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WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Reuzekwal op strand
Bakkum - Toen Robert en Josefi ne Sannes vrijdag een wan-
deling over het strand maakten, troffen zij een enorme kwal 
aan; een zeepaddestoel. Niet lang geleden werd er een aan-
getroffen op het strand van Texel en vorig jaar was het raak 
tussen Castricum en Egmond. Ook dit exemplaar lag even 
voorbij Bad Noord richting Egmond. De kwal is dood.

Opvang vluchtelingen Antonius
Castricum - De gemeen-
teraad spreekt donderdag 
over de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen in het voor-
malig Antonius Kinderte-
huis. Hetzelfde geldt voor de 
invulling na twee jaar: een 
groepsaccommodatie met 
zorg. Dit betekent dat het 
college bereid is de aanvraag 
voor afwijking en later aan-
passing van het geldende 
bestemmingsplan in behan-
deling te nemen. Het woord 
is nu echter eerst aan de ge-
meenteraad. Op 16 en 23 ju-
ni zijn hierover raadsbijeen-
komsten.

Een ontwikkelaar heeft het 
plan van het Antonius Kin-
dertehuis in Bakkum een va-
kantieverblijf te maken waar 
mensen die zorg nodig heb-
ben met hun reisgenoten te-
rechtkunnen. Omdat een be-
stemmingsplanprocedure tijd 
kost, wil de ontwikkelaar tot 

die tijd het pand verhuren 
aan COA (Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers). Deze 
wil hier voor maximaal twee 
jaar vluchtelingen huisves-
ten. Het gaat om een groep 
van maximaal 160 personen, 
waarvan de meesten inmid-
dels een verblijfstatus heb-
ben. Zij wachten op een wo-
ning. 
In de praktijk zal het dus gaan 
om een wisselende groep: 
mensen die vertrekken naar 
elders en nieuwe bewoners 
die uit een azc komen. De 
plannen kunnen alleen door-
gaan als de gemeente in-
stemt met de opvang via af-
wijking op het bestemmings-
plan. Burgemeester Mans: 
,,De reacties die we binne-
krijgen variëren van welkom 
en aanmelden als vrijwilliger, 
tot vragen en zorgen over de 
schaal, de duur en de ver-
keersveiligheid. Veel vragen 
kunnen we beantwoorden 

en rond verschillende zorgen 
kunnen we afspraken maken 
met COA of zelf maatrege-
len treffen. Maar veel weer-
stand tegen een opvanglo-
catie als zodanig ervaren we 
niet.” Op donderdag 16 juni is 
er een presentatie van COA 
en de ontwikkelaar tijdens 
een raadsactiviteit, op 23 ju-
ni staat het onderwerp op de 
agenda van de raadscarrou-
sel. Beide bijeenkomsten zijn 
openbaar en vindenplaats in 
het gemeentehuis. De bijeen-
komsten zijn openbaar. 

Geld over na opvang
Als antwoord op vragen van 
Ralph Castricum van Forza 
Castricum blijkt dat de ge-
meente Castricum geld heeft 
overgehouden aan de nood-
opvang van asielzoekers eind 
vorig jaar in De Enterij in Lim-
men; zesduizend euro. 
De totale bruto kosten waren 
180.000 euro, het COA keer-
de 186.000 euro uit. De ge-
meente was zo’n 140.000 eu-
ro kwijt aan de huur van de 
sporthal, bedden en bedden-
goed, beveiliging, schoon-
maak en de coördinatie van 
vrijwilligers. Daarbovenop 
hebben ambtenaren totaal 
1.400 uur ingezet om het al-
lemaal mogelijk te maken en 
dat vertegenwoordigt een 
bedrag van 40.000 euro. 

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Slavinken
Per stuk €0,99

1 Hollandse bloemkool
500 gr aardappelen

4 saucijsjes

Samen €3,99
Gebraden gehakt
Boterhamworst
Runderrollade

€4,99
CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

VADERDAG
VERWEN JE VADER MET EEN TAART VAN DE ROSET

Geslaagd?!?
Donderdag leuke geslaagd taartjes 

om je diploma te vieren
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Let op:
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toestemming van de uitgever!
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Burgerlijke Stand Castricum     
Geboren
Castricum - 22-05-2016: An-
nefl oor Willemijn Tiggelman, 
dochter van Herman P. H. 
Tiggelman en Marjon Baas. 
30-05-2016: Fabe Welp, zoon 
van Franciscus C. Welp en 
Dorien Atsma. 06-06-2016: 
Olivia Winter, dochter van 
Cornelis W. Winter en Cindy 
A. Kerzaan.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 28-05-2016: 
Maurits G. T. Oud en Chantal 
Y. De Liser de Morsain. 01-
06-2016: Ronaldus J. A. Ad-
miraal en Aimée Mariëlle Ar-

wert. 08-06-2016: Midas T. 
Knevel en Danny Debrichy. 
Limmen - 01-06-2016: Mar-
kus S.P. Admiraal en Wilhel-
mina C. J. Oorthuis.

Overleden
Castricum - 01-06-2016: 
Lupko Bakker, gehuwd met 
Anny M. Demmendaal. 05-
06-2016: Faylin van Hei-
ningen, dochter van Jer-
ry van Heiningen en Simone 
Stulp. 07-06-2016: Carl H. E. 
Schönlank, gehuwd met Ma-
thilda van der Wal. Limmen 
- 31-05-2016: Hester van 
Leerdam, weduwe van Harm 
Haan.

Mooie avondvierdaagse
Castricum - De Geversweg 
stroomde compleet vol don-
derdagavond bij het inhalen 
van de deelnemers aan de 
avondvierdaagse. Tijdens de-
ze editie liepen heel veel ou-
ders mee en dat had vast te 
maken met de goede weers-
omstandigheden. De klein-
tjes hebben vier keer vijf ki-
lometer gelopen, de oudere 

kinderen vier keer tien en de 
echte wandelaars legden el-
ke avond vijftien kilometer af. 
Ze werden beloond met een 
medaille, natuurlijk een boe-
ketje bloemen en veel kinde-
ren werden extra getrakteerd 
op snoep. Voor alle deelne-
mers geldt dat ze weer wat 
extra conditie hebben opge-
bouwd.

Perrontunnel en liften station
Castricum - Donderdag 16 
juni om 20.45 uur begint in 
het gemeentehuis een bij-
eenkomst waarin verder ge-
sproken wordt over de liften 
en tunnel in het NS-station. 
ProRail wil alle stations rol-
stoeltoegankelijk maken. In 
Castricum wordt dit bereikt 
met het plaatsen van liften in 
de perrontunnel. 

De gemeente Castricum wil 
aanhaken en zo haar ambitie 
van verbetering van de ver-
binding tussen dorp en duin 

invulling geven. Bijvoorbeeld 
door een bredere, al dan niet 
verlengde, tunnel met trap-
pen die aansluiten op het 
Westerplein en het dorp. NS 
Stations ziet ook meerwaarde 
in een gecombineerd project 
waarbij nieuwe (commercië-
le) ruimte voor stationsfunc-
ties beschikbaar komt. Aan 
de hand van een presenta-
tie over het proces en de va-
rianten wordt informatie ge-
boden die door de raad kan 
worden benut in het besluit-
vormingstraject.

Open Tuinen Weekend in 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op zondag 19 
juni is de Tuin van Kapitein 
Rommel geopend van 11.00-
16.00 uur in verband met het 
Open Tuinen Weekend. Naast 
genieten van de gunnera, de 
klaprozen, libellen en ande-
re insecten en planten in de 
tuin zijn er ook andere activi-
teiten. Tuinman Bertho Jans-
sen geeft het rondleidingen 
door de tuin en om 14.00 
uur speelt Nordika traditio-
nele volksmuziek uit Scandi-
navië. Ook is de expositie van 
Joke Veldhuizen-Leis te zien 
(foto). Het terras is geopend 
voor koffi e/thee en taart.

Castricum - Op zondag 12 
juni om 3.50 uur was er spra-
ke van een vernieling op de 
Scheerling. Een getuige hoor-
de een sissend geluid afkom-
stig in de nabijheid van een 
motorrijtuig. Bleek dat er een 
autoband was lek gestoken. 
In de afgelopen maanden zijn 
er meerdere keren vernielin-

gen gepleegd aan motorrij-
tuigen. De politie doet on-
derzoek naar deze vernielin-
gen. Indien er iemand meer 
informatie heeft dan hoort de 
wijkagent, Emmelot van der 
Borden, dat graag. Dat kan 
via 0900-8844 of stuur een e-
mail naar: emmelot.van.der.
borden@politie.nl.

Getuigen vernieling gezocht

Meedoen aan Kermisrun
Limmen - Op 10 september 
wordt de Kermisrun weer ge-
houden. De Kermisrun is niet 
alleen hardlopen, maar een 
uitdagend parcours vol hin-
dernissen waarbij wordt ge-
klommen, gezwommen en 
getijgerd. De deelnemers 
blijven zeker niet droog, wor-
den vies, fysiek intensief uit-
gedaagd en muzikaal aan-
gemoedigd. De start is op 
een nieuwe plek en de rou-
te is vernieuwd. De inschrij-
ving is gestart en al honderd 
deelnemers hebben zich in-
geschreven via www.kermis-
run.nl. Een ronde bij de Ker-
misrun is zo’n 2,5 kilome-
ter en kan drie keer gelo-

pen worden. Wie voor de prij-
zen gaat, moet alle rondes 
lopen. Iedere deelnemer of 
team met de meest origine-
le outfi t, die in ieder geval na 
één ronde de fi nish bereikt, 
maakt kans op de prestigieu-
ze titel ‘meest originele Ker-
misrun loper 2016’. Deelne-
mers vanaf twaalf jaar kun-
nen al meedoen. De deelna-
mekosten bedragen dertig 
euro per persoon. Dit is in-
clusief startnummer, tijdchip, 
muziek langs het parcours 
en een aansluitend diner. De 
Kermisrun heeft geen winst-
belang. De mogelijke winst 
wordt gedoneerd aan de ou-
deren van Limmen.

