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Wc voor liefhebbers?
Castricum - Er is wel dege-
leijk onderzoek verricht voor-
dat de promotiecampag-
ne van start ging, maar er is 
kennelijk toch iets over het 
hoofd gezien. Nu ligt het ook 
niet echt voor de hand om te 

bedenken dat er zoiets is als 
Esperanto voor mensen die 
gebruikmaken van gebaren-
taal.  

Eind april hingen ze opeens 
overal, de bordjes met daar-

op een hand afgebeeld, met 
de tekst ‘voor liefhebbers’, 
een promotieactie van de ge-
meente Castricum. ,,Hiermee 
willen we de breedte van ons 
aanbod benadrukken,” al-
dus toerismewethouder Kees 
Rood. Inwoonster Roos Wat-
tel was erg verbaasd toen zij 
de bordjes zag.
,,Niet zozeer omdat ik geen 
liefhebber van Castricum 
ben, integendeel. Het ge-
baar wat er wordt afgebeeld 
is namelijk het internatio-
nale gebaar voor wc. Ik ben 
doof vanaf mijn geboorte en 
de Nederlandse gebaren-
taal is mijn moedertaal. Ge-
barentraal is niet universeel.” 
Volgens Roos bestaat een 
mix van gebarentalen waar-
mee dove mensen over de 
hele wereld met elkaar kun-
nen communiceren, verge-
lijkbaar met Esperanto. ,,Met 
een open hand waarmee je 
ook het gebaar voor mooi 
kunt afbeelden, beeld je een 
w en een c uit, als er ruimte is 
tussen duim en wijsvinger. Ik 
begrijp het gebaar, er wordt 
hiermee uiteraard mooi be-
doeld.” 
Wethouder Kees Rood ver-
telt: ,,In ons vooronderzoek  
zijn we deze betekenis niet 
tegengekomen. Wij hebben 
ons vooral gericht op de Ne-
derlandse markt. Wc is een 
gebaar dat door twee hand-
vormen wordt samengesteld. 
Bewegend kan het in een 
handvorm, maar dan komt 
het niet overeen met het 
‘Voor liefhebbers-logo’. Wij 
zien dus geen concrete over-
eenkomst.” 

Sanne naar WK!
Castricum - Sanne Verste-
gen laat weer van zich ho-
ren. Tijdens haar eerste race 
van dit seizoen liep zij direct 
naar de limiet voor de 800m 
op WK, dat in augustus in 
Londen gehouden wordt. Met 
haar tijd van 2.00.10 staat zij 
momenteel zelfs derde van 
Europa.
Afgelopen weekend maak-

te Sanne een uitstapje van 
haar favoriete 800m naar 
de 1500m. Tijdens de Fanny 
Blankers Koen-games liep zij 
een dik pr van 4.07.90. Hier-
mee kwam zij zelfs in de top-
tien allertijden van Neder-
land. Komende maand loopt 
Sanne voor Team New York 
een aantal topraces in het 
Amerikaanse circuit. 

Julia al week vermist
Castricum - De vijftienjari-
ge Julia Bajric uit Castricum 
wordt al sinds dinsdagoch-
tend 6 juni vermist. Mogelijk 
is zij naar Duitsland of Frank-
rijk gereisd. Het meisje is 155 
cm, heeft zwart haar en brui-
ne ogen. Informatie over de-

ze vermissing? Neem dan 
contact op met de politie via 
0800-6070.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

Geslaagd?!?
Vanaf woensdag leuke geslaagd taartjes 

om je diploma te vieren

VADERDAG
VERWEN JE VADER MET EEN TAART VAN DE ROSET
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Vanaf woensdag leuke geslaagd taartjes 

Vanaf woensdag leuke geslaagd taartjes 
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Het Healthy Zomer 
prijzenfestival!

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Kalfsschnitzel
25% korting

Ratatouille met 
lamsworstjes

voor 2 pers. €5,99
Vleeswarentrio

6 bio eieren
mortadella
ontbijtspek
€4,99
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Burgerlijke Stand Castricum  
Geboren
Castricum - 22-5-2017: Sam 
Kos, zoon van Bart Kos en 
Malou Tetteroo. 22-5-2017: 
Reave Gill Leek, zoon van Se-
bastiaan H. Leek en Maria 
C.A. Zonneveld. 24-5-2017: 
Tess Josepha Suzanna Lin-
den, dochter van Mike Lin-
den en Anna H. Tiebie. 
Limmen - 5-6-2017: Dex Kla-
ver, zoon van Mike Klaver en 
Cindy A.L. Mooij.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Limmen - 2-6-2017: Patrick 
T.J.G. Van Haaster en Anne-
mieke L. Kok. 
Elders - 31-5-2017: Rico Lan-
geberg en Nadine Hugten-
burg.

Overleden
Castricum - 6-6-2017: Hele-
na Land, weduwe van Pieter 
E. van Dijk.

Castricum - Er zijn goede 
rijscholen en rijscholen die 
minder goede resultaten be-
halen. Een rijschool die hoog 
scoort als het gaat om klant-
vriendelijkheid en aantrek-
kelijke voorwaarden is Rij-
school RDL. 
RDL is een afkorting van de 
naam van de eigenaar: Ro-
bert de Lange, 48 jaar oud en 
al 29 jaar lang dagelijks op 
de weg te vinden. Deze rij-
school biedt een gratis proef-
les aan, zodat cursisten ken-
nis kunnen maken met Ro-
bert en zijn kwaliteiten als ri-
jinstructeur.
De lessen van Rijschool RDL 
duren anderhalf uur, genoeg 
tijd om heen en weer te rijden 
naar Alkmaar, waar het exa-
mengebied zich bevindt. De 
rijlessen worden stap voor 
stap opgebouwd waarbij 
goed gekeken wordt naar het 
eigen tempo en de ontwikke-
ling die de cursist doormaakt. 
Een groot voordeel is dat de 
cursisten de auto niet delen 
met medecursisten; zij hoe-
ven niemand weg te bren-
gen of op te halen, zodat de 
anderhalf uur volledig wordt 
benut. De cursisten kunnen 
bovendien per vijf lessen be-
talen in plaats van een groot 
bedrag in een keer.
 
Robert: ,,Ik bied geen pakket-

ten aan, omdat de totale kos-
ten dan een stuk voordeliger 
uit kunnen pakken. Elke cur-
sist wordt op een persoonlij-
ke wijze begeleid en als ik zie 
dat iemand snel leert, vraag 
ik ook eerder het praktijkexa-
men aan. Dat kan veel geld 
besparen. De cursist kan na-
tuurlijk ook kiezen om tijdens 
de rijopleiding een tussen-
tijdse toets te doen.”
Jongeren kunnen vanaf 16,5 
jaar bij deze rijschool terecht, 
die actief is in de gehele re-
gio. ,,Ik ben de rijschool be-
gonnen, omdat ik het leuk 
vind om mensen iets bij te 
brengen waar ze de rest van 
hun leven wat aan hebben”, 
besluit Robert. ,,Samen bepa-
len we hoe snel we door de 
lesstof gaan. De klant is ko-
ning bij Rijschool RDL!”
Bel voor meer informatie of 
het aanvragen van een proef-
les 06-51887353 of mail naar 
info@rijschool-rdl.nl. Kijk 
voor uitgebreide informatie 
op www.rijschool-rdl.nl. 

