs 
hem al aangeraden wat zwaarde-
re banden te monteren, maar dit 
advies werd ook in de wind gesla-
gen. De overige renners zeiden 
dat Agterberg zich nog wel even 
achter zijn oren zal krabben om 
zich van dit schitterende parcours 
in de buurt te ontdoen en wel op 
dit emotionele besluit zal terug-
komen en met de sterkere ban-
den aan de start komt. Door al het 

oponthoud moest Henk Verdonk 
junior, die zich had laten terug-
zakken om Agterberg te helpen, 
zich vanuit de achterhoede zien 
op te werken naar het front. In 
eerste instantie reed vader Henk 
Jan Verdonk aan de leiding, maar 
al na twee doorkomsten nestelde 
Verdonk junior zich weer op kop 
en liet van de rest geen spaan 
heel. De enige strijd ging om 
de resterende podiumplekken 
tussen Verdonk senior, Ramon 
Tromp uit Heiloo en de Akersloot-
se Femke Mossinko�. Laatstge-
noemde moest voortijdig met 
pech de koers verlaten. Ramon 
Tromp had vijf ronden lang bij 
het voornoemde trio het zware 
werk op zich genomen. Na het 
wegvallen van Femke Mossinko� 
koos Henk Jan Verdonk senior er 
voor een versnelling te plaatsen, 
waarop Tromp in eerste instantie 
geen antwoord had.  Toch slaag-
de Ramon Tromp erin terug te ko-
men in het wiel van de nestor en 
hem met hetzelfde wapen om de 
oren te slaan, dit leverde hem een 
verrassende maar welverdiende 
tweede plaats op. Uitslag: 1. Henk 
Verdonk junior Egmond aan den 
Hoef 2. Ramon Tromp Heiloo 3. 
Henk Jan Verdonk senior Egmond 
aan den Hoef 4. Henk Louwe Alk-
maar 5. Ton Wiering Akersloot.

Fikse brand in Heiloo
Heiloo - Vrijdagmiddag tegen 
half drie werd de brandweer op-
geroepen voor een middelbrand 
aan de Rechte Hondsbosschelaan 
in Heiloo. Er was brand uitgebro-
ken in een leegstaand pand. De 
brand werd al snel opgeschaald 
naar zeer grote brand waarop de 
brandweerkorpsen van Heiloo, 
Egmond, Limmen en Alkmaar zijn 

uitgerukt en de brand hebben be-
streden. Het pand moet als verlo-
ren worden beschouwd maar de 
brandweer heeft wel voorkomen 
dat de brand oversloeg naar de 
naast gelegen woningen. 

Rond half vijf werd het sein 
brandmeester gegeven. (foto: 
Hans Peter Olivier)

Bunkerdag op 9 juni
Regio - Vaak onopvallend verbor-
gen in het landschap, ligt de Ne-
derlandse kust nog vol met bun-
kers uit de Tweede Wereldoorlog. 
Op zaterdag 9 juni is het Bunker-
dag. Tussen 10.00 en 17.00 uur 
gaan van Zeeland tot en met de 
Waddeneilanden bunkers van de 
Atlantikwall voor één dag open 
voor publiek. De betonnen kolos-
sen zijn vaak beperkt toeganke-
lijk. Soms verzonken in het zand 
of overgenomen door de natuur, 

vertellen zij nog altijd het verhaal 
van de Duitse bezetting. 

Om stil te staan bij de ingrijpende 
gevolgen van de Atlantikwall zijn 
er naast de bunkerbezichtigingen 
door het hele land verschillende 
activiteiten voor jong en oud. Het 
hele programma is te bekijken op 
www.bunkerdag.nl. Tickets zijn 
online en op de dag zelf verkrijg-
baar bij de verschillende bunker-
locaties.
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Geen promotie voor Vitesse ‘22
Castricum - Zondag kon Vitesse 
goede zaken doen door de uit-
wedstrijd op Texel tegen Texel’94 
uit Den Burgh naar een goed ein-
de te brengen. Helaas is het de 
ploeg van Everard Luijckx niet ge-
lukt om promotie naar de tweede 
klasse af te dingen. 
Vitesse begon alleszins rede-
lijk aan de wedstrijd en had in 
de eerste helft het beste van 
spel. Texel’94 kwam er zo nu en 
dan wel doorheen maar achter-
in stond het bij Vitesse goed me-
de door “man of the match” Jas-
per Rutgers, die enorm veel werk 
verzette deze wedstrijd. Het was 
voor iedereen dan ook een schok 
dat hij in de tweede helft van de 
verlenging volledig onterecht 
met een rode kaart van het veld 
gestuurd werd.

Zoals gezegd begon Vitesse gre-
tig aan de wedstrijd en dit resul-
teerde in 15e minuut in een cor-
ner van links die prima werd ge-
nomen door Mats Laan. In de 
scrimmige voor het doel kop-
te Jort Kaandorp de bal langs de 
keeper, waarna Luuk ten Broek op 
de juiste plek de 0-1 kon scoren. 
Er volgde nog een aantal kan-
sen en waar Vitesse met de rust 
eigenlijk twee of drie keer had 
moeten scoren ging de ploeg de 
rust in met de 0-1 voorsprong.
Na rust begon Vitesse zoals wel 
vaker dit seizoen niet goed aan 
de wedstrijd en maakte Texel’94 
in de 52e minuut met enig geluk 
gelijk doordat de bal van richting 
werd veranderd en keeper Tom 
Laan dus op het verkeerde been 
stond. Vijf minuten later scoorde 
de thuisploeg zelfs de 2-1 door 
een slordigheid van Vitesse in de 

verdediging. Maar twee minuten 
later stond de 2-2 alweer op het 
bord door een prima aanval en 
wederom een doelpunt van Luuk 
ten Broek.
In de 67e minuut kwam Vites-
se een op 3-2 achterstand nadat 
de verdediging vergat om de bal 
weg te schieten en in het eigen 
strafschopgebied probeerde om 
het voetballend op te lossen.
Toen Jasper Rutgers in de 86e mi-
nuut een werkelijk schitterend 
doelpunt maakte kwam het ge-
loof toch weer terug bij Vitesse en 
kreeg Texel’94 het nog een aantal 
minuten erg moeilijk. Echter �oot 
de scheidsrechter voor het einde 
van de wedstrijd, met als gevolg 
twee maal 15 minuten verlengen.