Castricum - Op zondag 12 
juni rond 2.30 uur vond er 
een vechtpartij plaats op de 
Stationsweg. 
Het ging om een groep jon-

Vechtpartij in het dorp
geren waarbij er één werd 
aangehouden voor de mis-
handeling. Deze verdachte is 
overgebracht naar het poli-
tiebureau.
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Eerste optredens van MD 
Music Events in A9 Studios

Regio - Marco Daas, een 
49-jarige Heemskerker met 
passie voor muziek, is MD 
Music Events begonnen. Zijn 
doel is om muziek dichterbij 
in de regio te brengen. ,,De 
locatie was een inkoppertje: 
A9 Studios in Uitgeest”, ver-
telt Marco enthousiast. ,,Al 
snel had ik het eerste optre-
den geboekt: Symfo Classics, 
The Best of Symphonic Rock 
op 25 november. Dit is een 
van de meest indrukwekken-
de tributeshows ik ooit heb 
ervaren. Klassieke hits van 
Yes, Genesis, Pink Floyd, Ma-
rillion, Manfred Mann¹s Earth 
Band, ELO, Alan Parsons Pro-
ject en Procol Harum en veel 
meer in één optreden. Symfo 
Classics telt maar liefst drie 
topvocalisten: Cindy Ouds-
hoorn, Edward Reekers en 
Martin van der Starre. Cindy 
en Edward waren jarenlang 
de herkenbare stemmen van 
de symfonische rockformatie 
Kayak. Martin is bekend van 

de succesvolle rockmusicals 
‘Woodstock the Story’, ‘Jesus 
Christ Superstar’ en ‘We Will 
Rock You’. De fantastische 
band staat onder leiding van 
Joost Vergoossen van onder 
andere Kayak en Het Goede 
Doel.” Vergoossen werd door 
het magazine Gitarist twee 
keer uitgeroepen tot ‘Beste 
Gitarist van de Benelux’.
Vervolgens komt op 17 de-
cember het Pink Floyd Pro-
ject naar Uitgeest. ,,Met Pink 
Floyd’s eigen vocaliste Dur-
ga McBroom in de gelederen 
kom je niet dichter bij Pink 
Floyd. Het twaalfkoppige Pink 
Floyd Project is Neerlands 
meest gewaardeerde Pink 
Floyd tributeband en bestaat 
tien jaar. Hun groots opge-
zette, authentieke show mag 
gerekend worden tot een van 
de grotere tribute-producties 
van de Benelux. Met ruim 
twintig songs in een twee en 
een half uur durende show 
wordt iedereen meegeno-

men op reis door het sprook-
jeslandschap van vijftig jaar 
Pink Floyd; van de psychede-
lische periode met Syd Bar-
rett tot en met het recen-
te en veelal eigentijdse werk 
onder aanvoering van David 
Gilmour. Inclusief quadrafo-
nisch zaalgeluid, audiosam-
ples, een grootse lichtshow, 
spectaculaire lasereffec-
ten, drie videoschermen met 
kunstzinnige visuals, de na-
tuurlijk voor Pink Floyd zo 
herkenbare attributen én een 
muzikale uitvoering waar-
uit de diepgewortelde liefde 
voor de muziek van een van 
‘s werelds meest invloedrijke 
rockbands spreekt.”
Pink Floyd Project is am-
bassadeur van de stichting 
KidsRights. Bij ieder optre-
den wordt er daarom aan-
dacht gevraagd voor Kids-
Rights en vormt een groep 
basisschoolkinderen het koor 
bij de grootste Pink Floyd-hit 
‘Another Brick In The Wall’.

Laagste prijs bij Hummel:
Terrasoverkappingen 

van Deponti
Heemskerk - Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort is exclu-
sief dealer van Deponti ter-
rasoverkappingen voor heel 
Noord-Holland. Het hele jaar 
genieten van het terras en al-
tijd droog en uit de wind zit-
ten? Hummel Kozijnen en 
Wooncomfort maakt het mo-
gelijk voor de laagste prijs!

Bij Hummel is een comple-
te terrasoverkapping van ca. 
406 centimeter breed en ca. 
250 centimeter diep verkrijg-
baar voor de ongekend lage 
prijs vanaf 1.315,00 euro (in-
cl. BTW) in de kleuren crème/
wit en antraciet. De terras-
overkapping is voorzien van 
polycarbonaat beplating en 
kan optioneel worden voor-
zien van luxe extra’s zoals 
LED verlichting, een infra-
rood terrasverwarmer, spie-
kozijnen voor de zijwanden 
en Fiano schuifglaswanden 
(veiligheidsglas), waardoor 
de overkapping geheel is af 
te sluiten. Met het wisselvalli-
ge weer in Nederland kan nu 

iedereen optimaal van de tuin 
genieten zonder zelf in de re-
gen te moeten zitten. Een 
fl itsende overgang van huis 
naar tuin, het doorzichtige 
dak versterkt de zonnestralen 
en dat maakt het al snel lek-
ker om buiten te zitten. Een 
terrasoverkapping is dan ook 
een must voor iedereen die 
van het buitenleven houdt. 
Beleef alle seizoenen, van het 
eerste voorjaarszonnetje tot 
de laatste mooie herfstdag. 
In de showroom van Hum-
mel staan diverse realistische 
opstellingen, zodat een goed 
beeld van de mogelijkheden 
kan worden verkregen. De-
ze terrasoverkappingen zijn 
eenvoudig zelf te plaatsen 
dankzij de zeer uitgebreide 
montagehandleiding, maar 
natuurlijk kan Hummel de-
ze taak overnemen tegen een 
zeer gunstig tarief. De show-
room aan de Lijnbaan 44a te 
Heemskerk is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 16.30 uur 
(zaterdag van 11.00 tot 15.00 
uur) of bel: 0251 234484.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

A Hologram for the King
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Now You See Me 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Elle

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

Love & Friendship
zaterdag 15.45 uur

woensdag 15.00 uur
Alice Through the Looking Glass - 3D

vrijdag 15.45 uur
zaterdag & zondag 13.15 uur 
Angry Birds (NL) 3D

woensdag 15.00 uur
Angry Birds (NL) 2D
vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
The Jungle Book 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur 

Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 16 juni t/m  22 juni 2016

Gespreksgroep nabestaanden
Regio -  Voor mensen die 
hun partner zijn verloren 
worden bijeenkomsten geor-
ganiseerd waarbij ze met lot-
genoten in contact worden 
gebracht. 

De gespreksgroep voor na-
bestaanden gaat eind sep-
tember van start. De ge-
sprekgroep is in principe be-
doeld voor mensen die lan-
ger dan een half jaar gele-
den hun partner hebben ver-
loren en die de behoefte voe-
len om over hun ervarin-
gen met anderen, die dit ook 
hebben meegemaakt, te pra-
ten. De groep wordt begeleid 

door steeds twee ervaren ge-
spreksleiders. 

Er zijn acht bijeenkomsten,de 
eerste vier keer is dat één 
keer per week op een don-
derdagmiddag; daarna komt 
de groep nog vier keer een-
maal in de twee weken bij el-
kaar. Na twee maanden is er 
nog een terugkomsessie om 
ervaringen met elkaar te de-
len. De bijeenkomsten vinden 
plaats in het Jeugdhuis, Cas-
tricummerweg 4 in Uitgeest.
Annmelden kan via tel.: 
0251-312331. Aan deze ge-
spreksgroep zijn geen kosten 
verbonden.

A Hologram For The King
Ver weg van huis, in een 
nieuwe nog onvoltooide stad 
middenin de woestijn van 
Saudi Arabië wacht Ameri-
kaanse zakenman Alan Clay 
(Tom Hanks) samen met en-
kele medewerkers van een 
bedrijf dat gespecialiseerd is 
in holografi sche presentaties 
dag na dag op Koning Abdul-

lah. Dit alles om het beslag 
op zijn huis te voorkomen 
en de studie van zijn dochter 
te kunnen bekostigen. Maar 
vooral om maar ein-de-lijk 
iets geweldigs te bereiken. 
Ondertussen beleeft hij een 
onverwachte romance en 
ontdekt hij wat écht belang-
rijk is in het leven. 

Love & Friendship is een vi-
lein en fris liefdesdrama ge-
baseerd op Jane Austens 
nooit eerder verfi lmde brie-
vennovelle Lady Susan. Lady 
Susan trekt tijdelijk in bij haar 
schoonzus. Samen met haar 
Amerikaanse hartsvriendin 
Alicia bekokstooft ze slu-

Love & Friendship
we plannetjes om zichzelf en 
haar dochter aan een echt-
genoot te helpen. 
De mannen in haar leven blij-
ven blind voor haar doortrap-
te gedrag. Regisseur Whit 
Stillman geeft het oer-Brit-
se verhaal een bruisende im-
puls.
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Mucicstar in Dierenduintje 
Castricum - Kinderkoor Mu-
cicstar geeft op zaterdag 18 
juni eerst acte de présence 
op het Fete de la Musique op 
het Bakkerspleintje om 18.00 
uur. Zaterdag 25 juni vanaf 

14.30 uur zijn zij te vinden in 
‘t Dierenduintje aan de Dui-
nenboschweg 1a. 
Kinderen die het leuk vinden 
mogen meezingen met het 
koor. 

Regio - Op zondag 26 juni 
vindt een waterputwandeling 
plaats naar drie putjes: de 
Willibrordusput, de Adelber-
tusput en de Runxput. Op de 
laatste zondag in juni is bo-
vendien het Adelbertusfeest. 
Aanvang 8.00 uur, start bij 
het Willibrordushuis, Wester-
weg 267, Heiloo. 

Langs de putjes 

Heiloo-  Op zondag 19 juni 
is in de Werkendelslaan van 
10.00 tot 15.00 uur een rom-
melmarkt. Er is een breed 
aanbod, er staan geen han-
delaren. Voor de kinderen 
is er een popcornkraam en 
een springkussen. De rom-
melmarkt wordt opgeluis-
terd met livemuziek. Er zijn 
nog een paar plaatsen be-
schikbaar. Voor meer infor-
matie: rommelmarktwerken-
delslaan@hotmail.com.

Rommelmarkt

Drie teams kampioen
Castricum - Tennisvereniging Castricum heeft dit seizoen 
drie kampioensteams: dinsdag dames 1 eerste klasse, dins-
dag dames2 dubbel 50+ derde klasse en zaterdag gemengd 
5 zesde klasse. Het laatste team is het jongste seniorenteam, 
zij zijn uiteindelijk derde geworden, maar hebben alle wed-
strijden gewonnen.