Plakbandbeeld maken?
Castricum - Kunstenares Ingerid Opstelten, bij Perspectief 
begeleidster beeldhouwen, geeft op donderdag 6 en vrij-
dag 7 juli tussen 9.30 tot 12.30 uur een twee dagdelen du-
rende workshop plakbandbeeld maken. Volgens de bege-
leidster is deze techniek door zijn eenvoud voor iedereen 
geschikt. Voor meer informatie en aanmelden tel.: 0251-
653894 of margriet.schadee@planet.nl.

Duurzame huizentocht
Castricum - Zaterdag 24 ju-
ni houdt CALorie een fietsrit 
langs een aantal duurzaam 
verbouwde huizen in Bak-
kum, Limmen, Akersloot en 
Castricum. Deelnemers kun-
nen binnen een praatje ma-
ken met de bewoners over 
hoe zij hun woning energie-
zuinig of zelfs energieneu-
traal hebben gemaakt. De 
tocht bestaat uit twee de-
len, die gecombineerd kun-
nen worden. Tussen 9.00 en 

12.30  uur een eerste rond-
je langs huizen in Limmen en 
Akersloot. Van 13.00 tot 16.30 
een rondje Bakkum en Cas-
tricum. 
Vooraf opgeven is noodza-
kelijk. De maximale groeps-
grootte is vijftien personen. 
Bij voldoende belangstelling 
zijn er meerdere rondes of 
komt er een extra datum in 
het najaar. Opgeven kan nu 
al op duurzamehuizen@calo-
rieenergie.nl. 

Kleedkamer2 zondag  
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 18 ju-
ni speelt Kleedkamer2 in De 
Oude Keuken. De band met 
Bakkumse roots ontstond 
via een Facebookgroep voor 
Castricumse muzikanten. 

Inmiddels heeft de band 
een avondvullend repertoi-

re, veelzijdigheid is hun han-
delsmerk. Met Paulien Zwik-
ker zang, Michael Louwinger 
gitaar, Jeroen Visser bas, El-
bert Min toetsen en gitaar, 
drums. Tussen 15.00 en 17.00 
uur op het terrein van Dijk en 
Duin, ingang aan de Zeeweg 
in Bakkum.

Ernstige geldontwaarding
Iets meer dan een week geleden huurde ik een ligbed op het strand 
van Deining en betaalde daarvoor een dure, maar toch nog net rede-
lijke 5,00 euro. Zondag huurde ik om 15.00 uur weer een ligbed bij Dei-
ning en ik moest 8,00 euro betalen, een stijging van 60%! En dat in iets 
meer dan een week. Even dacht ik dat er een beurskrach op de beurs 
van Bakkum had plaatsgevonden en er een gigantische geldontwaar-
ding had plaatsgevonden. Echter navraag waarom de verhuurprijs zo 
extreem was gestegen werd met een onzalige respons verwoordt met 
de woorden ‘de anderen doen het ook’. Als klap op de vuurpijl werd het 
nog bewolkt ook voordat ik eenmaal op mijn bedje lag. Of hier sprake 
is van een idioterie van een of meerdere strandpaviljoenhouders heb ik 
niet kunnen vaststellen. Een collectieve boycot door de strandgangers 
is het enige antwoord wat ik kan bedenken voor de heren ligbedjes-
bezitters. Ik denk niet dat het strand van Castricum/Bakkum hiermee 
aantrekkelijker wordt. Wellicht gaat de buitenwacht uitwijken naar lo-
caties waar de gekte nog niet is toegeslagen.
J. van der Weiden, Castricum.





Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur  woensdag 15.30 uur
Pirates of the Caribbean 5 - 3D

zaterdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur dinsdag 20.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 2D
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur 
Dubbelspel (Double play)

vrijdag 16.00 uur
Going in Style

vrijdag 18.45 uur zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur woensdag 18.45 uur 

The Sense of An Ending
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur  

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
The Wall 

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur  
zaterdag 21.15 uur zondag 16.00 uur  

maandag & dinsdag 20.00 uur  
woensdag 21.00 uur 

Souvenir
zaterdag 18.45 uur zondag 16.00 uur

Lion
zaterdag & zondag 13.30 uur

The Boss Baby (NL) 3D
 

woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 15 juni t/m 21 juni 2017
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Demonstratie paling 
roken bĳ  Dilvis 

Akersloot - Het ambacht 
van paling roken altijd eens 
van dichtbij willen zien? Op 
zaterdag 17 juni zet Dilvis uit 
Akersloot de deuren van de 
palingrokerij open, zodat ie-
dereen kan zien hoe het pro-
ces van het eeuwenoude 
ambacht paling roken eraan 
toegaat. Tijdens deze demon-
stratie kan men van 9.00 tot 
15.00 uur meemaken hoe de 
rookmeester op de ambach-
telijke wijze paling verwerkt 

en rookt. De rookmeester 
is al meer dan vijftig jaar in 
dienst is bij het bedrijf dat als 
sinds 1884 bestaat. 
De fi jne kneepjes van het vis 
roken worden uitgelegd en 
het publiek kan helpen hou-
tjes hakken, de kasten pa-
ling draaien in de rookkast 
of zoetwatervis proeven. De 
toegang is gratis en iedereen 
kan meedoen aan een prijs-
vraag. Dilvis is te vinden op 
de Kerklaan 40 in Akersloot. 

Wereldrestaurant Beverhof:
Korting voor elke vader
Beverwijk - Twee en een 
half uur onbeperkt opschep-
pen van een zeer uitgebreid 
wereldbuffet voor een vaste 
lage prijs? Smakelijk tafelen 
in een sfeervolle ambiance, 
terwijl de kinderen zich uit-
leven in de inpandige speel-
tuin? 

Het is allemaal mogelijk bij 
Wereldrestaurant Bever-
hof. Vaders krijgen op Va-

derdag vijf euro korting op 
het standaard tarief. Pas en-
kele maanden geleden ge-
opend en nu al een groot 
succes. Het maakt eigen-
lijk niet uit of je een liefheb-
ber bent van patat met een 
snack, een Chinese rijsttafel, 
gerechten uit Indonesië of de 
steeds populairder wordende 
Japanse sushi; bij Wereldres-
taurant Beverhof ligt het alle-
maal voor je klaar. 