In de verlenging volgde er een 
aantal scheidsrechterlijke dwalin-
gen waar Jasper Rutgers als eer-
der vermeld een onterechte rode 
kaart opliep. Hier waren vriend 
en vijand het over eens. Beide 
spelers kwamen namelijk op een 
ongelukkige wijze met elkaar in 
contact waarna de scheidsrech-

ter het idee had dat Jasper zijn 
tegenstander opzettelijk wilde 
blesseren met een rode kaart tot 
gevolg. Ook had de leidsman zijn 
boekhouding niet op orde want 
de nummer 4 van Texel’94 kreeg 
tijdens een opstootje zijn tweede 
gele kaart maar mocht gewoon in 
het veld blijven in plaats van met 
rood te worden weggezonden.

Omdat er in de verlenging niet 
gescoord werd kwam het dus 
aan op penalty’s. Bij de thuis-
ploeg was de keeper (door om-
standigheden) inmiddels ver-
vangen door een 15-jarig aanko-
mend talent. Dat bleek goed uit 
te pakken want hij stopte 3 van 
de genomen penalty’s, waardoor 
Texel’94 de strafschoppen serie 
met 3-1 won en daarmee dus ook 
de wedstrijd.

Voor Vitesse is het seizoen over 
en de ploeg zal volgend jaar on-
der Thijs Sluijter een nieuwe po-
ging doen om promotie naar 
tweede klasse te bewerkstelligen. 
(foto: Joop Hollenberg)

Roos Grimminck twaalfde op districtsfinale
Castricum - Zaterdag werden de 
districts�nales  turnen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Gymnas-
tiek Unie gehouden voor de cate-
gorie D1 en D2. Alleen de 36 bes-
te turnsters van district Mid-West 
Nederland mochten aan deze �-
nale meedoen, waaronder voor 
DOS Castricum, Roos Grimminck 

(pupil D1). Haar wedstrijd begon 
op balk. Helaas viel ze met een 
radslag, maar wist alsnog een 
mooi resultaat neer te zetten. 

Vloer en sprong waren de vol-
gende onderdelen. Hier liet Roos 
mooie stabiele oefeningen zien. 
Tot slot was brug aan de beurt. 

Het was te zien dat dit het lieve-
lingstoestel van haar is, want ze 
scoorde hier een 14.60 punten, 
wat haar een vierde plaats op dit 
toestel opleverde.

Allround behaalde Roos een 
knappe twaalfde plek in een ijzer-
sterk deelnemersveld.

Vijfde plaats bij NK meerkamp voor 
Lisanne Schoonebeek
Castricum - Tijdens de Neder-
landse Kampioenschappen meer-
kamp voor junioren eindigde Li-
sanne Schoonebeek (18, derde 
van rechts op de aangeleverde fo-
to) met twee persoonlijke records 
op een vijfde plaats in het eind-
klassement. In wedstrijdstad Den 
Haag stond op zaterdag een ste-
vige tegenwind bij de loopnum-
mers en werden de atleten ge-
plaagd door kou. De Castricum-
se atlete kon niet tot aanspreken-
de prestaties komen. Dat com-
penseerde ze op de tweede wed-
strijddag, onder aanzienlijk bete-
re omstandigheden. Zij scherpte 
haar PR bij het verspringen in de 
zevenkamp fors aan, met 24 cen-
timeter tot 5.56 meter, de een na 
verste sprong van de dag. Ook bij 
het speerwerpen noteerde zij een 
PR (33.14 meter). De afsluitende 
800 meter won ze in 2.21.04.
In het totaalklassement moest 
ze met haar puntentotaal van 
4877 vier junior-atletes voor la-

ten gaan. Twee weken geleden 
noteerde zij bij een meerkamp 
in Amstelveen een hogere totaal-
score, waarmee zij zich al plaats-

te voor het NK meerkamp bij de 
senioren. 
Die wordt eind juni in Utrecht ge-
houden.

Sportief en gezellig 44e Zilveren Hert 
toernooi bij Vitesse ’22
Castricum - Afgelopen weekend 
was het weer druk op sportpark 
De Puikman. Twee volle dagen 
voetbalplezier tijdens de 44e edi-
tie van het Zilveren Hert Toernooi. 
Op zaterdag speelden de mi-
ni’s en de kinderen onder 12 en 
13 en in de middag was het de 
beurt aan de onder 15-jarigen. 
In de avond voetbalde de oudste 
jeugd van Vitesse. Gelijktijdig met 
de Heren en Dames die ook een 
toernooi hadden.  

Op zondagmorgen was het een 
drukte van jewelste op De Puik-
man. Vanaf een uur of acht 
stroomde alle jeugd onder 8, 9, 10 
en 11, samen met hun toeschou-
wers het park binnen. Vergezeld 
van een stralend zonnetje. Bij de-
ze kinderen wordt, naast de winst 
in de eigen pool, ook gestreden 
om de grote Johanna’s Hof Hoog-

houdt Wisselbokaal. Dit jaar is de-
ze gewonnen door de JO8 van 
Petten. 
Het toernooi werd afgesloten 

door de meiden en jongens O17. 
Totaal waren er 137 teams en on-
geveer 1500 jeugdspelers en 
-speelsters actief. 