Regio - Op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni controleert 
duinbeheerder PWN weer 
extra op het bezit van duin-
kaarten. Dit betekent dat al-
le bezoekers, ook de hardlo-
pers, daadwerkelijk de duin-
kaart bij zich moeten hebben 
en moeten kunnen laten zien.

Extra duin-
kaartcontroles

Egmond - Op zondag 26 juni 
houdt Stichting Vrienden van 
Sighet een zomermarkt op 
het terrein van de Prins Hen-
drikstichting aan de Voor-
straat in Egmond aan Zee. Er 
zullen ongeveer zestig kra-
men zijn met voor ieder wat 
wils. De markt is van 11.00-
17.00 uur. De Skarrebekken 

en de Egmondse Matrozen 
treden op en er zijn specia-
le activiteiten voor kinderen, 
waaronder een draaimolen 
en brandweerauto. Het mu-
seum van de Prins Hendrik 
Stichting kan ook bezocht 
worden. De winst gaat naar 
verschillende projecten voor 
de allerarmsten in Roemenië.

Markt Vrienden van Sighet 
bij Prins Hendrik Stichting 

Jaimie nadert podium NK
Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus van Start Racing is 
in de vierde wedstrijd om het 
Nederlands Kampioenschap 
Supersport 600 in Assen heel 
dicht bij een podiumplaats 
gekomen. In de tweede helft 

van de wedstrijd streed hij 
voor de derde plaats, maar 
moest zijn meerdere erken-
nen in Danny van de Sluis en 
werd op een vierde plaats af-
gevlagd. 
Foto: Kees Siroo.

Castricum - Op zondag 26 
juni  organiseert IVN Mid-
den-Kennemerland in sa-
menwerking met Camping 
Geversduin een belevingsex-
cursie voor kinderen en vol-
wassen in en om de camping. 
Gids Edwin Kapitein laat de 
schoenen en sokken uittrek-

ken en vertelt mooie verha-
len terwijl er rondgewandeld 
wordt. 

Aanmelden bij  de recep-
tie van Camping Geversduin 
of via info@campinggevers-
duin.nl. Het vertrek is om 
13.00 uur vanaf de receptie. 

Excursie op blote voeten

Limmen - Tijdens de jaar-
lijkse barbecue van gym-
ploeg de Springbokken uit 
Limmen wordt de Springbok-
kenbokaal uitgereikt. De bo-
kaal gaat naar de Springbok 
die op een af andere wijze tij-
dens het seizoen is opgeval-
len. Dit seizoen was dat Cees 
Riedeman. 
Na vele jaren van noeste ar-
beid mocht Cees gaan ge-
nieten van een welverdiende 
vut-regeling. Hierdoor heeft 
Cees de gelegenheid gekre-
gen om zich op enkele ande-

re terreinen verdienstelijk te 
maken. Vooral bij de Corne-
liuskerk heeft Cees zijn draai 
gevonden. Bij de Springbok-
ken heeft hij geen avond 
overgeslagen. Tijdens de 
trainingen is Cees een vas-
te waarde in het veld. Bal-
vast staat hij zijn mannetje 
tijdens elk spel. Het maakt 
niet uit. Voetbal, basketbal, 
volleybal, hij pakt zijn punt-
jes mee. Daarnaast brengt 
Cees veel gezelligheid mee 
en heeft voor een ieder een 
goed woord. 

Castricum - Zaterdag om 
21.20 uur is de brandweer 
uitgerukt naar de aanleun-
woningen van de Santmark. 
Het was loos alarm. Zondag 
om 23.15 uur een melding 
van Dijk en Duin. omdat daar 
een klein brandje was ge-
weest. Deze was al snel ge-
blust door bedrijfshulpver-
leners. Omdat er nog aar-
dig wat rook op de afdeling 
bleef hangen heeft de brand-
weer met de rookventilator 
de rook uit het pand verdre-
ven en daarna de afdeling na 
een meting weer vrijgegeven.

Brandmelding
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Bouw Kultuurhuis in volle 
gang, het theater staat

Castricum - Al enige tijd 
vinden sloop- en bouwwerk-
zaamheden plaats op het 
voormalige Geesterhage-ter-
rein. Het eerste plandeel, het 
nieuw te realiseren Kultuur-
huis, is inmiddels goed zicht-
baar. Vrijdag waren wethou-
der Marcel Steeman, Ted 
Biesterbos en direct betrok-
kenen bijeen om deze bijzon-
dere mijlpaal te vieren.
 Het is al lange tijd de wens 

van zowel gemeente, gebrui-
kers, omwonenden als ont-
wikkelaar Biesterbos het ge-
bied een omvangrijke kwali-
teitsverbetering te geven. De 
aanhoudende behoefte aan 
volwaardige culturele, maat-
schappelijke en zorgvoorzie-
ningen in de gemeente zijn 
de drive achter het project. 
Met de aanvullende realisatie 
van diverse soorten wonin-
gen zal het gebied een kwa-

litatieve transformatie onder-
gaan en daarmee een toe-
komstgerichte verbetering in 
Castricum zijn. 

Kultuurhuis
Voor de realisatie van het 
Kultuurhuis (totaal 4.200 m² 
bvo) werden de bestaan-
de gebouwen van Stichting 
Nieuw Geesterhage en Stich-
ting Bibliotheek Kennemer-
waard grondig verbouwd en 
aangevuld met ca. 2.500 m² 
bvo nieuwbouw tot een mul-
tifunctioneel complex. Hier-
in zullen naast de nieuwe bi-
bliotheek, maatschappelij-
ke zorgfuncties, het centrum 
voor kunsteducatie en een 
ontmoetingscentrum geves-
tigd worden. De bouw vor-
dert inmiddels gestaag en 
het Kultuurhuis zal nog dit 
jaar aan alle gebruikers wor-
den opgeleverd. 

Woningen
Rondom het Kultuurhuis zul-
len circa 43 woningen gere-
aliseerd worden, waaronder 
11 vrije kavels (ca. 240 m²-

480 m²) en koopappartemen-
ten, in het sociale, midden en 
hoge segment. De afmetin-
gen van de appartementen 
variëren tussen de ca. 70m²-
160m². Aanvullend worden  
zo’n zestien grondgebonden 
woningen op de voormalige 
Toonbeeldlocatie ontwikkeld. 
De leegstaande school Mo-
lenweid op het terrein is in-
middels gesloopt en het par-

keerterrein is opgenomen ten 
behoeve van de bouwwerk-
zaamheden. 
Het plan kenmerkt zich als 
een zeer diverse ontwikke-
ling, direct bij de dagelijkse 
voorzieningen en het OV ge-
legen. Het openbaar gebied 
ondergaat een herinrichting  
waardoor een pleinachtige, 
autoluwe omgeving zal ont-
staan.  

Vandervens met rock-
’n-roll bij Mezza Luna

Castricum - Bij Grandca-
fe Mezza Luna wordt het 
aanstaande vrijdag, 17 ju-
ni weer swingen en ouder-
wets rock- ‘n-rollen. 

Afkomstig uit de regio komt 
de band Vandervens zorgen 
dat het dak er vanaf gaat. 
Het is een echte familieband. 
Broers, neven, ooms; hoe 
het precies zit weet niemand 
meer, maar deze clan zorgt 

ervoor dat stilzitten geen op-
tie is. Dus haar in het vet, pet-
ticoat uit de kast en de dans-
schoenen aan. De organisa-
tie zou het leuk vinden als de 
bezoekers zich ook kleden in 
rock-‘n-rollstijl. 

Er wordt een prijsje ter be-
schikking gesteld aan dege-
ne die het mooist gekleed is. 
Het feest begint om 21.00 uur 
en  de entree is gratis.

Minder inbraken, minder fi etsen weg
Castricum - Waakzaamheid 
werkt. Sinds de politie vaker 
surveilleert en inwoners zich 
organiseren in WhatsApp-
groepen, neemt het aantal in-
braken verder af. In april is er 
zelfs in geen enkele woning 
in Castricum ingebroken. Het 
aantal fi etsendiefstallen in de 
eerste vijf maanden van dit 
jaar is bijna de helft gedaald 
ten opzichte van dezelfde pe-
riode vorig jaar.
Nul woninginbraken in een 
hele maand, dat is al lang 
niet meer voorgekomen. De 
afgelopen jaren was het aan-
tal inbraken (inclusief po-
gingen) gemiddeld ongeveer 
vijftien per maand. In de pe-
riode van de inbraakgolf, no-
vember en december 2013 
en januari en februari 2014, 
waren dat er zelfs meer dan 
dertig per maand. 
De aantallen inbraken lo-
pen terug: 181 in 2013, 124 
in 2015. Van juni 2015 tot en 
met mei 2016, zijn er 81 in-
braken geteld, waarbij het 29 
keer bij een poging bleef. 
Burgemeester Toon Mans: 
“Elke inbraak blijft er een te-
veel. Een inbraak heeft veel 
impact, niet alleen om wat 
je kwijt bent, maar ook om-
dat het onveiligheidsgevoe-
lens losmaakt waar je als ge-

dupeerde lang last van kunt 
hebben. Daarom is het goed 
dat politie en inwoners blij-
ven opletten en alarm slaan 
waar nodig.” Vorige week is 
de gemeente begonnen met 
het aanbrengen van bordjes 
die aangeven dat WhatsApp-
groepen waakzaam zijn. 
Burgemeester en politie roe-
pen op om mee te doen aan 
de WhatsAppgroepen. Aan-
melden kan als volgt: Cas-
tricum: de beheerders zijn 
Annette Liefting en Anne-
mieke Glorie-Steevens. Mail 
naar buurtpreventiecastri-
cum1@gmail.com, of zie Fa-
cebook: www.facebook.com/
groups/whatsappgroepcas-
tricum. Akersloot: de beheer-
ders zijn Petra Nordholt, Car-

la Nijsten en Ruben Noom. 
Mail naar burgeralert@112-
akersloot.nl of zie Facebook: 
www.facebook.com/alarme-
ringen.akersloot. Limmen: de 
contactpersonen zijn Mar-
jan Weurding en Ben Liefe-
rink. Mail naar marjan.weur-
ding63@gmail.com.
Op de foto vertegenwoordi-
gers van WhatsAppgroepen 
uit Castricum, Akersloot en 
Limmen bij een van de eerste 
bordjes aan de Soomerwegh. 
De komende weken komen 
er vijftig van zulke bordjes 
door de gemeente te hangen. 
Van links naar rechts: burge-
meester Toon Mans, Anne-
mieke Glorie-Steevens, Mar-
jan Weurding, Ruben Noom, 
Annette Liefting. 
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Oldtimers verrassen regio
Akersloot - De Nederland-
se oldtimervereniging Austin 
A30/35 vierde het 35-jarig ju-
bileum in Akersloot. Donder-
dag 9 juni werden de Neder-
landse en buitenlandse gas-
ten welkom geheten op Cam-
ping de Boekel. 