Voorspeelmiddag bij 
de Muziekwerkplaats

Limmen - De leerlingen van de Muziekwerkplaats ston-
den weer letterlijk en fi guurlijk in de spotlights en tra-
den op voor ouders, familie en vrienden. Voor de twee-
de keer werd in samenwerking met Muziekwerkplaats Eg-
mond een voorspeelmiddag gehouden. In een gevarieerd 
programma lieten de gitaar-, slagwerk-, zang-, keyboard-, 
dwarsfl uit- en pianoleerlingen horen wat zij in de weke-
lijkse muzieklessen bij de Muziekwerkplaats geleerd heb-
ben. Er werd solo gespeeld, maar ook met cd of docenten-
begeleiding. Alle muziekstijlen van pop en blues tot klas-
siek kwamen aan bod.

Jubileumvoorstelling 
Regio - Dit jaar bestaat de 
afdeling Midden-Kennemer-
land van Alzheimer Neder-
land tien jaar. Daarom wil het 
bestuur van de afdeling ie-
dereen die in de regio be-
trokken is bij mensen met 
dementie op 20 juni een bij-
zondere voorstelling aan-

bieden. Het is de voorstel-
ling ‘De dementie van Jet en 
Harry’ van theatergroep Er-
varea. De voorstelling vindt 
plaats in het Thalia Theater, 
IJmuiden en start om 19.30 
uur. Aanmelding: voorstel-
lingamk@zorgbalans.nl of via 
06-51942684.

Wel eens kangoeroevlees ge-
geten of coquilles? Meer een 
liefhebber van garnalen of een 
pastasalade? Schep zelf de 
gewenste hoeveelheid op en 
geniet er lekker van. Ook is 
er een zeer uitgebreid aanbod 
aan frisdranken beschikbaar. 
Bier en wijn zijn bij het arran-
gement inbegrepen, voor ster-
ke drank geldt een meerprijs, 
daarvoor wordt met aparte 
munten gewerkt. 

En dan de enorme hoeveel-
heid nagerechten. Van sui-
kerspin tot chocoladefontein, 
van schepijs tot vers fruit, zelfs 
poffertjes en nog veel meer. 
Het restaurant beschikt over 
maar liefst 650 zitplaatsen en 
is dus ook zeer geschikt voor 
personeelsfeesten. 

Dankzij de uitgekiende inde-
ling is er ondanks deze om-
vang toch een knusse sfeer 
gecreëerd. Wereldrestaurant 
Beverhof is dagelijks geopend 
vanaf 16:30 uur. Via www.we-
reldrestaurantbeverhof.nl kan 
eenvoudig worden gereser-
veerd. Hier is ook uitgebreide 
informatie over het restaurant 
terug te vinden.

Romance Souvenir
Isabelle Huppert speelt Lilia-
ne, een onopvallende arbeid-
ster die laurierblaadjes op 
de paté legt in de vleeswa-
renfabriek, maar ooit schit-
terde als ‘Laura’ in de hitlijs-
ten met het nummer ‘Sou-
venir’. Ze nam zelfs deel aan 
het Eurovisie Songfestival 
en werd toen tweede. Dertig 
jaar later is Lilianes ster he-
lemaal uitgedoofd. Ze woont 

in een kleurloos fl atje en 
haar leven blinkt uit in mo-
notonie en anonimiteit. Ze wil 
ook niet meer herinnerd wor-
den aan haar vroegere zang-
carrière. Dit verandert wan-
neer op een dag de 22-jarige 
Jean in de fabriek verschijnt 
en in haar leven komt. Ze ra-
ken verliefd en hij is vastbe-
sloten om Liliane terug te la-
ten schitteren! 

Gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal, vertelt Li-
on het verhaal van de India-
se jongen Saroo Brierley. Als 
5-jarig jongetje komt hij per 
ongeluk terecht op een trein 
die hem duizenden kilome-
ters door India voert; ver weg 

Lion van zijn thuis en familie. Na 
wekenlang in zijn eentje te 
overleven in de ruige straten 
van Calcutta wordt de jongen 
opgenomen in een weeshuis 
en geadopteerd door een 
Australisch echtpaar. Op zijn 
30e gaat hij op zoek naar de 
plek waar hij jaren geleden 
zijn familie kwijtraakte. 
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BRAND HEEMSTEDERWEG
Castricum - De brandweer 
moest dinsdag een week ge-
leden om 16.25 uur met spoed 
uitrukken richting Heemste-
derweg waar een stuk berm 
en steigerdelen in de brand 
stonden. Vanwege de harde 
wind op dat moment en de 
omliggende gebouwen was 
er een spoedmelding van ge-
maakt door de alarmcentra-
le. Bij aankomst wisten de 
brandweerlieden de brand-
haard snel te blussen en was 
het gevaar geweken. Ze zijn 
nog wel een half uurtje be-

zig geweest met nabluswerk-
zaamheden. De brand was 
veroorzaakt door wat las- en 
snijwerk van een plaatselij-
ke aannemer die daar aan 
de gang was. Deze heeft de 
brand eerst zelf geprobeerd 
te blussen maar zag al snel in 
dat de komst van de brand-
weer noodzakelijk was. Tij-
dens zijn bluswerkzaamhe-
den had de man rook inge-
ademd en is voor de zeker-
heid nagekeken door een ge-
alarmeerde ambulance. Foto: 
Hans Peter Olivier. 

Castricum - Adri Hoffman 
(70) is vorige week thuis 
verrast met een bos bloe-
men. Daarmee werd ze door 
de SIG, organisatie voor on-
dersteuning van mensen 
met een beperking, bedankt 
voor haar 12,5 jarige inzet 
als gastgezin voor Melissa 
(22). Melissa, die in woon-
project de Walstro in Castri-
cum woont, komt al die ja-
ren al eens in de maand een 
weekend bij Adri Hoffman lo-
geren en dat blijft ze voorlo-
pig nog wel even doen. Foto: 
Ron Moelijker.

Gastgezin in 
de bloemen

Bakkum - Dit jaar houdt Bij-
zonder en Tijdloos aan de 
Bakkummerstraat 35a en 
open tuin- en verandaweek-
end op 17 en 18 juni van 
11.00 tot 16.00 uur. Het gaat 
om een verborgen open tuin 
met grote vijver en waterloop, 
gras, borders en bestrating, 
diverse zitjes en stillevens. De 
tuin deels rolstoelvriendelijk. 
Speciaal voor dit weekend zal 
bij de veranda weer een uit-
stalling van brocante, klein-
meubels, huis- en tuindeco-
raties, cadeautjes, verfsjablo-
men en krijtverf zijn met gro-
te kortingen. Ook verkoop 
van zelfgekweekte bijzonde-
re éénjarigen en nu hier ver-
krijgbaar ‘metalbirds’. 