FC Castricum JO13-3 kampioen
Castricum - De JO13-3 van FC 
Castricum is kampioen gewor-
den van de voorjaarscompeti-
tie. Nadat alle wedstrijden over-
tuigend waren gewonnen, was 
EDO JO 13-2 de laatste tegenstan-
der, met slechts 2 punten achter-
stand. Er moest dus nog wel strijd 
geleverd worden. Het werd dan 
ook een spannende wedstrijd, die 
eindigde in 2-2. Dit punt was vol-
doende voor de jongens en meis-
jes van FCC om het kampioen-
schap binnen te halen ten koste 
van Vitesse’22 JO13-2, dat met 1 
punt minder als tweede eindig-
de. Het doelsaldo van de FCC-ers 
bedroeg 69 voor en 9 tegen, en 
dat mag na 11 wedstrijden een 
fantastisch resultaat worden ge-
noemd. (foto: aangeleverd)

Monsterscore voor Hing Ting Lai
Limmen - Vrijdag sloten de scha-
kers van SV Vredeburg het sei-
zoen af met een simultaanses-
sie door ‘internationaal meester’ 
Hing Ting Lai. 
In een moordend tempo maak-
te de 21-jarige Noord-Hollands 
kampioen snelschaken Hing Ting 
Lai zijn rondjes langs de 23 bor-
den, waar hij aan de overzijde 
een Limmer schaker trof. Lai is 
ook regerend Nederlands kampi-
oen ‘lightning chess’, de discipline 
waarin spelers maar twee minu-
ten bedenktijd per persoon heb-
ben voor een hele partij, en eta-
leerde inderdaad een verblu�en-
de snelheid. Lai is niet alleen snel, 
maar beschikt met een rating van 
2444 elo-punten ook over gro-
te schaakkracht. Al na een rondje 
of vijftien vielen de eerste slacht-
o�ers, waaronder Ed van Duin, 
Gijs Pouw en Jaap Limmen. Chiel 
Pepping en Jos Admiraal behoor-
den tot degenen die het lang 
volhielden, maar bezweken on-
der de druk naarmate hun oppo-
nent steeds sneller weer bij het 
bord verscheen. Ook nieuwbak-
ken clubkampioen Bert Hollan-
der en oud-clubkampioen Koen 
Kramer werden genadeloos op-
geknoopt door Lai. Tegen 22.30 
uur was veelvoudig clubkampi-
oen Bob Stolp de laatste die zijn 
koning moest omleggen. Onder-
weg waren er slechts twee Vrede-
burg-leden – Harold Ebels en Dick 

Aa�es – die Lai op remise wisten 
te houden. Ebels plaatste op de 
23e zet, op het moment dat net 
de dames waren geruild en de an-
gel uit de stelling was,  een stra-
tegisch remise-aanbod dat met 
ogen op een wat verzwakte pion-
nenstructuur door Lai werd aan-
genomen. Tegen Aa�es koos Lai 
rond de veertigste zet voor remi-
se door zetherhaling, omdat de 
zwartspeler via promotie van een 
pion een tweede dame dreigde 
te behalen. De eindscore van 22-
1 voor Hing Ting Lai – een percen-
tage van maar liefst 95,7 procent! 
– was ongekend. Eerdere simul-
taangevers bij SV Vredeburg – 
waaronder grootmeesters Dimitri 
Reinderman en Zhaoquin Peng – 

scoorden veelal rond de 90 pro-
cent. Lai was na het simultaan 
ook nog bereid om de schaak-
lustige Vredeburgers in diverse 
snelschaakpartijtjes andermaal 
op hun schaaktechnische tekort-
komingen te wijzen. Geconclu-
deerd kan worden dat Hing Ting 
Lai een uitstekend toekomstper-
spectief heeft als schaker. Ook 
bleek maar eens temeer dat SV 
Vredeburg een bloeiende en ge-
zellige vereniging is, waar de sei-
zoenafsluiting met het simultaan 
is uitgegroeid tot een schaakeve-
nement van formaat. Medio sep-
tember tre�en de schakers van 
SV Vredeburg elkaar weer voor de 
aanvang van een nieuw seizoen. 
(foto: aangeleverd)

Barrière gebroken en limiet geslecht
Castricum - Afgelopen week-
end stond voor TDR (Team Dis-
tance Runners) in het teken van 
twee wedstrijden; één deel van 
de atleten ging naar de tweede 
Runnersworld Trackmeeting in 
Utrecht, terwijl een grotere de-
legatie terugkeerde naar Oorde-
gem voor de Putbos Memorial 
Leon Buyle. 
Vier atleten deden mee aan de 
gemengde series van de 3000 
meter in Utrecht. Britt Ummels 
liep haar derde persoonlijk re-
cord in drie weken en �nishte in 
9:17.70. Sten Stoltenborg en Am-
broise Uwiragiye kwamen bij de 
mannen aan de start en liepen 

respectievelijk 8:51.26 en 9:02.14.
Lotte Krause liep naar een een 
tweede plek op de 1500 meter. 
Jurjen Polderman behaalde op 
die afstand een vierde plek in een 
tijd van 3:49.32.