Op de camping was een 

aparte ruimte gereserveerd 
voor alle activiteiten. Er kwa-
men ruim dertig auto’s uit 
de jaren ‘60 uit het binnen- 
en buitenland samen. Ni-
co Brantjes uit Uitgeest was 
ook van de partij. ,,De groep 
overnachtte in tenten en old-
timer caravans. Vrijdag 10 
juni werd Alkmaar en Ber-

ZZP-rumoer door 
recente wetswijziging

Regio - ,,Ben je zzp’er of 
werk jij met zzp’ers?  Dan ben 
je vast al op de hoogte van de 
ontmanteling van de VAR per 
1 mei 2016. Wat betekent dit 
in de praktijk?” 
Aan het woord is Annet 
Everaarts van payzet.nl. ,,Met 
het overleggen van een VAR-
verklaring kon de zzp’er tot 
voor kort aantonen dat hij 
vrijgesteld was van loonhef-
fi ngen. Steekproefsgewijs is 
gebleken dat er in de prak-
tijk te vaak niet aan de zzp-
criteria wordt voldaan en er 
dus sprake is van een ver-
kapt dienstverband. Met het 
invoeren van een modelover-
eenkomst brengt de belas-
tingdienst hier verandering 
in en is de werkgever me-
deverantwoordelijk voor het 
werken volgens de zzp-cri-
teria.” De belangrijkste crite-
ria: geen gezagsverhouding, 
geen loonbetaling, geen ver-
plichte persoonlijke arbeid.

De aankondiging van een zo-
genaamd overgangsjaar van 
VAR naar modelovereen-
komst heeft onnodig tot on-
rust geleid. ,,De modelover-
eenkomsten werken in veel 
gevallen prima. Op dit mo-
ment worden wij veel bena-
derd door werkgevers die 
desondanks een valkuil zien 

in de huidige overeenkomst 
met een zzp’er.” Een veel-
voorkomend praktijkvoor-
beeld: de zzp’er die een vast 
aantal uren bij een werkge-
ver werkt. Dit is niet toege-
staan. ,,Met de goede wil van 
zzp’er en werkgever is het 
vrijwel altijd mogelijk om een 
samenwerking zonder enig 
risico te continueren. Zzp’ers 
of werkgevers die twijfels 
hebben door nieuwe situa-
tie, geven wij graag advies. 
Je kunt daarvoor contact op-
nemen met Annet Everaarts, 
regio manager payzet.nl. An-
net Everaarts, regio manager 
payzet.nl, 06–15390532, an-
neteveraarts@payzet.nl.  

gen aan Zee bezocht, zater-
dag ging de optocht naar de 
Zaanstreek en zondag gin-
gen we de Schermer in. 
Tijdens de rondritten bezoch-
ten we het Molenmuseum, 
molens, forten en een kaas-
boerderij. En ‘s avonds aten 
we samen en was er volop 
tijd voor veel gezelligheid.” 

Uitgeest - Zaterdag 11 ju-
ni was in de A9 Studio’s de 
aftrap van de jaarlijkse actie 
van Vergroot de Hoop ‘Snoei-
hard tegen kanker’. Aanwe-
zigen genoten van optre-
dens van de swingende band 
Full Count en vier cabare-
tiers waaronder Arie Koomen 
en Wilko Terwijn. Jaarlijks 
wordt in een korte periode 
het snoeisel van taxus bac-
cata ingezameld dat dient 
als grondstof voor 50 procent 
van de chemokuren.
‘Je kunt zo weinig doen’, hoor 
je mensen vaak zeggen als 
iemand in zijn of haar om-
geving wordt getroffen door 
kanker. Toch is dat gezegde 
niet helemaal waar. Verzamel 
snoeisel van de taxus bacca-
ta. Dit snoeisel is grondstof 
voor de helft van alle chemo-
kuren. En dat is dus hard no-
dig. De periode dat je de uit-
gelopen taxus kunt snoeien 
is nu, van half juni tot eind 
augustus.
Stichting Vergroot de Hoop 
uit Beverwijk zorgt ervoor dat 
de taxusscheuten worden in-

gezameld. Zij zijn actief bezig 
met het werven van taxusdo-
nateurs door het benaderen 
van gemeenten, hoveniers 
en particulieren. De werkza-
me stof baccatine zit alleen in 
jonge scheuten, de lichtgroe-
ne takjes die in het voorjaar 
aan de boom verschijnen. Al-
leen dat snoeisel is dus van 
belang bij deze inzamelac-
tie. In de IJmond kan men het 
snoeisel, takjes van minstens 
1 cm dikte en 30 cm lang, 
aanbieden bij elk afvalbreng-
station van HVC. 
Tijdens de kick-off in A9 Stu-
dio werd heel duidelijk ge-
maakt hoe belangrijk het in-
zamelen van deze taxus is. 
Egbert Roozen van de bran-
chevereniging Hoveniers & 
Groenvoorzieningen bewees 
hoe belangrijk een groe-
ne omgeving is aan de hand 
van een aantal cijfers. Zieke 
mensen knappen eerder op 
door de nabijheid van groen, 
dat is al jaren geleden bewe-
zen. Groene tuinen zijn te-
genwoordig ook van belang 
voor het overschot aan re-

genwater. Weg met de stenen 
tuinen dus. Vorig jaar zamel-
de Vergroot de Hoop 2600 
kuub snoeisel in, goed voor 
even zoveel chemokuren. Er 
werd als gevolg daarvan een 
bedrag van 106.000 euro aan 
goede doelen gegeven. Dit 
jaar hoopt men het dubbele 
te behalen. Kijk voor meer in-
formatie op www.vergrootde-
hoop.nl.

Snoeihard tegen kanker

PvdA N-H: ,,Neem regie 
kustbebouwing in handen!”
Regio - De PvdA fractie N-H 
heeft haar verontrusting ge-
uit bij Gedeputeerde Sta-
ten over de toenemende be-
bouwing van de stranden in 
de provincie. In een aantal 
schriftelijke vragen heeft Sta-
tenlid Nico Papinau Salm GS 
opgeroepen om de regie in 
handen te nemen. ,,De laat-
ste tijd horen we steeds meer 
berichten over het steeds 
dichter bebouwd raken van 
de kust. Het gaat niet alleen 
over de huisjes op het strand, 
maar ook over de huisjes en 
bungalows die direct ach-

ter de duinen gebouwd wor-
den. Er liggen op dit moment 
plannen voor het bouwen van 
honderden huisjes tussen 
Bergen en Den Helder, zowel 
op het strand als in de bin-
nenduinrand. Het bebouwen 
van de kuststrook kan ernsti-
ge gevolgen hebben voor de 
kwaliteit van de kustbescher-
ming, de ontwikkeling van de 
natuur en het toerisme.”  De 
markt voor recreatievastgoed 
aan de kust is bovendien ver-
zadigd. Tevens is het aantal 
overnachtingen aan de kust 
al jaren stabiel.

Simone kiest voor portret van Sandra 
Castricum - Vorige week-
end was bij Perspectief een 
gedeelte van de expositie ge-
reserveerd voor de portret-
ten van ondernemer Simo-
ne Veldt-Bakker. Dit jaar was 
haar de beurt ten deel geval-
len om als bekende plaat-
selijke persoonlijkheid, na 

de burgemeester en Hen-
ny Huisman voor een aantal 
leden van Perspectief te ko-
men poseren. Het resultaat:  
achttien ‘Simone-portretten’, 
waaruit de hoofdpersoon er 
ééntje mocht kiezen. Simone 
koos voor het werk van San-
dra van der Hof. Met een ca-

deaubon werd deze kunste-
naar beloond voor de door 
haar geleverde prestatie. 
Voor wie de tentoonstelling 
bij Perspectief gemist heeft 
wordt de komende tijd nog 
een zestal werken in de eta-
lage van Bij Bakker in de 
Dorpsstraat geëtaleerd.
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Eric Ott in strijd met 
coureur Ivar Doornbos
Uitgeest - Motorcoureur Eric 
Ott uit Uitgeest heeft tijdens 
de OWcup van afgelopen za-
terdag een mooi gevecht ge-
leverd met Ivar Doornbos. 
Eric heeft nog niet het ritme 
van vorig jaar te pakken, hij 
kon zich dan ook niet ver-
der klasseren als een vijftien-
de startpositie. Dit mede door 
een aantal valpartijen tijdens 
de tweede training, waar je 
tijdens de gele en rode vlag 
situatie niet je tijd kan verbe-
teren.
Dit keer was Eric wel goed 
weg met de start, vanaf posi-
tie vijftien gelijk naar de der-
tiende, in de ronde die volg-
de had hij ook Bryan Eusman 
te pakken en een ronde ver-
der moest Glenn van Straalen 
er aan geloven. Nu liep Eric 
in op Ivar Doornbos maar die 
liet zich niet snel pakken. Vier 
ronde voor het einde van de 
wedstrijd ging Eric Ivar voor-
bij maar Ivar pikte aan bij Eric 
om samen naar de volgen-
de groep te rijden. Dit lukte 
niet, wel hadden Eric en Ivar 
een mooie strijd, in de laatste 
ronde pakte Ivar Eric weer te-
rug, en blokte Ivar in de GT, 
Eric probeerde er beter uit 
te komen, maar moest toch 
Ivar met een honderdste van 
een seconde op de finishlijn 

voor laten gaan. Beide cou-
reurs hebben een fantasti-
sche wedstrijd gereden. 
Teamgenoot Rob Juwett heeft 
helaas de wedstrijd aan zich 
voorbij moeten laten gaan, in 
de tweede training ging het 
mis. In de tweede ronde in 
Mandeveen ging hij onderuit 
doordat Jardo van Huisstede 
in de fout ging, Jardo haalde 
een andere coureur in, maar 
daar zat ook Rob nog voor en 
om Rob te kunnen ontwijken, 
remde Jardo zich onderuit en 
in zijn val nam hij Rob mee. 
Rob heeft gegleden met de 
motor op zijn bovenbeen, die 
daarna behoorlijk beurs was, 
hij kon en mocht dan ook niet 
meer de wedstrijd rijden. De 
motor is de trailer in gegaan, 
en wordt deze week weer 
opgeknapt, zodat de Yama-
ha YZF-R1 tijdens de volgen-
de wedstrijd, de 501 van As-
sen weer ingezet kan wor-
den. Dan zitten Rob en Eric 
met Alex Ott in één team. De-
ze endurance wedstrijd is op 
zaterdag 2 juli op het TT cir-
cuit van Assen, en uiteraard 
is de toegang gratis.
Het videoverslag van de Su-
percup 600 is al te zien via 
het videokanaal van de OW-
cup met mooie onboard beel-
den van Eric. (Karin Ott)