Zaterdag rond 14.00 uur wor-
den door Les Notes Joyeuses 
met chansonnier Edouard 
nog enkele Franse chansons 
ten gehore gebracht.

Open tuin

Buurtproject Oud-
Castricum voor centrum
Castricum - De Werkgroep Oud-Castricum viert met het 
Buurtproject ‘Castricum in 1967’ haar vijftigjarige jubile-
um. Iedere maand staat een andere buurt van Castricum 
of Bakkum centraal. In juni en juli is dat het centrum van 
Castricum. Vanwege de zomervakantie van de scholen 
wordt het publiek deze keer ontvangen op twee andere 
locaties, o.a. bij Boekhandel Laan.

Schrijfster Petra Boers  van het boek ‘Ondersteboven, 
Jouw Nederland in de jaren zestig’ vertelt bij boekhan-
del Laan over de seksuele revolutie in die tijd. Zij zal het 
publiek betrekken bij haar lezing om te horen hoe dit on-
derwerp in Castricum is beleefd. Aanvang 20.00 uur, toe-
gang is gratis. De Werkgroep nodigt iedereen uit foto’s 
uit het centrum van Castricum uit 1967 of omstreeks dat 
jaar in te leveren voor de fotopanelen. Dit kan op 20 ju-
ni voorafgaand aan de lezing bij Boekhandel Laan of op 
een ander moment in deze winkel tot 9 juli. Ook is het 
mogelijk foto’s per mail te verzenden via foto1967@oud-
castricum.com.

Informatie over nieuw 
onderwijsconcept Klimop
Castricum - Op dinsdag 20 
juni houdt openbare basis-
school De Klimop een twee-
de voorlichtingsavond en alle 
geïnteresseerde ouders, die 
meer willen weten over de 
nieuwe vorm van onderwijs 
op deze school. zijn uitgeno-
digd. Bij De Klimop ligt de fo-
cus niet alleen op het leren 
van de basisvaardigheden, 
maar ook op de persoon-
sontwikkeling en het wel-
zijn van het kind. De leerlin-
gen krijgen onderwijs in klei-
ne groepen en werken in hun 
eigen tempo en op hun eigen 
niveau met individuele les-

programma’s. Verder werkt 
de school met de internatio-
naal geprezen IPC-methode 
en wordt er in alle groepen 
extra aandacht besteed aan 
de Engelse taal. Op de geïn-
tegreerde Preschool van For-
te Kinderopvang maken kin-
deren van 2,5-4 jaar spelen-
derwijs kennis met de onder-
wijsmethode van De Klimop 
zodat een doorgaande leer-
lijn ontstaat. De voorlich-
tingsavond vindt plaats in De 
Klimop, Rooseveltlaan 1 en 
begint om 20.00 uur. Aanmel-
den kan via de website: www.
obsdeklimopcastricum.nl.

Einde Castricum Lokaal
Castricum - Donderdag-
avond maakte Divera Bors-
boom in de gemeenteraad 
bekend dat de lokale par-
tij Castricum Lokaal er mee 
stopt en dat zij zelf de over-
stap maakt naar D66. In 2015 
verliet Borsboom de loka-
le partij CKenG waar ze van-

af 2014 raadslid was om zelf-
standig verder te gaan. De 
raad telt nu nog tien partijen, 
waarbij D66 er een extra ze-
tel bij heeft gekregen. De co-
alitie van VVD, CDA, GDB en 
D66 heeft nu een meerder-
heid van dertien tegen tien in 
de raad.

Castricum - Op vrijdag 23 
juni is er in de bibliotheek 
van 14.00 tot 16.00 uur een 
Tablet Café. Tijdens deze bij-
eenkomst kan men kennis 
delen en is er de mogelijk-
heid om vragen te stellen. 
Het is handig om de eigen 
tablet mee te nemen. Er zijn 
ook tablets aanwezig om er-
varing op te kunnen doen. 
Toegang is gratis. Aanmelden 
kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

Tablet Café 

Open Tuinen Weekend 
bij Kapitein Rommel

Castricum - Op zondag 18 
juni is de Tuin van Kapitein 
Rommel geopend van 11.00- 
16.00 uur in verband met het 
Open Tuinen Weekend.
Tuinman Bertho Janssen 
geeft het rondleidingen door 
de tuin en Nordika zorgt voor 
de muzikale ondersteuning. 
Zij spelen traditionele volks-
muziek uit Scandinavië. Ook 
is de expositie van Nicole Spit 
te zien. Designer en geënga-
geerd kunstenaar Nicole Spit 
(Design Academy Eindhoven 
en de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht) exposeert 
met de tentoonstelling “Kom 

in hun wereld, dementie be-
grepen van binnenuit’ in de 
binnenruimte van de ‘Tuin 
van kapitein Rommel’ in Cas-
tricum. Ontdek verder mooie 
en bijzondere bloemen- en 
plantencombinaties, wandel 
door de tuin en bekijk aller-
lei materialen en toepassin-
gen. Een mooie gelegenheid 
om andere tuinliefhebbers te 
ontmoeten, tips en trucs uit 
te wisselen en vernieuwen-
de ideeën op te doen voor 
de eigen tuin. De tuinen zijn 
in heel Nederland te bezich-
tigen. Het terras is geopend 
voor koffie/thee en taart.
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Protest tegen antenne 
Limmen - Inwoners van Lim-
men zijn een petitie gestart 
tegen de plaatsing van een 
veertig meter hoge anten-
ne bij Westerweg 37, naast 
het transformatorhuisje aan 
de westzijde van Limmen 
net over het spoor, bedoeld 
voor telecommunicatie. Vori-
ge week werd dat aangekon-
digd door de gemeente Cas-
tricum.  

Edwin Gerritsen, een van de 
verontruste bewoners, ver-
telt: ,,Dit soort masten hoort 
niet dicht bij bebouwing en 
zou volgens het voorzorgs-
beginsel, een internationa-
le zorgvuldigheidsnorm, mi-
nimaal vierhonderd me-
ter van bebouwing af moe-
ten staan. De mast komt ech-
ter op nog geen vijftig meter 
van bestaande en toekom-
stige nieuwbouw. Het is zeer 
bijzonder dat Castricum, met 
inachtneming van de recent 
gepubliceerde bouwplannen 
voor Zandzoom, deze mast zo 
dicht bij toekomstige bebou-
wing wil plaatsen. Zeker als 
je weet dat twee jaar geleden 
men deze mast om diezelfde 
reden tegenhield. Kennelijk 
heeft Vodafone een mogelijk-
heid gevonden in de regelge-
ving om de paal opeens wel 
veilig te maken. Zeker ge-
zien de ruimte van landerij-
en aan de westzijde van Lim-

men zou men toch een plek 
moeten kunnen vinden waar 
deze internationale minimale 
afstand van vierhonderd me-
ter wordt gewaarborgd.”