De 800 meter werd een onder-
deel van ongekende prestaties. 
Verdeeld over vijf series kwamen 
maar liefst zes atleten van TDR in 
actie. De tweede serie werd de 
snelste voor TDR. Bram Anderie-
ssen liet opnieuw zijn klasse zien 
door voor de eerste keer onder 
de 1:50 te duiken, in een sublie-
me tijd 1:49.81. Vlak daarachter 
kwam Joeri Slagter tot zijn snel-

ste tijd ooit van 1:50.18. 
In de eerste serie liet Ryan Clar-
ke een goede prestatie zien door 
een mooie tijd van 1:51.64 op de 
klokken te zetten, wat niet ver 
verwijderd is van zijn persoonlij-
ke besttijd. Een honderdste van 
een seconde na Clarke kwam 
Djoao Lobles over de streep in 
1:51.65. Dit betekent dat hij ruim 
onder de EK <18 limiet duikt van 
1:52.50. De Europese Kampioen-
schappen onder 18 worden ge-
houden in Györ, de plek waar hij 
vorig jaar goud won tijdens de 
EYOF.
Brian Versluis klokte 1:53.90 en 
Jens van Gelderen 1:58.64.
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CASRC Dames en Heren tweede van 
Nederland bij rugby Sevens
Castricum - Zondag werden in 
Amsterdam de kampioenschap-
pen Sevens Rugby gespeeld. De-
ze vorm van rugby, waarbij er ze-
ven tegen zeven wordt gespeeld 
over een heel rugbyveld gedu-
rende 2x  zeven minuten, is lood-
zwaar. Traditioneel is dit de op-
maat voor de Heineken-Sevens 
(een internationaal toernooi) en 
is het een bijzondere spectaculai-
re vorm van rugby, omdat dit van 
de spelers een ijzeren conditie 
vereist en in zeer hoog tempo ge-
speeld wordt. Snelheid, techniek, 
zuivere tackles en behendigheid 
zijn de ingrediënten voor een he-
le mooie variatie van het norma-
le rugby. Voor Castricum kwamen 
er twee teams in actie; de CASRC 
Ladies (getraind door Hans Marc-
ker) en de CASRC Heren (getraind 
door Mats Marcker). Voor de da-

mes was het meteen een ontmoe-
ting met de tegenstanders die 
reeds in de ereklasse spelen. En 
alsof CASRC Ladies daar helemaal 
niet van onder de indruk waren 
werd de eerste de beste wedstrijd 
meteen gewonnen! In de volgen-
de wedstrijden groeide het zelf-
vertrouwen en werden teams uit 
Den Haag  en Den Bosch met gro-
te cijfers naar huis gestuurd. In de 
�nale tegen de Bassets, ook een 
ereklasse team, nam CASRC bru-
taal de leiding. In een spannende 
strijd ging de score over en weer. 
Pas laat in de tweede helft kon-
den de dames uit Sassenheim de 
winst veilig stellen. Voor CASRC 
Ladies en hun coach kon het toer-
nooi al bijna niet stuk door het ha-
len van de �nale. Een knap resul-
taat om tweede van Nederland te 
worden. 

Eigenlijk was het toernooiverloop 
van de heren van CASRC  hetzelf-
de als die van de dames. De kers-
verse coach, Mats Marcker had 
zijn mannen in korte tijd klaar-
gestoomd om in dit toernooi 
een goed resultaat te kunnen ha-
len. De poulewedstrijden werden 
met zeer mooi rugby, en soms 
met speels gemak gewonnen. De 
strijd ontbrandde zich pas in de 
halve �nale, die met heel goed 
rugby gewonnen werd. In de �na-
le was de tegenstander Castricum 
helaas te slim af en werden kleine 
foutjes meteen afgestraft. Uitein-
delijk was het maar één try die de 
heren scheidde van de landstitel. 

Toch knap van de Castricumse 
Rugby Club om met twee vice-
kampioenen van de Nationale Se-
vens 2018 huiswaarts te keren.

Limmen 1 zaal naar eerste klasse
Limmen - Een fantastische pres-
tatie van het Limmer zaalvoetbal-
team afgelopen vrijdag, door met 
een 6-4 overwinning op AC King-
dom promotie af te dwingen naar 
de eerste klasse.

Na een prima seizoen in de twee-
de klasse waarin het in de com-
petitie op de derde plek eindig-
de, volgde een toetje in de vorm 
van nacompetitie voor promotie 
naar de eerste klasse. Nadat eerst 
een tweeluik met ASV Lebo werd 
gewonnen, werd de ploeg in de 
halve �nale gekoppeld aan TO-

Brksv. Door een fantastische 7-3 
overwinning in de return werd 
een eerder verlies weggepoetst 
en de �nale van de nacompetitie 
bereikt. Afgelopen vrijdag vond 
op neutraal terrein de �nale in 
sportcomplex de Beuk in Purme-
rend plaats.

In een zinderende wedstrijd 
bleef het tot het einde bloedstol-
lend spannend. Tegenstander AC 
Kingdom beschikt over veel in-
dividuele kwaliteit, wat de ploeg 
tot lastig te verdedigen maakt. 
Limmen, dat het zonder vas-

te kracht Daan Hageman moest 
doen, kon door een goede verde-
digende organisatie prima over-
eind blijven en was zelf met vlijm-
scherpe counters levensgevaar-
lijk. Dit resulteerde uiteindelijk in 
een 2-1 voorsprong bij rust, door 
doelpunten van Joeri Admiraal en 
Rik Seignette.

Na rust bleef de marge lang 
maar één doelpunt, waardoor 
het spannend bleef. Doelpunten 
van Frank de Vries uit een corner 
van Ron Hof en een schitteren-
de schuiver in de lange hoek van 
Rens Min, zorgden voor een 4-3 
voorsprong. Keeper Koen Seig-
nette hield hierna zijn ploeg op 
de been met enkele weergaloze 
reddingen en een puntgave as-
sist op Paul Zeeman voor de 5-3. 
Kingdom kwam nog terug tot 
5-4, maar met nog 1 minuut op 
de klok was het Wouter Koot die 
met een uiterste krachtinspan-
ning Rik Seignette wist te berei-
ken, die alle hoop voor AC King-
dom aan diggelen schoot.