Uitgeest - In de laatste week 
van mei dit jaar gingen ruim 
40.000 collectanten op pad 
voor het Longfonds (voor-
heen Astma Fonds). De op-
brengst van de collecte in 
Uitgeest bedroeg 2.744 eu-
ro. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage! Hiermee kan het 
Longfonds blijven strijden te-
gen longziekten en onder-
zoek financieren om kapot-
te longen te repareren. Want 
gezonde longen zijn van le-
vensbelang. In Uitgeest zoekt 
het Longfonds voor de col-
lecte van volgend jaar nog 
collectanten. Wilt u uw steen-
tje bijdragen, neem dan con-
tact op met Jelmer Krom, tel. 
06-57 94 32 34. Hij kan u in 
contact brengen met de or-
ganisator in Uitgeest.
Collectant gemist? Sms dan 
‘LONG’ naar 4333. Hiermee 
doneert u alsnog 1,50 aan 
het Longfonds. Of ga naar 
longfonds.nl/steun-ons.

Opbrengst 
collecte 

Longfonds

Uitgeest - In de week van 
19 tot 25  juni wordt de na-
tionale Rode Kruis collecte  
gehouden. Ook in Uitgeest 
wordt zo veel mogelijk huis 
aan huis gecollecteerd. Dit 
jaar staat men ook woensdag 
van 17.00 tot 21.00 uur tijdens 
de zwemvierdaagse en zo-
merbraderie in Zwembad de 
Zien. De volledige opbrengst 
van deze collecte mag aan de 
activiteiten in Uitgeest wor-
den besteed, zodat het mo-
gelijk blijft, dat vrijwilligers in 
Uitgeest hulp kunnen blijven 
bieden aan oudere, eenzame 
en mindervalide Uitgeesters.
De afdeling verzorgt gezellige 
bijeenkomsten op de maan-
dagmiddag in Zorgcentrum 
Geesterheem. Gasten die ex-
tra zorg nodig hebben kun-
nen op vakantie in de zorg-
hotels en op de Henry Du-
nant. Een dagelijkse contact-
cirkel wordt begeleid. Jaar-
lijks  wordt voor mindervalide 
Uitgeesters een verrassings 
uitje georganiseerd. Ook het 
project Meet & Eat valt onder 
de activiteiten.
De zelfredzaamheid staat 
hoog in het vaandel van het 
Rode Kruis. De afdeling Uit-
geest wil daar het komende 
jaar ook aandacht aan be-
steden en daarvoor is geld 
nodig. U kunt uw bijdrage 
ook storten op NL 31 Rabo 
153137568 t.n.v. Rode Kruis 
Uitgeest onder vermelding 
van collecte 2016.

Collecte 
Rode Kruis

Uitgeest - Mike Korver is 
zaterdag winnaar geworden 
van het Amsterdams Jeugd 
Open. Op de baan van de 
Amsterdamse Golf Club was 
de golfer uit Uitgeest de bes-
te in de hoogste categorie.

Mike Korver kende tot nu toe 
een moeizaam seizoen, waar-
in zijn spel op de gewenste 
momenten onvoldoende uit 
de verf kwam. Nadat hij met 
zijn club Houtrak de landsti-
tel in de hoofdklasse misliep, 
werd het vizier meer gericht 
op de grote jeugdtoernooien. 
Daar was het voor de 18-jari-
ge Uitgeester bij zijn tweede 
optreden meteen raak.
Korver zette op de baan aan 

de rand van Spaarnwoude al 
vroeg een scherp score neer. 
Met vier birdies en even-
veel bogeys kwam hij tot een 
score van 72, level par. Daar 
beet de concurrentie de tan-
den vervolgens op stuk. Kor-
ver (handicap +1.5) zag hoe 
zijn vroege score uiteindelijk 
de winnende bleek.
,,Deze overwinning komt 
mooi op tijd’’, vond de Uit-
geester. ,,Komende week is 
het Nederlands kampioen-
schap strokeplay en dat is 
één van de piekmomenten in 
de kalender die ik samen met 
mijn coach Sander van Duijn 
heb uitgestippeld. Een resul-
taat als dit geeft dan op het 
juiste moment vertrouwen.’’

Doe mee met de 
Uitgeestse Zwem4daagse
Uitgeest - Van maandag 20 
juni tot en met vrijdag 24 ju-
ni organiseert zwembad De 
Zien weer de Zwem4daag-
se! Kinderen vanaf groep 4 
kunnen in deze week tussen 
17.00 uur en 20.00 uur baan-
tjes trekken. De afstanden 
zijn 250 of 500 meter per dag. 
Voor de ochtendzwemmers 
(of voor wie ’s avonds geen 
tijd heeft) is het ook moge-
lijk om ’s ochtends de Zwem-
4daagse-rondjes te zwem-
men. 

De hele week worden er ook 
diverse activiteiten georgani-
seerd. Woensdagmiddag 22 
juni is er een speciaal kinder-
programma en een zomer-
braderie. De Zwem4daagse 
wordt op vrijdag afgesloten 
met een feestavond. 

Inschrijven kan via www.
zwembad-dezien.nl, aan de 
kassa van het zwembad of 
via het inschrijfformulier (ver-
krijgbaar bij het gemeente-
huis van Uitgeest). 

De column van 
Monique.......

Onze waterrekening stijgt op onverklaarbare wijze tot ge-
heimzinnige hoogte. Iedere keer valt de aanslag hoger uit 
dan de keer ervoor. Dan klagen wij en proberen te beden-
ken waar dat aan kan liggen maar komen er niet uit. De kin-
deren hebben de neiging om gedachteloos onder de dou-
che te staan terwijl vele liters water doelloos langs hun lan-
ge lijven in het putje stromen. Dan schreeuwt mijn man naar 
boven ‘KLÁÁR!!’ en heel toevallig blijken ze dan net klaar 
te zijn. ‘Zeg jij er dan eens wat van’ krijg ik steevast te ho-
ren. Hij heeft gelijk, dat zou ik moeten doen maar ik mop-
per al genoeg over onopgeruimde troep dus dit laat ik lek-
ker aan hem over. In de zomer besproeien we de tuin, dat 
kan ook nog wel eens de rekening omhoog jagen. Ik wil de 
zaak natuurlijk wel groen houden en al die leuke hangman-
den moeten bij warmte minstens twee keer per dag bego-
ten worden. 
Omdat vorig jaar de tuin rigoureus is aangepakt, bedacht 
mijn echtgenoot dat een regenton een leuk en tevens kos-
tenbesparend idee zou zijn. We zochten op internet naar 
een oude ton. Nou dat was even een eye opener. Die ton-
nen werden vroeger niet alleen als regen- of wijnopslag ge-
bruikt. Houdt u vast, archeologen vonden in zo’n exem-
plaar een vermoorde Stadjer uit de negende eeuw  die 
voor rechtspraak werd bewaard in een regenton. Wij wilden 
heel graag zo’n ding maar liever niet een waar een gecon-
serveerd lichaam in had gezeten. Ergens in de noord von-
den wij een betrouwbare regentonboer. Een oud manne-
tje dat geen pinapparaat had maar zijn zoon bezat aan de 
overkant een kroeg, waar betaald kon worden. Deze oude 
wijnton paste qua kleur precies in ons tuindesign. Het ge-
vaarte werd achter in de auto gelegd waarbij het deksel er-
naast kwam te liggen. Dat verspreidde tijdens de tocht naar 
huis een lucht waarvoor de verkeerspolitie het blaasappa-
raat onmiddellijk tevoorschijn zou halen. De binnenkant van 
de ton was wijnrood en er prijkte een prachtig koperen be-
slagje van het wijnhuis aan de bovenkant. Er moest alleen 
nog even een pijpje van de goot naar de ton gemaakt wor-
den maar tot die tijd zouden we het deksel er af laten zo-
dat regenwater er gratis in kon stromen. De wijnlucht bleef 
vrij overheersend, wij waanden ons achter in de tuin in een 
heuse bodega. Door ons fijne klimaat stond binnen een 
paar dagen het water tot de rand. Maar de walmende sub-
stantie blijkt bij nadere inspectie veranderd in een goedko-
pe beaujolais. Nu maar lang laten rijpen, wellicht hebben we 
straks een Saint- Émilion Grand Cru.

Monique Teeling

Regenton
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Rondleidingen bij De 
Hooge Weide

Bakkum - Het is weer juni 
en dan zijn de natuurgebie-
den van De Hooge Weide op 
z¹n mooist. Om iedereen te 
laten genieten van de bloei-
ende planten, zoals de orchi-
deeën, de gele ratelaar en de 
echte koekkoeksbloem, zijn 
er weer gratis excursies in 
het natuurgebied De Hooge 
Weide. 

Voor natuurliefhebbers een 
grote kans het uitkomen van 
de talloze Sint Jansvlinders  
weer van nabij mee te ma-
ken en ook de resultaten van 

de aanvoer van het heldere 
duinwater in de Schoonwa-
tervallei te zien. De rondlei-
dingen beginnen bij het dam-
hek op het Karhok halverwe-
ge de Achterlaan rechtsaf in 
Bakkum. Kom te voet of op 
de fi ets want parkeergele-
genheid is beperkt. De excur-
sies zijn op zondag 19 en 26 
juni om 11.00 uur. In augus-
tus wordt er bovendien een 
extra rondleiding gegeven 
waar ook de bloeiende Pirola 
en Parnassia gezien kunnen 
worden. De exacte datum 
wordt nog aangekondigd.