,,De afstanden die in de pe-
titie genoemd worden, ko-
men niet overeen met ons 
beleid en de feitelijke situ-
atie bij Westerweg 37”, zegt 
woordvoerder Peter Rozen-
beek van de gemeente Cas-
tricum. ,,Eind 2016 heeft het 
college een besluit genomen 
over het principeverzoek voor 
een antennemast bij Wes-
terweg 37 in Limmen. Hierin 
is het besluit uitgebreid on-
derbouwd. Vervolgens heb-
ben we op 15 mei 2017 een 
omgevingsvergunning ont-
vangen. Deze aanvraag moet 
nog in behandeling worden 
genomen.” De lokale partij 
De VrijeLijst heeft ondertus-
sen vragen gesteld aan het 
college over de kwestie. Zo 
wil de partij weten of er ge-
sproken is met omwonen-
den en of er locaties onder-
zocht zijn waar een zendmast 
op een meer aanvaardbaar 
draagvlak kan rekenen door 
een afstand van vierhonderd 
meter tot woonbebouwing in 
acht te nemen. De petitie is 
te vinden op www.petities24.
com/zendmast_telefonie_
naast_nieuwbouw_zand-
zoom_onverantwoord. 

,,Meer huizen starters en 
mensen met laag inkomen”
Limmen - Donderdag 8 ju-
ni is het plan Limmer Zand-
zoom in de gemeenteraad 
aan de orde geweest en Ton 
Valkering sprak namens de 
ruim vierhonderd onderteke-
naars van de petitie ‘Limmer 
Zandzoom in de koelkast’. Zij 
pleiten voor meer huizen voor 
starters en mensen met een 
gering inkomen. ,,Al enige ja-
ren vertrekken jonge mensen 
uit onze gemeente, omdat er 
hier geen betaalbare huis-
vesting voor ze is. Dit bete-
kent dat de onderkant van de 
bevolkingspiramide, de ba-
sis waarop de rest rust, smal-
ler wordt en de bovenkant 
steeds breder. De vergrijzing 
van de bevolking neemt so-
wieso toe, maar wordt in on-
ze gemeente dus nog eens 
extra in de hand gewerkt”, al-
dus Valkering.
,,De maatschappelijke wo-
ningmarkt, met voldoende 
woonmogelijkheden voor di-
verse groepen, moet worden 
afgedwongen door de aan-
gestelde en gekozen hoe-
ders van de maatschap-
pij; de rijksoverheid, provin-

ciale overheid en gemeen-
tes. In de stukken van de ge-
meente, wordt er van uitge-
gaan dat 25% sociale wo-
ningbouw in de uitbreidings-
plannen voldoende is om de 
nood te lenigen. In het plan 
Zandzoom kon volgens een 
aantal van u, het aandeel so-
ciale woningen zelfs gemak-
kelijk van 38 naar 30% wor-
den teruggebracht. Maar kan 
dit wel? Overbruggen wij met 
een kleine 180 woningen in 
de lagere prijsklasse de over 
meerdere jaren opgebouw-
de achterstanden en de nog 
bestaande vraag? Mag je het 
25%’s aandeel wel baseren 
op een gemiddeld inkomen 
van huishoudens? Wij vinden 
van niet.”
In Limmen staan 38 wonin-
gen te koop met een gemid-
delde prijs van 524.000 euro 
en een mediaan van 405.000 
euro. Uit de ‘Behoeftepei-
ling jongerenhuisvesting van 
de gemeente Castricum’ van 
november 2015 zijn er 2.694 
jongeren tussen de 18 en 
25 jaar, 1.050 zoeken actief 
een woning, 685 zoeken een 

huurwoning. Geschat gemid-
deld inkomen van de starter 
is circa 16.500 euro per jaar. 
Het is mogelijk een hypo-
theek te krijgen tot 4,5 maal 
het inkomen, dus gemiddeld 
voor de starter in Castricum 
maximaal circa 74.000 euro. 
Met z’n tweeën zo’n 150.000 
euro. Valkering: ,,Het lijkt 
er op dat er helemaal geen 
starterswoningen te koop of 
te huur zijn in Limmen. Het is 
zelfs de vraag of er nog wel 
starterswoningen binnen het 
huidige woningbestand be-
staan. We hebben straks in 
totaal 2.800 huizen waarvan 
er straks 290 in de lagere 
prijsklasse vallen. Dat is 10% 
op het totaal en het is ondui-
delijk hoeveel daarvan huur-
woningen zullen zijn. Van het 
totaal van 2.800 huizen is op 
enig moment dus zo’n 10% 
woningen binnen bereik van 
jongeren, starters, mensen 
met een smallere beurs. Dit 
betekent dat er voor starters, 
maar ook andere mensen uit 
de kwetsbare categorieën, 
op dat moment nog steeds te 
weinig aanbod is.”

GroenLinks gestart met 
kiezersonderzoek

Castricum - Op zaterdag 10 
juni is GroenLinks Castricum 
gestart met een groot opge-
zet kiezersonderzoek. Vrijwil-
ligers van de afdeling gaan 
de komende maanden huis-
aan-huis aanbellen met de 
vraag of inwoners mee willen 
doen aan een online enquete. 
Met de gegevens en opmer-
kingen hoopt de partij nutti-
ge informatie te krijgen voor 
het schrijven van het verkie-
zingsprogramma. De vragen-
lijst is te vinden op de web-
site  https://castricum.groen-
links.nl/enquete. 
Afgelopen zaterdag beet 
Bakkum het spits af. In totaal 

werd er bij meer dan 400 in-
woners aangebeld. De vra-
gen uit het onderzoek betref-
fen onder andere de bouw 
van meer of juist minder 
strandhuisjes bij Castricum 
aan Zee. Ook legt Groen-
Links aan de inwoners voor 
of de gemeente meer moet 
doen om de energievoorzie-
ning in Castricum in de toe-
komst vrij van het aardgas te 
krijgen. Ook zullen er excur-
sies en werkbezoeken wor-
den georganiseerd. De ex-
cursie in het duingebied ach-
ter Kijk-Uit enkele weken ge-
leden was de eerste in een 
reeks. 

Castricum - Veel oude-
ren en alleenstaanden lo-
pen het risico te vereenza-
men. Een hond of kat geeft 
gezelschap en aanspraak. 
Toch zien veel ouderen af 
van een huisdier omdat ze 
bang zijn dat het dier in de 
erfenis komt. Stichting Ge-
zelschapsdier bemiddelt 
in gezelschapsdieren en 
zorgt ervoor dat bij langdu-
rige opname in ziekenhuis 
of overlijden van het baasje 
direct een oplossing wordt 
geboden voor door hen ge-
plaatste dieren. Op vrijdag 
16 juni wordt een bijeen-
komst gehouden over dit 
onderwerp. 
Van 19.30 tot 21.00 uur in 
ClubMariz, Dorpsstraat 72 
Castricum. Meer informa-
tie op www.stichting-gezel-
schapsdier.nl.