,,Een ware teamprestatie”, jubelde 
coach Barry van Beek, die voor-
spelde dat het feest nog tot in de 
kleine uurtjes door zou gaan en 
de vele meegereisde supporters 
bedankte voor hun steun.

Castricumse jongeren schitteren in 
musical Pay it Forward
Heiloo - Op vrijdag 8 en zater-
dag 9 juni speelt musicalgroep 
De Hanswijckers de musical Pay 
it Forward in theater De Beun in 
Heiloo. Een deel van de groep 
komt uit Castricum. Na inten-
sief repeteren onder professio-
nele leiding zijn ze er helemaal 
klaar voor. De musical Pay it For-
ward gaat over de jonge Trevor 
die van zijn docent Maatschap-
pijleer de opdracht krijgt een ma-
nier te bedenken om de wereld te 
veranderen. Trevor bedenkt een 
plan waarbij iedereen een goede 
daad moet verrichten voor drie 
mensen, die vervolgens een goe-
de daad moeten doen voor drie 
andere mensen. Het lijkt te gaan 
mislukken, maar dan ...
Nieuwsgierig? Kom kijken en luis-

teren! Kaarten zijn te bestellen via 
de website www.hanswijckers.nl. 
De musical wordt opgevoerd op 

vrijdag 8 juni om 20.00 uur en za-
terdag 9 juni om 15.00 en 20.00 
uur.  (foto: aangeleverd)

Pesten op school nog steeds actueel
Tweedaagse cursus ‘Plezier op School’
Castricum - GGD Hollands Noor-
den organiseert in opdracht van 
de Gemeente Castricum op 19 en 
20 juli 2018 de tweedaagse cur-
sus ‘Plezier op school’ voor aan-
staande brugklassers. De cursus 
helpt kinderen hun zelfvertrou-
wen te vergroten en beter voor 
zichzelf op te komen.

Naar school gaan kan een dra-
ma zijn als je gepest wordt. In de 
praktijk blijkt dat kinderen zelden 
op eigen kracht van de pesterij-
en afkomen. Zelfs de overgang 
naar een nieuwe school brengt 
daar vaak weinig verandering in. 
Kinderen nemen hun angst voor 

pesterijen meestal mee naar de 
nieuwe school. Die angst trekt 
dan vaak weer nieuwe pestkop-
pen aan. 
De cursus is bedoeld voor kin-
deren die op de basisschool zit-
ten en erg opzien tegen de over-
stap naar de nieuwe school, ge-
pest worden, moeilijk vriendjes/
vriendinnetjes kunnen krijgen, 
geen nee durven zeggen, regel-
matig ruzie hebben zonder dat 
ze dat eigenlijk willen en vaak al-
leen staan. 

De cursus wordt gehouden op 
donderdag 19 juli en vrijdag 20 
juli van 9.00 tot 16.30 uur in het 

Clusius College, Oranjelaan 2a te 
Castricum. De cursus start met 
een ouderavond op dinsdag 17 
juli van 19.30 tot 21.30 uur in CJG 
Castricum, Geesterduinweg 5 te 
Castricum. Aanmelden kan tot 
vrijdag 29 juni 2018 via www.gg-
dhn.nl/Cursussen. Het maximaal 
aantal deelnemers per groep is 
twaalf kinderen. Voor meer in-
formatie en vragen kan men ook 
op deze website terecht of con-
tact opnemen. Dit kan van maan-
dag tot en met vrijdag van 08.30 
tot 16.30 uur via telefoon 088-
0100557 of stuur een e-mailbe-
richt via cursusbureau@ggdhol-
landsnoorden.nl. 

‘Ontdek de schatten van de sloot’
Slootjesdag zondag 10 juni
Castricum - Waterschorpioenen, 
kokerju�ers of stekelbaarsjes: wat 
leeft er allemaal in de sloot? Dat 
kan men met eigen ogen zien tij-
dens Slootjesdag. Zo ziet men 
met een beetje geluk schaatsen-
rijders over het water glijden. 
Bij het Ruiterhuys aan de Hee-
reweg kunnen liefhebbers met 
een schepnetje aan de slag en de 
vondsten bespreken met deskun-
digen. Jong en oud kunnen ken-
nismaken met waterdieren als 
poelslakken, stekelbaarsjes. IVN 
Midden Kennemerland (Instituut 
voor natuureducatie en duur-
zaamheid) en de gemeente Cas-

tricum houden Slootjesdag op 
zondag 10 juni.  
Het leven keert weer terug in de 
sloten en plassen. Dankzij de in-
spanningen van gemeenten en 
waterschappen wordt het opper-
vlaktewater beter beheerd en dat 
is te merken. Sloten en plassen 
zitten vol leven. Een sloot is feite-
lijk een klein ecosysteem. Dat sy-
steem kan gemakkelijk worden 
verstoord. Daarom is goed wa-
terbeheer van levensbelang. Dat 
geldt zowel voor de hoeveelheid 
water als voor de waterkwaliteit. 
Met het organiseren van de Sloot-
jesdag wordt aandacht gege-

ven voor het leven in de sloot, de 
waarde van schoon oppervlakte-
water en de investeringen van de 
overheid om het oppervlaktewa-
ter schoner te krijgen. IVN organi-
seert door heel Nederland in het 
weekend van 8 tot en met 10 juni 
diverse wateractiviteiten. IVN laat 
jong en oud de natuur van dicht-
bij beleven. Bezoekers kunnen 
ervaren wat de natuur betekent 
voor Nederland, én voor henzelf.  