Fete de la Musique en 
zomermarkt in centrum

Castricum - Het weekend 
van 18 en 19 juni bruist het 
in het dorpshart van Cas-
tricum. Zaterdag 18 juni 
vindt de tweede editie van 
Fete de la Musique plaats 
met een groot aantal deel-
nemers.  Zowel de erva-
ren als beginnende arties-
ten krijgen de gelegen-
heid zich te profi leren op 
een van de podia, verdeeld 
door het dorpshart.

De artiesten die zich heb-
ben aangemeld zijn on-
der andere: Los Indos, Sip-
ke en Wendy, Mizu, Jos van 
Beest Trio, El Quapo’s, Mu-
sic Star, Kink¹s Tribute, Fi-
goreus, Frank van Doesburg, 
Morgan, Toonbeeld Kids, 
Music Teens, Sietse Brands-

ma, Kleedkamer 2, Savoy, 
Die Vers, Annette Vogel, Mi-
ria Kaspers, Decades, leer-
lingen van Toonbeeld, Do-
kuso, de Deltins en chanson-
nier Edouard. De kinderen 
van Castricum die een instru-
ment bespelen of willen zin-
gen, kunnen optreden voor 
de winkels.
Op het Bakkerspleintje tonen 
de leden van jeu des boules-
vereniging L’Autre Chemin 
dat de Fransen het nog niet 
zo gek bekeken hebben met 
dit aloude volksvermaak. On-
der muzikale begeleiding van 
Jan van der Schaaf en Henk 
Kerssens kan het er nog fa-
natiek aan toe gaan op de 
tijdelijk aangelegde jeu des 
boulesbaan. In de Burge-
meester Mooijstraat is een 

avondmarkt opgesteld met 
veel foodproducten, de win-
kels zijn tot laat in de avond 
geopend. Het evenement 
wordt gedragen door het On-
dernemersfonds Castricum. 

Zomermarkt
Honderden kramen door het 
dorpshart met zomerse arti-
kelen, lekker eten en kinder-
attracties. De zomermarkt in 
het hartje van Castricum is 
dit jaar op zondag 19 juni van 
11.00 tot 18.00 uur. De markt 
bestaat uit ongeveer 150 kra-
men waarop een breed scala 
aan producten is uitgestald. 
Naast de zomermarkt is er 
ook een boeken-, hobby- en 
muziekmarkt. Voor de kinde-
ren is er een zweef- en een 
draaimolen.

Calvin Hoogland pakt 
twee clubrecords AVC

Castricum - De 18-jari-
ge Calvin Hoogland uit Eg-
mond-Binnen is momenteel 
de snelste juniorensprinter 
uit de regio. Deze AV Castri-
cum atleet is momenteel be-
zig een reeks topprestaties 
neer te zetten. Afgelopen jaar 
bij de Junioren B verbeterde 
hij al de AVC clubrecords op 
de sprintafstanden. Dat deed 
hij nog eens over bij het NK 
indoor voor junioren. En af-
gelopen weekend bij de Ju-
nioren A, waar hij negende 
werd op het NK Atletiek. 
Het zomerseizoen is nu on-
geveer een maand bezig en 
de 100 m en 200 m outdoor 
records bij de junioren staan 
nu op zijn naam. Afgelopen 
vrijdag deed Calvin dat op 
één wedstrijd; bij de Goud-
se Kaas- en Stroopwafelwed-
strijden liep hij 11.29 sec op 
de 100 meter (wind -0.6) en 
23.04 sec op de 200 meter 
(wind +0.3). Om een pres-
tatie te laten tellen mag de 
wind niet harder dan +2.0 m/
sec zijn. 
Zaterdag 18 juni staat deze 
nog junior voor het eerst aan 

de start van het NK Senioren. 
Calvin loopt daar de 200 me-
ter. ,,Misschien wel in de se-
rie met Churandy Martina! En 
hopelijk nu onder de 23 se-
conden.” Het clubrecord bij 
de mannen senioren staat op 
naam van zijn trainer Peter 
Wolters, met 22.80 uit 2001. 
,,Wat dat is natuurlijk wel het 
doel!” aldus deze talentvol-
le atleet. 

Moeizame zege
Mandemakers
Akersloot - Wim Mandema-
kers is er donderdagavond 
in geslaagd de volle winst 
te pakken in de wekelijkse 
wedstrijd om de KPB-moun-
tainbikecup. Al in de eerste 
ronde op De Cloppenburgh 
maakte een trio zich los van 

de rest. Wim Mandemakers, 
Wim Verdonk en Ferry Kars-
sen bouwden vrij snel aan 
een niet meer te overbrug-
gen voorsprong op. Een plot-
selinge demarrage van Man-
demakers maakte een ein-
de aan de samenwerking. 
Het werd een gevecht, waar 
Wim Verdonk het slachtoffer 
van werd. Zelfs toen Mande-
makers een gat had van hon-

derd meter knakte de moraal 
bij Karssen niet. Integendeel, 
het lukte hem weer in het wiel 
van Wim Mandemakers terug 
te komen en ook nog de kop 
over te nemen. Nooit eerder 
was het een tegenstander 
gelukt samen met Mande-
makers de laatste ronde in te 
gaan. Deze eer kwam toe aan 
Karssen, die tevreden moest 
zijn met een tweede plek.

NZ Ambassadors-Nederland 
kick off zaterdag 15.00 uur!

Castricum - Zaterdag 18 ju-
ni om 15.00 uur is de kick off 
tussen Nederland en de NZ 
Ambassadors bij Cas RC op 
Wouterland. Na de overwel-
digende aandacht voor het 
bezoek van de All Blacks se-
vens en de positieve respons 
van het Nederlandse publiek 
op het WK Rugby afgelo-
pen jaar vonden de organi-
satie het tijd voor meer top-
rugby in Nederland. De NZ 

Ambassadors bestaat uit se-
mi- en profrugbyers in Euro-
pa vanuit Nieuw Zeeland. Ie-
der jaar komen ze bij elkaar 
om tegen verschillende lan-
den te spelen. Eerder speelde 
en won het team van Duits-
land en Tjechië. 
Eerst wordt er een wedstrijd 
gespeeld door de jeugd. Om 
13.30 uur is er een voor-
wedstrijd NL Dames XV-Ly-
on. Het terrein van de Cas-

tricumse Rugby Club is van-
af 12.00 uur voor publiek ge-
opend zodat iedereen ruim 
de tijd heeft om een plekje 
te zoeken en vast een drank-
je te halen. Na de wedstrijd 
zal het offi ciële gedeelte tus-
sen de teams plaatsvinden in 
de VIP-tent en is er mogelijk-
heid voor handtekeningen. 
Vanaf 17.00 uur start muziek 
van de twaalfmans formatie 
Capital S in de kantine.
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Zevenklapper tennis-
toernooi wordt gezellig
Castricum - Op het tennis-
park van Berg en Bal organi-
seert tennisvereniging Cas-
tricum ook dit jaar weer het 
Zevenklappertoernooi. Het 
toernooi staat open voor al-
le tennissers uit de gemeente 
Castricum. 
Tijdens het toernooi worden 
uitsluitend dubbels en ge-
mengd-dubbels gespeeld en 
iedereen wordt naar sterkte 
ingedeeld in poules. Iedere 
dubbel speelt verdeeld over 
de week van 3 tot en met 8 
juli drie keer een wedstrijd 
van een uur. Voorafgaande 
aan de week weten de deel-
nemers precies wanneer en 
hoe lang ze moeten spelen. 

Naast het sportieve element 
is er als vanouds tijdens het 
toernooi veel aandacht voor 
de gezelligheid. Zo worden er 
iedere avond hapjes geser-
veerd. Op woensdagavond 
treedt singer-songwriter Jet 
Stam op en op de slotavond 
heeft de toernooicommis-
sie de professionele akoesti-
sche coverband The Chill uit 
Amsterdam geboekt. En de 
toernooicommissie heeft nog 
meer plannen. De optredens 
zijn gratis te bezoeken. 

Bij slecht weer is er een aan-
trekkelijk alternatief. Inschrij-
ven voor het toernooi kan via 
de website van TV Castricum.

Een zinkende Titanic in 
orgelconcert in kerk

Castricum - Wie wil horen 
hoe de Titanic zinkt in een 
muzikaal verhaal op het or-
gel, moet vrijdag 24 juni naar 
de Pancratiuskerk gaan. Daar 
geeft Petra Veenswijk een 
concert op het orgel. 

Petra geeft over de hele we-
reld concerten. Zij was één 
van de laatste leerlingen van 
Jean Langlais, een wereldbe-
roemd Frans componist en 

organist. Van haar zijn ver-
schillende cd’s verschenen. 
Zij verzorgt ook regelmatig 
orgelbespelingen voor de ra-
dio.
Tijdens het concert zullen 
zeer verschillende orgelwer-
ken uit de 19e en 20ste eeuw 
klinken. Bijzonder is de trans-
criptie van een werk van Lis-
zt voor orgel door Camille 
Saint-Saëns. Het concert be-
gint om 20.00 uur. 

Castricum - De Kennemer 
Toer Club houdt de Land-
schapstoer die over twee af-
standen gereden kan wor-
den. Er is een vrije toertocht 
van 105 kilometer en een fa-
milietocht van 40 kilometer. 
Deze twee tochten zijn ge-
heel uit gepijld. Inschrijven 
kan op zondag 3 juli  bij Cam-
ping Geversduin  De start van 
de 105 km is van 9.00-10.00 
uur, de 40 km van 9.30 tot 
10.30 uur. De 40 km gaat van 
Castricum gelijk op met de 
105 km tot IJmuiden, hierna 
gaat deze naar Driehuis en 
de pont Velsen weer terug 
naar huis.
De 105 km gaat vanuit Cas-
tricum via het sluizencomplex 
naar Noordwijkerhout en via 
De Zilk na de rust weer huis-
waarts.