INFORMATIE OVER 
GEZELSCHAPSDIER

Historische Canon van 
Castricum en Bakkum 
Castricum - Ter gelegen-
heid van haar 50-jarig ju-
bileum heeft de Werkgroep 
Oud-Castricum een histori-
sche canon van Castricum en 
Bakkum uitgegeven. Een ca-
non vertelt de geschiedenis 
van een dorp, stad of streek 
in een aantal verhalen waar-
bij elk verhaal de hoofdzaken 
van het betreffende onder-
werp behandelt door middel 
van tekst en afbeeldingen.

De zee en de rivier het Oer-IJ, 
de Heerlijkheid, de Papen-

berg, de Slag bij Castricum 
het Koninklijk Landgoed; de-
ze onderwerpen en nog ve-
le andere worden in de ca-
non beschreven. Donateurs 
kunnen tijdens de openings-
dagen van de tentoonstel-
ling ‘Vervaagd agrarisch ver-
leden’, in de weekenden van 
14.00 - 17.00 uur, in de boer-
derij van de familie Twisk op 
Dorpsstraat 11 de canon te-
gen de gereduceerde prijs op 
komen halen tot 25 juni. Voor 
niet-donateurs is het boek bij 
Boekhandel Laan te koop. 





15 JUNI

Internationaal voetbaltoer-
nooi op Landgoed Willibror-
dus en bij De Foresters in 
Heiloo voor en door mensen 
met ervaring met de psychia-
trie. Laatste dag. 

Café Acoustique van Heems-
kerk FM live vanuit Café Lo-
kaal, Heemskerk. Aanvang 
20.00 uur, optredens vanaf 
20.45 uur. Toegang gratis.

Optreden Ronnie Tober in 
woonzorgcentrum Wester-
heem, Heemskerk. Aanvang 
14.30 uur. Kaarten reserveren 
via 088-9957252.

16 JUNI

Bakkum Brass & friends, con-
cert met Brassband KNG uit 
De Goorn om 20.15 uur. Thea-
ter Koningsduyn in Castricum. 
Informatie: www.geesterhage.
nl/agenda.

Benefiet SamenLoop voor 
Hoop in Kennemer Thea-
ter Beverwijk met The Voice 
Company i.s.m. Marco Bakker. 
Aanvang 20.00 uur. Informa-
tie: www.kennemertheater.nl.

Kaasmarkt op de Markt in 
Alkmaar, 10.00 – 13.00 uur. 

18+ van 22.00 tot 3.00 uur. 

Archeologisch Museum Ba-
duhenna, Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo is open, 14.00-
16.00 uur. Info: www.badu-
henna.nl.

Veteranendag met historische 
voertuigen door Castricum en 
Uitgeest. Om 10.00 uur is de 
start bij Hotel Het Oude Raad-
huis in Castricum.

Fruns Jazz Club met Fruns 
Dansstudio in De Bakkerij met 
vinyl, lindyhop en mooie oude 
filmbeelden. Zaal open: 21.00 
uur. Entree: gratis.

18 JUNI

Aftrap 17e editie Zomer op 
het Plein met The Kik en All 
The King’s Daughters. Gratis 
toegankelijke optredens op 
het Canadaplein in Alkmaar, 
iedere zondag in juni, juli en 
augustus. Informatie: www.
zomerophetplein.nl. Foto: Ki-
miko Goodings. 

Rommelmarkt Werkendel-
slaan Heiloo, 10.00-15.00 uur, 
bijna 100 plaatsen, livemu-
ziek, popcorn en crêpekraam, 
buurtbistro, springkussen. In-
formatie: rommelmarktwer-
kendelslaan@hotmail.com.

Speciaal voor het weekend 
‘Mooi Linieland’ zet Land-
schap Noord-Holland de 
deuren open van belevings-
centrum Fort K’IJK in Uit-
geest. Er geldt een maximaal 
aantal personen op het ter-
rein en daarom is aanmelding 
verplicht via www.fortkijk.nl. 
Het adres is Lagendijk 22. 
Fort aan de Sint Aagtendijk, 
Fort Veldhuis en Fort Zuidwij-

▲

kermeer zijn ook 18 juni ge-
opend.

Zinzi & Evertjan met ‘Duo’ 
met vrolijke show vol bewe-
ging, theater en spectaculaire 
acrobatiek.  Informatie: www.
zomerindemare.nl. In park 
de Rekerhout Alkmaar. Gra-
tis tussen 13.00 en circa 17.00 
uur. Foto: Yves Humel.

Openluchttheater in De Ou-
de Kwekerij in Alkmaar, 14.00 
uur. Bezoekers krijgen een 
middag aangeboden met een 
grote variatie aan optredens. 
Adres: Jan van Scorelkade 6. 
Informatie: www.parkdeou-
dekwekerij.nl.

IVN-wandeling in Heilooër 
Bos start 10.00 uur bij de Kat-
tenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo, tegen-
over de oprijlaan van land-
goed Nijenburg. Informa-
tie: IVN-Heiloo@hccnet.nl of 
072-5325110.

Hunebedspelen aan de Om-
loop in Heiloo, 13.00-20.00 
uur. Ook voor kinderen. www.
hunebedspelen.nl
De band Kleedkamer 2 speelt 
in De Oude Keuken in Bak-
kum vanaf 15.00 uur. 

De Hout op Stelten in cul-
tuurpark De Hout in Alkmaar, 
13.00-17.00 uur. Programma: 
zie www.cultuurparkdehout.
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Orgelconcert in Cultuurkoepel 
Heiloo, 20.15 uur met ‘huisor-
ganist’ Erik Jan Eradus. Infor-
matie: www.cultuurkoepelhei-
loo.nl.

17 JUNI

De traditionele boeken- en 
kunstmarkt vindt plaats op  
het Burgemeester Neilenplein 
in Heemskerk. 

Bijzonder en Tijdloos aan de 
Bakkummerstraat 35a in Bak-
kum heeft een open tuin- en 
verandaweekend op 17 en 18 
juni van 11.00 tot 16.00 uur. 
Bijzondere items te koop. Za-
terdag rond 14.00 uur muziek.

Braderie bij het Trefpunt, 
Abraham du Bois-hof 2, Hei-
loo, 11.00-16.00 uur. Informa-
tie: www.trefpuntheiloo.nl.

Festival KUUB, bruisend fes-
tival voor de regionale ama-
teurkunst op het Canadaplein 
in Alkmaar, 12.00-21.00 uur. 
Informatie: www.festivalkuub.
nl.

Dilvis uit Akersloot zet de deu-
ren van de palingrokerij open 
van 9.00 tot 15.00 uur op de 
Kerklaan 40. 