Iedereen is van harte welkom 
op zondag 10 juni van 11.00 tot 
16.00 uur achter het Ruiterhuys, 
Heereweg 83 te Castricum. 

Zondag 17 juni in Jac. P. Thijssecollege
Concert Emergo op Vaderdag
Castricum - Op zondagmiddag 
17 juni geeft het fanfareorkest 
van muziekvereniging Emergo 
Castricum een concert. Het Ta-
ta Steel Symfonisch Blaasorkest 
onder leiding van Arnold Span is 
hierbij te gast en neemt de helft 
van het programma voor haar re-

Emergo tijdens het concert van vorige maand in de Beurs van Berlage in Amsterdam (foto: Nico Lute)

kening. Emergo is blij dat ook so-
praan Fenna Ograjensek weer 
van de partij is. Onder andere 
tijdens het concert in mei in de 
Beurs van Berlage kon het pu-
bliek al genieten van haar warme 
stem. Ook muzikanten Clenn Kei-
zer, René Zaal en René Breetveld 

zullen deze middag soleren. 

Het concert begint om 14.30 uur, 
en de deuren van het Jac. P. Thijs-
se College zijn vanaf 14.00 uur ge-
opend voor publiek. Kaarten kos-
ten €7,50 en zijn aan de deur ver-
krijgbaar. 

Klik & Tik: ‘Het 
internet op’
Castricum - Graag meer met de 
computer doen, maar niet goed 
weten hoe het werkt? Dan is ‘Klik 
& Tik voor beginners’ de juiste 
cursus. Deze  cursus van vijf bij-
eenkomsten start op donderdag 
21 juni in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum. De bij-
eenkomsten vinden plaats van 
10.00 tot 11.00 uur. De cursus 
begint bij de basis en gaat stap 
voor stap en stapje verder. Zo le-
ren deelnemers typen, e-mai-
len en het werken op internet. 
Aan de hand van �lmpjes wor-
den voorbeelden gegeven over 
hoe het werkt en vervolgens kun-
nen deelnemers zelf oefenen. De 
cursus is voor echte beginners en 
duurt 5 weken op de data: 21, 28 
juni, 5, 12 en 19 juli. Deelname is 
gratis. Er is ook een werkboek be-
schikbaar, maar de aanschaf daar-
van is niet verplicht. De kosten 
voor het werkboek zijn tien euro. 
De cursus wordt gegeven in Bibli-
otheek Kennemerwaard locatie 
Castricum, Geesterduinweg 1 te 
Castricum. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek. Er 
kunnen maximaal acht mensen 
meedoen. Vooraf aanmelden is 
dan ook noodzakelijk.

Bierles bij De Bakkerij
Castricum - De schappen puilen 
uit van het speciaalbier en het 
aantal brouwerijen stijgt nog al-
tijd. Tussen al dat geweld is het 
wel lekker om te weten hoe je 
een biertje het beste kan waar-
deren, wat uiteraard begint met 
goed kunnen proeven. Altijd al 
willen weten hoe je eigenlijk bier 
moet proeven? En ondertussen 
ook genieten van een biertje? Dat 
kan vrijdag 8 juni in De Bakke-
rij in Castricum. Brouwerij 5Hoog 
uit Heemskerk geeft deze avond 
bierles voor beginners, ervaren 
rotten en biersnobs in de dop!

De Bakkerij wordt in samenwer-
king met Brouwerij 5Hoog je fa-
voriete nieuwe klaslokaal. On-
der het mom ‘goed verhaal, lek-
ker kort’ vertellen de leraren van 
de avond over de kunst van het 
bierproeven onder het genot van 
vier speciaal geselecteerde bie-
ren. Het menu is alleen die avond 
te verkrijgen en exclusief voor de-
genen die zich ingeschreven heb-
ben. 
Reserveren à 15 euro kan via het 
formulier op http://bit.ly/bier-
les5hoog . De zaal gaat om 21.00 
uur open.  (foto: aangeleverd)
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Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Oordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. Toelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

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

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Installati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

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

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda Raadsplein
7 juni 2018

Regionale Veteranendag Castricum-Uitgeest 

 

Tijd Onderwerp Kamer  
19.30  21.00 ienswijze op jaarstukken emeenschappelijke  Raadzaal
 Regelingen  wijziging RHCA:
 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: 
    jaarrekening 2017, begroti ngswijziging 2018 
    en begroti ng 2019 
 - Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
    (RAUM): jaarrekening 2017, begroti ngswijziging 
    2018 en begroti ng 2019
 - WNK Personeelsdiensten: jaarrekening 2017 
    en begroti ng 2019
 - D Hollands Noorden: jaarrekening 2017 
    en begroti ng 2019
 - Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
    Noord (RUD): jaarrekening 2017 en begroti ng  2019
 - Vuilverbrandingsinstallati e (VVI): jaarrekening 
    2017 en begroti ng 2019
 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA): 
    jaarrekening 2017 en begroti ng 2019

 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA

19.30  20.15 Aanvraag Vangnetuitkering Parti cipati ewet  Sti erop
 over 2017 
20.15  21.00 Commissie Algemene aken* Sti erop
 1A Benoemen onderzoekscommissie
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2018
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
Pauze
21.15  21.45 Vervolgbehandeling zienswijze op jaarstukken  Raadzaal
 emeenschappelijke Regelingen  wijziging RHCA
21.15  21.45 Verordening commissie bezwaarschrift en 
Sti erop
21.45  22.30 Diverse moti es:
 - Moti e aanvraagportaal elektrische rijders
 - Moti e loondispensati e
Raadzaal 
21.45  22.30 Vaststellen Bestemmingsplan Sifriedstraat 34 Castricum Sti erop

22.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A ienswijze jaarrekening 2017 en conceptbegroti ng 
    2019 werkorganisati e BUCH
 B Benoemen onderzoekscommissie
 5 Sluiti ng 

n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n 
unn n rui  ma n an  m ij i  m in t  s r n ij n r r n i  in  

commissievergaderingen aan de orde zijn. 

n i n u rui  nst t  ma n an  m ij i  m in t  s r n, unt u ic  aar r 
t t n m t  a  aar   r a rin  aats in t r 1 .00 uur aanm n ij  

ri    ia raa s ri   castricum.n ,  ia  t nnumm rs 088 0 01  n 088 
0 01 .   n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n.