Landschapstoer 

Castricum - Voor alle men-
sen die meedoen aan het 
ruilsysteem Letsa wordt op 
19 juni een bijeenkomst ge-
houden in in atelier Ibis, Jan 
van Goyenstraat 318 te Alk-
maar. Belangstellenden zijn 
welkom. Op het program-
ma een verhaal over Find-
horn, de spirituele woon- en 
werkgemeenschap in Schot-
land die al meer dan vijftig 
jaar fl oreert. De lezing wordt 
muzikaal omlijst met Schotse 
volksmuziek op fagot. Aan-
melden bij barbara.rolsma@
gmail.com. Aanvang 13.30 
uur. 

Naar Letsa?

Danae Kingma van start 
op kampioenschappen

Castricum - Van 16 tot en 
met 19 juni komen verschil-
lende OEZA-zwemmers in 
actie op de Nederlandse Ju-
nioren- en Jeugdkampioen-
schapen lange baan in Dor-
drecht. De Castricumse Da-
nae Kingma gaat op zes in-
dividuele afstanden van start, 
de 50, 100 en 200 meter 
vrijeslag, de 50 en 100 meter 
schoolslag en dan ook nog 

de 50 meter rugslag. Mede-
zwemmers Roel Gaal en Rick 
Offringa zullen aantreden op 
de 50, 100 en 200 meter vrije 
slag. Tevens heeft OEZA een 
sterk damesestafetteteam 
voor de vier keer honderd 
meter vrije slag. In die race 
zullen Danae Kingma, Sanne 
Smit, Naomi Buur en Shira de 
Haan er alles aan doen om 
goed voor de dag te komen.

Keezen bij 
Emergo

Castricum - Op zondag 26 
juni houdt muziekvereni-
ging Emergo een keezmid-
dag in gymzaal Waling-
stuin in Castricum. Aan-
vang 14.00 uur.  Aanmel-
den via info@emergo.org. 
Met de opbrengst wordt 
het mogelijk mee te doen 
aan het Wereld Muziek 
Concours in Kerkrade.

Tijdens het WMC in 2013 is 
het Fanfare Orkest van Emer-
go onder leiding van Erik van 
de Kolk, met ruim 92 punten, 
op de vijfde plaats in de eer-
ste divisie geëindigd. Volgend 
jaar, juli 2017, gaat Emergo 
deze vijfde plaats verdedi-
gen, maar iedereen hoopt ui-
teraard op een hogere ran-
king. Om dit alles te kunnen 
verwezenlijken gaat Emer-
go tot de zomer van 2017 di-
verse activiteiten organiseren 
om dat geld bij elkaar te krij-
gen. 

Lid van 
Verdienste

Castricum - De herenselec-
tie van Vitesse ‘22 heeft af-
scheid genomen van een 
deel van haar begeleiding. 
Rolf Greshof legt zijn taken 
als leider van het eerste elf-
tal neer en werd bij zijn af-
scheid benoemd tot Lid van 
Verdienste. 

De zilveren speld werd hem 
opgespeld door voorzitter 
Hans Kaandorp in het bijzijn 
van de selectie en begelei-
ding. Ook Dub Stuifbergen, 

Verbeelding van kaalslag
Castricum - Weinig Cas-
tricummers zal het zijn ont-
gaan: in het afgelopen jaar is 
het terrein van Dijk en Duin 
radicaal veranderd. Mireille 
Schermer werkte in die peri-
ode in Atelier Goudsbergen, 
op het terrein en volgde de 
veranderingen op de voet.
Haar oog viel op een prachti-
ge oude beuk en toen ook die 
boom werd geveld, besloot 
ze er een kunstwerk aan op 
te dragen. Na het drogen van 
een aantal schijven heeft ze 
deze bewerkt en beschilderd, 
en zo is drieluik ‘Beuklijn’ tot 
leven gekomen.  
Schermer verzamelde vervol-

gens de grof uitgehakte drie-
hoeken, die het vellen van de 
bomen vergemakkelijken. Op 
de vlakke kanten legde ze 
het verhaal van de kaalslag 
in olieverf vast, die  de naam 
Slag bij Goudsbergen heeft 
gekregen. Mireille Schermer 
werkt en exposeert bij Ate-
lier voorheen Blinckers waar 
naast ‘Beuklijn’ en ‘Slag bij 
Goudsbergen’ meer van haar 
werk te zien is in olieverf op 
hout. Komende weeken-
den opent ‘Atelier voorheen 
Blinckers’ opnieuw haar deu-
ren. Op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur zijn 
belangstellenden welkom. 

Daphne van Iwaarden en Pa-
trick van der Fits namen af-
scheid van de selectie.



Deephouse en indierock 
dit weekend in Bakkerij 

Castricum - De vrijdag-
avond is in De Bakkerij voor 
deephouse van dj De idea-
le Situatie en dj Koning, twee 
jonge aanstormende talen-
ten uit respectievelijk Cas-
tricum en Heiloo. Op zater-
dagavond is het weer eens 
tijd voor indierock. Er komen 
twee bands uit Arnhem die 
nog niet eerder op het Cas-

tricumse podium stonden. De 
live-avond wordt afgetrapt 
door Claus (foto). Het dyna-
mische drietal grossiert in 
korte uptempo songs. Daar-
na Page Zero. Het trio neemt 
meer tijd om de  grungy rock-
songs regelmatig uit te laten 
waaieren. Vrijdag is de entree 
gratis, op zaterdagavond be-
draagt deze vier euro.

Klaar voor 
Cross Triathlon
Akersloot - Op zondag 19 
juni houden Amak en IJsclub 
Akersloot de tweede Cross 
Triathlon Akersloot. De Cross 
Triathlon Akersloot is vorig 
jaar gestart met zwemmen, 
mountainbiken en hardlopen. 
Om precies 11.00 uur is de 
start. Als eerste wordt er vijf-
honderd meter gezwom-
men in het Alkmaarder-
meer, waarna er vijftien ki-
lometer wordt gefietst door 
de Limmerpolder. Met hulp 
van een paar agrariërs zul-
len de renners over boeren-
erven, pontons en door stal-
len geleid worden. Via het  
MTB parcours op Cloppen-
burch, dat ook onderdeel is 
van de route, komen de spor-
ters na twee ronden weer op 
de Hoorne om aansluitend 
vijf kilometer te gaan hardlo-
pen rondom de Klaas Hoorn- 
en Kijfpolder. 
De laatste deelnemer zal 
waarschijnlijk tussen 12.30 
en 13.00 uur over de meet 
komen.

Bonhoeffer scoort op 
essaywedstrijd UvA

Castricum - Isabel Retterath 
van het Ignatius gymnasium 
in Amsterdam heeft de eer-
ste essaywedstrijd voor scho-
lieren uit 4 en 5 vwo - geor-
ganiseerd door de UvA   ge-
wonnen. Het Bonhoeffer Col-
lege in Castricum sleepte de 
meeste prijzen in de wacht 

met winnaars in twee cate-
gorieën: Kirsten Meiring over 
asielzoekers en Melissa Gou-
vernante over recht op smar-
tengeld.  In totaal stuurden 
64 scholieren een essay in. 
‘Spreekrecht voor slachtof-
fers’ was met 36 inzendingen 
het populairste onderwerp.

Elfstedentocht op strand?
Bakkum - Op 30 juli wordt 
op het strand bij strandpavil-
joen Bad Noord gefietst voor 
ALS. Op het terras wordt de 
Elfstedentocht gefietst door 
Dennis Vink. Twee jaar ge-
leden heeft Maarten Borst 
de 230 kilometer gefietst in 
elf uur. Wordt dit record ver-
broken? Er komt waarschijn-
lijk ook een loopband waar-
op een marathon kan wor-
den gelopen. Bovendien is 

er bingo met Nettie Le Bel-
le en haar dochter Roos Le 
Belle. Alle opbrengsten zijn 
voor ALS, een aandoening 
die leidt tot het onvoldoen-
de of niet functioneren van 
de spieren. ALS is progres-
sief. Dat betekent dat iemand 
met deze ziekte steeds ver-
der achteruitgaat. Bad Noord 
is op zoek naar sponsors: 
tel.: 0251-656244, info@bad-
noord.nl. 

Akersloot - Het bouwplan 
van zestien woningen voor 
50-plussers tussen de Star-
tingerweg en Tulpenlaan 
heeft vorm gekregen. Twee 
bouwblokken van acht ap-
partementen maken een 
kleinschalige goede woon-
gelegenheid met lift moge-
lijk op een ruim perceel. De 
beide blokken zijn verbon-
den met een centrale ingang 
en bergingen, waardoor er 
op deze verbinding een groot 
dakterras wordt gevormd de 
appartementen zijn rolstoel-
vriendelijk. Na lang en in-

tensief overleg met de ge-
meente wordt de bouwver-
gunning binnenkort aange-
vraagd en wordt op 1 oktober 
gestart met de bouw. Inmid-
dels hebben dertien apparte-
menten een eigenaar gevon-
den, er zijn nog drie apparte-
menten vrij. Het gaat hier om 
een CPO-project (Collectief 
Particulier Opdrachtgever-
schap), dat gesubsidieerd is 
door de provincie om de eer-
ste ontwikkelingskosten te 
dragen en mogelijk gemaakt 
door een bestuur dat bestaat 
uit vrijwilligers.

Regio - De maandelijkse 
IVN-natuurwandeling door 
het Heilooër Bos, op zondag 
19 juni  richt zich op het con-
trast in landschap en natuur 
tussen de strandwal waar-
op het geestdorp Heiloo ligt 
en de strandvlakte ten wes-
ten daarvan. De start is op de 
parkeerplaats aan de Belie-
slaan, hoek Stetlaan, in Hei-
loo. Tijdens de wandeling 
wordt stilgestaan bij de ver-
schillen in reliëf, planten en 
dieren en bij de waterhuis-
houding. De excursie begint 
om 10.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Honden, zelfs 
aangelijnd, kunnen niet mee. 
Een donatie, richtlijn 2,50 eu-
ro, wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
Foto: Paul ten Have.

Natuur-
wandeling

Open tuin en veranda
Bakkum - Het weekend van 
18 en 19 juni stelt ‘Bijzonder 
en Tijdloos’ aan de Bakkum-
merstraat 35a open voor be-
langstellenden namens tuin-
vereniging Groei en Bloei. 
Vorig jaar is de gehele ach-
tertuin op de schop gegaan 
en is een prachtig open tuin 
met vijverpartij met water-
loop, borders, zitjes en mooie 
stillevens gecreëerd. Ook zul-

len diverse huis- en tuinde-
coraties, waaronder brocan-
te, alsmede stekjes en plant-
jes te koop worden aange-
boden in de tuin en veranda. 
Deze is deels rolstoelvrien-
delijk. De openingstijden zijn 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zon-
dag rond 15.00 uur wordt 
door Les Notes Joyeuses en-
kele Franse chansons ten ge-
hore gebracht.