Dans & Balletstudio Jolein 
presenteert Matilda. Om 13.00 
en 19.00 uur in Kennemerthe-
ater Beverwijk. Ook zondag 
om 12.00 en 18.00 uur. Infor-
matie: www.kennemertheater.
nl/programma. 

Visserijdag in Egmond aan 
Zee vanaf 10.00 uur.

Feest Eigenwijs In de Nozem 
en de Non in Heemskerk voor 

Rondleiding buitenplaats 
Nijenburg door de Histori-
sche Vereniging Oud Heiloo, 
13.30-15.00 uur. Informatie: 
06-51718363 of info.oudhei-
loo@gmail.com.

Haringparty bij Fase Fier in 
Bakkum, haring voor een eu-
ro met muziek van De Skul-
pers. 

De Tuin van Kapitein Rommel 
geopend van 11.00- 16.00 is 
uur in verband met het Open 
Tuinen Weekend. Tuinman 
Bertho Janssen geeft rond-
leidingen door de tuin en 
Nordika zorgt voor de muzi-
kale ondersteuning. Zij spe-
len traditionele volksmuziek 
uit Scandinavië. Ook is de ex-
positie.

21 JUNI

Braderie in centrum Egmond 
aan Zee van 17.00 tot 22.00 
uur. 

Midzomernacht Markt bij het 
stationscentrum Heiloo met 
allerlei kraampjes. Veel win-
keliers zullen speciaal voor 
deze markt tot 21.00 uur open 
blijven Voor de kinderen is er 
een zweefmolen. 

Archeologisch Museum Ba-
duhenna, Kennemerstraat-
weg 464 in Heiloo is open, 
10.00-12.00 uur. 

Witte Kerk Heiloo, Herenweg 
32, is geopend voor publiek 
met orgelspel, van 11.00 tot 
16.00 uur. 
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MOOI EXPOSTITIE BIJ KAPITEIN ROMMEL 
Castricum -  Designer en 
geëngageerd kunstenaar Ni-
cole Spit exposeert met de 
tentoonstelling “Kom in hun 
wereld, dementie begrepen 

van binnenuit’ in de binnen-
ruimte van de Tuin van kapi-
tein Rommel. Nicole Spit richt 
zich met haar ‘Designstu-
dio Dáárheen’ op de trends 

Castricum - Met de wed-
strijden uit Zuid-Frankrijk 
voor de boeg kunnen dor-
stige duiven het riviertje de 
Tarn beter overslaan. Daar-
in uitgezette meervallen, gro-
te roofvissen, hebben de vis-
stand zodanig gedecimeerd, 
dat er iets anders op het me-

Vis eet duif

Brevet voor Cees Hes
Castricum - Cees Hes 
(1948) heeft een brevet uit-
gereikt gekregen, omdat hij 
de Elfstedentocht heeft ge-
fietst. Dat deed hij in een dag 
op tweede pinksterdag, sa-
men met Hilde Brands. 

De Bakkummers fiesten de 
tocht voor de tweede keer op 
de tandem.  Cees heeft bo-
vendien vijf dagen gewan-
deld samen met Fridus van 

Vlimmeren uit   Limmen en 
een dag geschaatst.
De uitreiking werd uitgereikt 
aan 43 sporters. Dochter As-
trid Twisk is trots: ,,Hij brengt 
zijn enthousiame voor bewe-
gen ook over op zijn kleinkin-
deren. Dit jaar liep hij trou-
wens ook mee met de Vier-
daagse in Limmen samen 
met zijn kleinkinderen Nick 
(8) en Marit, mijn dochter 
van vijf.” 

en tendensen in de samenle-
ving met als doel bewustwor-
ding over een bepaald on-
derwerp. De inspiratie voor 
de klassieke portretten komt 
voort uit het verlies van de-
corum bij mensen met de-
mentie. ,,Ik heb afbeeldingen 
van portretten van het rijks-
museum in Amsterdam ge-
nomen en de gezichten ver-
vangen door ouderen van 
nu. Enkele andere elementen 
heb ik ook veranderd en door 
middel van 3d toevoegingen 
aangepast aan mijn thema`s. 
Zo heeft een dame een uit el-
kaar vallend collier van zilver-
folie en draad, heb ik spinrag 
geborduurd dat voortkomt uit 
een rijk gedecoreerde kraag. 
In een kwetsbaar ogend fi-
guurtje, zit een gat op de plek 
van haar brein en een memo-
ry-stick op de plek van haar 
hart. Bezoekers kunnen door 
middel van de bijbehorende 
QR-code zien welke herinne-
ring er op haar memory-stick 
bewaard is gebleven.” Tot 20 
juli op maandag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur. 

Bloemenzee Hollaan
Castricum - Er is niet veel 
voor nodig om van Karin 
Cijsouw een gelukkig mens 
te maken. Zij is graag buiten 
en geniet met volle teugen 
van de natuur in Castricum 
en omgeving. Daar maakt ze 

prachtige foto’s van die ze 
deelt op Facebook. 

,,Nu staan de klaprozen en 
andere wilde bloemen in 
bloei bij de Hollaan. Daar 
word ik zo blij van!” . 

nu moest komen. Duif bij-
voorbeeld. 

De duiven van de Gouden 
Wieken die dit weekend 620 
kilometer vanaf Vierzon af-
legden, hadden hiermee nog 
niet te maken. Anton Tromp 
klokte als eerste, gevolgd 
door Gerhard Tromp, en ook 
Arie en Rie Hageman deden 
het prima.  

Castricum - Vrijeschool 
Castricum is klaar om haar 
deuren op dinsdag 5 septem-
ber feestelijk te openen. Het 
docententeam is vorige week 
volledig gemaakt. 
Het team heeft een grote er-
varing in het vrijeschoolon-
derwijs en veel expertise met 
de speerpunten van Vrije-
school Castricum: buitenon-
derwijs, beweging en muziek. 
Vrijeschool Castricum is ont-
staan vanuit een ouderiniti-
atief en zal in september in 
de oude Augustinusschool 
aan de Dr. Van Nieveltweg 20 
starten met een kleuterklas 
(groep 1,2) en een combina-
tieklas 1/2/3 (groep 3, 4, 5). 
Volgende week maan-
dag 19 juni is er een ouder-
avond  voor ouders waar-
van het kind op 5 september 
start. Bestuurder Rob van der 
Meijden van Stichting Vrije-
scholen Ithaka kijkt erg uit 
naar de start van de nieuwe 
school: “Door het grote en-
thousiasme van het team en 
de betrokkenheid van de ou-
ders, zal de school ongetwij-
feld een mooie toekomst te-
gemoet gaan.” Belangstel-
lenden voor deze avond, die 
hun kind nog niet aangemeld 
hebben voor vrijeschool Cas-
tricum en dit alsnog wensen 
of overwegen, kunnen een 
mail sturen naar vscastri-
cum@vsithaka.nl. 