Tijd Onderwerp Kamer
19.30 - 20.45 Raadsinformati ebijeenkomst: Raadzaal
 Presentati e Veiligheidsbeeld

Op zaterdag 23 juni organiseren de gemeenten Castricum en Uitgeest in nauwe samenwerking 
met het Veteranencomit  de Veteranendag 2018. De gemeenten eren op deze wijze hun 
lokale veteranen met een feestelijk programma. Deze regionale Veteranendag is bedoeld om 
(hernieuwd) kennis te maken en bij te praten met mensen die dezelfde ervaringen delen. 
Naast de onderlinge kennismaking staat de dag natuurlijk in het teken van waardering voor het 
bijzondere werk van de veteranen.

Het Veteranencomit , bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave, heeft  samen met de 
gemeenten een interessant en aantrekkelijk programma opgesteld. Een stoet historische 
legervoertuigen trekt op zaterdagochtend door de twee gemeenten. De colonne begint in 
Uitgeest en via de omliggende dorpen eindigt de rit bij het gemeentehuis van Castricum. Daar 
worden de veteranen ontvangen door burgemeester Mans en collega-burgemeester Verkleij 
van Uitgeest. De gemeenten Uitgeest en Castricum waarderen het als de inwoners op 23 juni de 
Nederlandse vlag uithangen.

Na het welkomstwoord door burgemeester Verkleij volgt een lezing van de heer Patrick Choenni 
over de hedendaagse krijgsmacht. De ochtend wordt na enkele plichtplegingen vervolgd met 
een informeel samenzijn en de traditi onele Blauwe hap’. De bijeenkomst zelf is uitsluitend 
bedoeld voor veteranen. De veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninsti tuut hebben 
inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen of ontvangen deze binnenkort. 

Tentoonstelling en rondrit oude legervoertuigen
Voor lie  ebbers en andere ge nteresseerden is het mogelijk de oude legervoertuigen te 
bezichti gen. In Uitgeest kan dat bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur; in Castricum bij 
hotel Het Oude Raadhuis van 10.00 tot 10.40 uur en bij het gemeentehuis van 11.30 tot 14.30 
uur. Na aankomst bij het gemeentehuis Castricum heeft  het publiek de mogelijkheid om tegen 
betaling van  1,50 een rondrit te maken door Castricum.

Bijeenkomst gemeentehuis 
De bijeenkomst in het gemeentehuis is uitsluitend bedoeld voor veteranen. 

Het is mogelijk dat u geen uitnodiging hebt ontvangen, omdat u bijvoorbeeld niet bij de 
Sti chti ng Veteraneninsti tuut geregistreerd staat. Indien u als veteraan naar deze bijeenkomst 
wilt, bent u natuurlijk ook van harte welkom. Daarvoor kunt u zich tot 15 juni aanmelden bij 
Peter Jaap Don, Team Communicati e via mailadres peterjaapdon@debuch.nl 

Agenda raadsinformatieavond
14 juni 2018

Veteranendag 2017

Foto: Veteranencomité Castricum-Uitgeest

Met de zomervakanti e voor de deur is het belangrijk dat u op ti jd controleert 
of uw paspoort of Nederlandse Identi teitskaart nog geldig is. Heeft  u een 
nieuwe nodig? Maak dan op ti jd een afspraak om dat te regelen. 

Een afspraak maken doet u online: www.castricum.nl/afspraakmaken. Heeft  u geen computer 
en internet? Bel dan 140251, dan helpen wij u verder. Ook als u problemen ervaart met de 
afsprakenkalender, zoals beschikbare ti jdsti ppen, kunt u ons bellen. Kunt u toch niet op de 
afgesproken ti jd, wijzig of annuleer die dan. Dat kan via een link in de afspraakbevesti ging. 

Controleer tot slot ook nog even wat u mee moet nemen als u naar de afspraak komt en wat de 
regels zijn: www.castricum.nl  wonen  paspoort

Paspoort niet meer geldig? Maak 
een afspraak voor een nieuwe

Maak 
afspraak

een 

v

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

Het werkt heel eenvoudig: 

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of bel 14 0251.

Kies een activiteit. 

Kies een datum en tijdstip. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 

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

Het werkt heel eenvoudig: 
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Wij zitten voor u klaar.
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welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op de 
website naar het product waar 
u een afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

Belt u liever voor een afspraak? 
Bel dan 14 0251.

Kies een activiteit. Dit is het 
product of de dienst waar u een 
afspraak voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel u van 
deze producten wilt. Handig als u 
bijvoorbeeld voor het hele gezin 
identiteitskaarten aanvraagt.

Kies een datum en tijdstip. 
Op donderdag kunt u ook ’s avonds 
een afspraak maken. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 
In uw mailbox ontvangt u een 
afspraakbevestiging. 

Zet de afspraak meteen in uw 
agenda. Dan vergeet u het niet. 
Een dag van tevoren ontvangt u 
van ons ook nog een herinnering 
via de mail. Kijk ook nog even 
wat u mee moet nemen. 

Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 6 juni 2018

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevings-
vergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
250518 Pirola 18 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
280518 De Bloemen 26 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak)
Bakkummerstraatweg 29a in Castricum
Het wijzigen van de bestemming
Lindenlaan 90 in Castricum
Het aanbrengen van een constructi eve wijziging

290518 Zeeweg 70 in Castricum
Het plaatsen van een ti jdelijke koelcontainer
Lindenlaan 90 in Castricum
Het plaatsen van een erker en het uitbouwen van de achtergevel

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 

Ingetrokken: Pirola 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
Vergunningsvrij: Meester Bodewesstraat 3 
Het wijzigen van de gevel in Castricum 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
280518 Bleumerweg 12 in Castricum

Het bouwen van twee veldschuren
310518 Tweede Groenelaan 4 in Castricum 

Het plaatsen van een dakopbouw

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres
290518 Breedeweg 77 in Castricum

Het bouwen van een schuur
Theebos 24 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Zomerschoon 101 in Limmen
Het wijzigen van het kozijn

Lindenlaan 90 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Hoogegeest 43 in Akersloot
Het bouwen van een woning
Schelgeest 41 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

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

Verleende Evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres
280518 Kerklaan 20 in Akersloot

Verleende doorlopende evenementenvergunning Korenfesti val Akersloot bij ’t  
Hoorntje op 10 juni 2018 van 13.00 uur tot 19.00 uur, verzenddatum besluit  
28 mei 2018 (APV1800501)
Alkmaardermeer en Uitgeestermeer
Verleende ontheffi  ng voor het snelvaren op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
op 23 en 24 juni 2018, 17 t/m 19 augustus 2018, 24 t/m 26 augustus 2018, 15 en  
16 september 2018, 29 en 30 september 2018, 6 en 7 oktober 2018, verzenddatum  
besluit 28 mei 2018 (APV1800444)

290518 Op het parcours op de Van der Mijleweg, de 2e Groenelaan, 
de Bakkummerstraat, de Stetweg en de Brederodestraat in Castricum
Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum op zondag 24 juni 2018  
verzenddatum besluit 29 mei 2018 (APV1800352).

300518 Op de stoep C.F. Smeetslaan in Castricum
Verleende vergunning voor de buitententoonstelling “open je ogen” met het 
plaatsen van 16 buitendisplays op de stoep C.F. Smeetslaan in Castricum, van 
11 juni 2018 tot 10 juli 2018 , verzenddatum besluit 30 mei 2018 (APV1800510).

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

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

Conceptbegroti ng 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Op 22 mei 2018 heeft  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum ingestemd met de conceptbegroti ng 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord. Deze dienst voert in opdracht van 17 gemeenten en de provincie 
Noord-Holland milieutaken uit. In de conceptbegroti ng 2019 staat beschreven welke taken 
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in 2019 van plan is uit te voeren en 
welke kosten dit voor de gemeente met zich meebrengt.

De conceptbegroti ng 2019 ligt vanaf 5 juni 2018, voor een periode van zes weken, 
ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Castricum, 6 juni 2018.

00xx maand 2018

Lezing over IJsland
Castricum - Ruud Schaafs-
ma neemt iedereen mee op 
reis naar het spectaculaire 
natuurschoon van IJsland in zijn 
lezing op don-derdag 21 juni in 
de bibliotheek in Castricum. 
IJsland is een uniek eiland 
binnen Europa, waar je di-rect 
in aanraking komt met het 
ontstaan van de aarde. Een 
para-dijs voor natuurliefhebbers, 
wan-delaars en fotografen. 
Ruud vertelt hier uitbundig over

in zijn lezing. IJsland heeft een 
betoverende schoonheid door 
zijn heldere ver-gezichten, vul-
kanische verschijn-selen, enor-
me gletsjers, de hoge vogel-
rotsen en meren met broeden-
de vogels, de midzomernacht en 
het noorderlicht. IJsland is een 
land van uitersten. Overal spo- 
ren van een - vaak recent - 
glaciaalverleden en letterlijke 
kijkjes in het binnenste van de 
aarde. Geen bomen, maar wel

een explosie van pioniers-
planten, korstmossen en blauw-
wieren in hete bronbeekjes.  
Enorme hoeveelheden broed-
vogels, waaronder de fraai 
gekleurde papegaaiduiker op de 
honderden meters hoge 
vogelkliffen langs de kust. De 
gekleur-de bergen, het geweld 
van glet sjerrivieren met grote 
watervallen, de verlatenheid van 
het binnenland. Dit alles in het 
mooie arctische licht. Deze 
ongeveer anderhalf uur 
durende ‘reis’ door IJsland 
geeft een prachtig beeld van

dit land van onweerstaanbare 
schoonheid.  Ruud Schaafsma is 
auteur van de boeken ‘Struinen op 
IJsland’ en ‘Verder struinen op 
IJsland’. Deze boeken zijn deze 
avond te koop en kunnen op 
verzoek gesigneerd worden door 
Ruud. Meer informatie is te vin-
den op www.ruud-schaafsma.nl. 
Geïnteresseerden zijn op donder-
dag 21 juni vanaf 20.00 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-tie 
Castricum, Geesterduinweg 1, van 
harte welkom. De toegang is €6,- 
inclusief een kopje koffie of thee. 
Leden van de bibliotheek krijgen

€1,- korting op de toegangs-prijs. Aanmelden kan via de website:
www.bibliotheekken-nemerwaard.nl via de agenda of bij de klant-
enservice in één van de vestigingen (betaling per pin).

(Foto: aangeleverd)