Voorleeswedstrijd Clusius
Castricum - Op het Clusius 
College Castricum is voor het 
eerst een voorleeswedstrijd 
gehoudem, die werd geor-
ganiseerd Diana Borst, do-
cente Nederlands. Leerlingen 
uit klas 2 konden zich vrijwil-
lig aanmelden. Leerlingen uit 

zowel VMBO Kader als Ba-
sis , een groep die niet be-
paald bekendstaat als ver-
woede lezers, deden mee. In 
twee rondes werd gestreden 
om de hoofdprijs. De leerlin-
gen moesten voorlezen uit 
een zelfgekozen boek op hun 
eigen leesniveau. 
Tempo, tempowisselingen, 
stemgebruik, emotie over-
brengen, verstaanbaar lezen, 
fragmentkeuze; allemaal za-
ken waarop de kandidaten 
beoordeeld werden. Uitein-
delijk werd Stefan Schram uit 
2B3 de winnaar, hij las voor 
uit Razend van Carry Slee. 
Op de tweede plaats eindig-
de Jessie Neumann uit 2K4 
en op de derde plaats Sylke 
Kabel uit 2B4.
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Heel blij met donatie 
Limmen - Op 11 juni ont-
ving Sanne Briefjes van 
Schipholfonds een donatie 
ten behoeve aanschaf ta-
feltennisrobot. Het Schip-
holfonds reikt vanwege 100 
jaar Schiphol 106.098,55 
aan extra donaties uit om 
dromen van jeugdige spor-
ters waar te maken. Jeugd-
leden mochten hun wen-
sen en dromen kenbaar ma-
ken. Sanne heeft voor TTV 
Limmen een tafeltennisro-
bot aangevraagd waar de 

jeugdspelers veel baat bij 
kunnen hebben. Begin sep-
tember, als de jeugdtrainin-
gen weer beginnen op dins-
dag en vrijdagavond, wordt 
deze robottrainer ingezet 
voor de trainingen. Op de 
foto Roos en Sanne Brief-
jes beiden spelend voor TTV 
Limmen en in het midden 
vriendin Sara Bakker. 

Danny Jordan van FC Cas-
tricum ontving een cheque 
2.120 euro. 

Mobiel betalen 
in de duinen

Regio - Sinds kort verkoopt 
PWN ook de jaarkaart via de 
MyOrder-app. Bezoekers van 
het Noordhollands Duinre-
servaat hoefden al niet meer 
in de rij te staan voor een 
dagkaart. PWN biedt name-
lijk al enige tijd de moge-
lijkheid om met de MyOr-
der-app een dagkaart te be-
stellen en te betalen. Lukas 
Steenbrink van PWN legt uit: 
,,Via de MyOrder-app krijg je 
bij het binnenlopen van het 
Noordhollands duingebied 
een signaal dat je een duin-
kaart nodig hebt, waarna je 
deze direct kunt betalen via 
IDEAL, PayPal, creditcard of 
SmartWallet.” PWN biedt via 
MyOrder dagkaarten, week-
kaarten, ruiterkaarten en 
nu dus ook jaarkaarten aan. 
Jaarkaarten zijn ook te koop 
via www.pwn.nl/duinkaart. 
Tot 1 juli kost een jaarkaart 
met de MyOrder-app elf euro 
in plaats van 12,50 euro.

Brandje verdeelkast Ziggo
Bakkum - Donderdagmid-
dag om 14.30 uur werd de 
brandweer opgeroepen om 
uit te rukken naar de hoek 
Vinkenbaan/Poelven, om-
dat er brand zou woeden 
in een verdeelkast van Zig-
go naast de tandartspraktijk. 
Bij aankomst was er sprake 
van behoorlijke rookontwik-
keling en waren er vlammen 
te zien. De omgeving werd 
afgezet en met een poeder- 
en schuimblusser werd de 
brand bestreden. Omdat het 

om een verdeelstation ging, 
had een groot deel van Bak-
kum geen internet, tv en te-
lefoonverbinding meer. Zig-
go kon nog niet zeggen hoe 
lang de storing zou duren 
omdat er een nieuwe kast 
moet worden geplaatst en 
worden aangesloten. Vlak 
na de brand is al het elektra-
werk veilig gesteld door Lian-
der. De brand is waarschijn-
lijk veroorzaakt door kortslui-
ting in een transformator. Fo-
to Hans Peter Olivier.

Koor zoekt 
nieuwe leden

Regio - Onder leiding van 
dirigent Olaf van Rijn heeft 
sWing zich ontwikkeld tot 
één van de betere koren in 
de regio. Nieuwe leden zijn 
welkom, vooral bassen en 
baritons. De liederen varië-
ren van popmuziek tot klas-
siek. Op woensdag 15 en 22 
juni zijn er open repetities 
in basisschool de Spring-
schans, Breedelaan 6. 

Brons voor Schröer en 
Kruiver wint B-loop in Oslo

Castricum - Deze week 
kwamen de TDR-atleten zo-
wel in het binnen- als buiten-
land in actie. Veel atleten wa-
ren zaterdag bij de Gouden 
Spike in Leiden, waar tevens 
het NK 10.000 meter plaats 
vond. Naast het geweld in 
Leiden liep Manon Kruiver in 
het voorprogramma van de 
Diamond League in Oslo en 
ging Jurjen Polderman op de 
1500 meter van start in het 
Belgische Lier.
In Oslo, waar Manon Krui-
ver op de 1500 meter mocht 
starten, won zij de race met 
negen seconden voorsprong 
in 4’16.22. Op het Neder-
lands Kampioenschap zal zij 
volgende week de 800 me-
ter en 1500 meter lopen. Op 
de 10.000 meter in Leiden, 
die tevens gold als het Ne-
derlands Kampioenschap, 
kwamen Ronald Schröer en 
Edwin de Vries in actie. De 
Vries fi nishte als zesde Ne-
derlander in een nieuw PR 
van 30’10.78. Ronald Schröer 
kwam in een tijd van 29’19.54 
als derde Nederlander over 
de streep. Lisanne de Witte 
ging op de 400 meter weer 
op jacht naar de EK limiet dat 
staat op 52.00. Dit lukte haar 
helaas niet. Zij fi nishte in een 
tijd van 52.71. 
Volgende week tijdens het 
Nederlands Kampioenschap 
is de laatste kans voor De 
Witte om de EK limiet te lo-
pen. In het voorprogram-

ma van de 800 meter kwa-
men vier TDR-atleten in ac-
tie. In de eerste serie weet 
Edwin Sjerps naar een nieuw 
PR van 1’57.14 te lopen. Ry-
an Clarke en Bram Andries-
sen komen in de tweede se-
rie als respectievelijk tweede 
en derde over de fi nish.
Roy van Eekelen kwam in de 
derde serie tot een tijd van 
1’52.62. Jens van Gelderen 
liep de 800 meter bij de jon-
gens. Hij werd derde in een 
tijd van 1’58.68. Bob van der 
Ham liep zijn 800 meter in 
het hoofdprogramma. Helaas 
speelde zijn oude buikspier-
blessure weer op en moest 
hij na 300 meter noodge-
dwongen uitstappen. Volgen-
de week loopt van der Ham 
de 800 meter op het Neder-
lands Kampioenschap. Lau-
ra Boekel en Femke Hooij-
berg liepen in Leiden de 800 
meter bij de vrouwen. Boekel 
wist in een sterk veld als vijf-
de over de streep te komen 
in een nieuw PR van 2’12.18. 
Hooijberg liep haar 800 me-
ter eerder op de dag en ein-
digde op een zevende plaats.
Jurjen Polderman reisde dit 
weekend af naar het Bel-
gische Lier, omdat hier een 
harde 1500 meter op het 
programma stond. Polder-
man had niet gerekend op 
het snelle aanvangstempo en 
kon dit fysiek en mentaal niet 
aan. Hij moest na 500 meter 
uitstappen.

Meer helderheid over 
huishoudelijke hulp

Regio - De PvdA heeft het 
college schriftelijke vra-
gen gesteld of de algemene 
voorziening huishoudelijke 
hulpwel voldoet aan de wet 
(Wmo2015). 
Aanleiding voor de vragen 
van de PvdA zijn een drietal 
richtinggevende uitspraken 
van de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB). De raad deed 
de uitspraken onlangs in het 
kader van door inwoners van 
Utrecht, Rotterdam en Aa en 
Hunze aangespannen proce-
dures. 
Volgens de uitspraken van de 
CRvB is het aanbieden van 
huishoudelijke hulp als al-
gemene voorziening niet in 

strijd met de Wmo2015. Wel 
moet een aanvullende maat-
werkvoorziening worden ver-
strekt als dat nodig is voor ie-
mands zelfredzaamheid. In 
Castricum bestaat een der-
gelijke aanvullende maat-
werkvoorziening. Vraag is of 
deze voldoende volgens de 
Wmo 2015 is vormgegeven. 
In de betrokken drie ge-
meenten was de regeling niet 
conform de Wmo2015. 
De PvdA vraagt zich ook af of 
de informatievoorziening en 
de voorlichting over de alge-
mene voorziening en de aan-
vullende maatwerkvoorzie-
ning wel helder en begrijpe-
lijk zijn voor inwoners.

Castricum - Afgelopen week 
is er een poging inbraak ont-
dekt bij een winkel in het 
winkelcentrum Geesterduin 
in Castricum. Gepoogd is via 
het dak de zaak binnen te ko-
men, maar dit is niet gelukt. 

Poging inbraak

Akersloot - Op zondag 
12 juni omstreeks 3.25 uur 
vond er op het Julianaplein 
in Akersloot een vernieling 
plaats. Een getuige zag dat er 
een raam van een pand ver-
nield werd. Hij zag drie jon-
gens wegrennen in de rich-
ting van de Rembrandschool. 
Een van de jongens had een 
fi ets bij zich. Er zijn nog geen 
personen aangehouden op 
dit moment. Als er iemand is 
die meer weet, kan dat mel-
den via 0900-8844.

Vernieling
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