Vrije School 
klaar voor start 

Open huis bij Crematie 
Centrum Westerhout

Beverwijk - Op zondag 2 ju-
li is iedereen in de gelegen-
heid een kijkje te nemen ach-
ter de schermen bij Crema-
tie Centrum Westerhout. Het 
fraai gelegen pand in park 
Westerhout wordt ter bezich-
tiging opengesteld en mede-
werkers staan klaar om vra-
gen te beantwoorden. Bij 
Crematie Centrum Wester-
hout werd vorig jaar de ont-
koppelde crematie geïntro-
duceerd, hiervoor bestaat 
steeds meer belangstelling.
De ontkoppelde crematie 
biedt de mogelijkheid om de 
bijeenkomst voor nabestaan-
den in een uitvaartcentrum 
te houden en vervolgens de 
overledene over te dragen 
aan het team van Crema-
tie Centrum Westerhout. Dit 
houdt in dat de nabestaan-
den de regie van het afscheid 

geheel in eigen hand hou-
den. Ze kunnen er bijvoor-
beeld voor kiezen om de bij-
eenkomst voor familie en be-
kenden thuis te laten plaats-
vinden of op een willekeurige 
andere locatie. Daarna kun-
nen de nabestaande op een 
respectvolle wijze de overle-
dene naar Westerhout bren-
gen. Dit maakt de ontkoppel-
de crematie niet alleen per-
soonlijker, maar ook finan-
cieel interessanter. Tegelijk 
blijven respect en waardig-
heid onlosmakelijk met de 
werkwijze verbonden. Onge-
twijfeld leven er bij veel men-
sen de nodige vragen over dit 
thema. De open dag is be-
doeld om antwoord te kun-
nen geven op die vragen. 
Men is welkom tussen 10.00 
en 16.00 uur aan de Zee-
straat 214c te Beverwijk.
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Feestje bij Cas RC
Castricum - Zaterdag 24 ju-
ni sluit Cas RC het seizoen 
groots af met een feest voor 
jong en oud; de Prize Giving 
Party. Iedereen die betrokken 
is bij de rugbyclub is welkom 
op Wouterland, ook de sup-
porters. 
De jeugd speelt om 15.00 
uur een wedstrijd tegen het 
eerste waar ook dames aan 
meedoen, er zijn spelletjes en 
grote opblaasattracties. Na 
het Rad van Fortuin om 17.30 
uur, de hoofdprijs is vijfhon-
derd euro, gaan de voetjes 
van de vloer tijdens een ge-
maskerd bal met de allround 
band CatWalk en er zijn cu-

linaire hapjes. ,,Het middag-
programma wordt onder lei-
ding van het eerste team 
weer een spektakel”, zegt 
Debbie Winterberg die het 
evenement mede organi-
seert. 
,,De vrijwilliger van het jaar 
wordt gekozen en bij elk 
team de speler of speelster 
en de belofte van het jaar. 
Daarbij wordt vooral gekeken 
naar wie het team het meest 
positief beïnvloedt heeft of 
het meest sociale gedrag 
heeft vertoont. Want rugby 
speel je samen!” Het feest 
begint om 13.00 uur. Foto: 
Raoul van Eijk.

Castricum - Zwembad De 
Witte Brug heeft in mei 122 
kandidaten gefeliciteerd met 
hun behaalde zwemdiploma. 
Op 3 mei hebben 24 kandi-
daten afgezwommen voor 
A: Imran Adil, Solène Bak-
ker, Vince Bakker, Angel Be-
zuyen, Jan Bloedjes, Made-
lief Bouma, Marit van Die-
men, Gijs Evenhuis, Fréde-
rique Groot, Eva Hegge, Sieb 
Hes, Jasmijn van der Meulen, 
Eveline Pepping, Jill Putter, 
Thomas den Ronden, Mer-
le Schaafsma, Ryu Schef-
fer, Mees Schneiders, Li-
las Shaban, Maud Spil, Tim 

Stam, Fenna Steeman, Sil van 
Unen en Max van der Zwet. 
Op 10 mei hebben 24 kan-
didaten het B-diploma ge-
haald: Nahla Beentjes,  Cait-
lin Boetje, Sophie Boor-
sma, Mariana Correia, Mi-
chelle Douma, Mats Duin-
meijer, Hossein Ebrahimi, 
Zara van Gastel, Tess Glo-
rie, Feline van Graas, Isa-
bel den Hartog, Quinten 
Heijne, Quinten Hierck, Nao-
mi Hof, Lotte Kerssens, Fabi-
an Labal, Cian Mc Glone, Ta-
mar Möhlmann, Pepijn Rörik, 
Lee Scheerman, Jari Tijsen, 
Lynn Vermeulen, Daan Wes-

Castricum - Afgelopen vrij-
dagavond is er door de 
schaatsclub Baambrugge 
een tijdrit over 12,1 km geor-
ganiseerd. Yanne Dorenbos 
wist behalve bij zijn eigen ca-
tegorie de junioren, ook over-
all de snelste te zijn. 

Hij was ruim vier seconden 
sneller dan de eerste elite- en 
masterrenners. Met een ge-
middelde van 45 km/h heeft 
hij heel wat mannen en vrou-
wen ingehaald. Deze presta-
tie is een mooie opsteker en 
motivatie dat de trainingsop-
bouw goed is richting het EK 
baanwielrennen in Portugal 
deze zomer. Dat hij bij de de-
finitieve selectie zit heeft hij 
vorige week te horen gekre-
gen van de bondscoach Pe-
ter Schep. 

Yanne Doren-
bos snelste

Castricum - Woensdag-
avond 7 juni kwamen zo’n 
180 atleten naar de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg. 
Eén man, Thomas van Op-
hem, kwam om een stokoud 
speerwerprecord te verbete-
ren. Zijn prestatie deed nog-
al wat stof opwaaien, en de 
Duinlopermeeting van AV 
Castricum haalde zelfs de 
landelijke media. 
De 24-jarige Thomas van Op-
hem kwam in zijn vierde en 
laatste poging tot een af-
stand van 80,70 meter: ne-
gentien centimeter verder 
dan het achttien jaar oude 
Nederlandse record van Jo-
han van Lieshout uit 1999.  
Op dit moment is nog niet 
duidelijk of de atleet van AV 

Hera uit Heerhugowaard als 
nieuwe Nederlands record-
houder in de boeken komt. 
Ook Thomas van Ophem zelf 
dacht direct na zijn prestatie 
dat dit niet het geval zou zijn. 
Het was namelijk een ge-
mengde wedstrijd, het deel-
nemersbestand bestond uit 
mannen én vrouwen, junio-
ren en senioren. En dan tel-
len records niet. Maar de re-
glementen zijn er een beet-
je onduidelijk over. De Atle-
tiekunie toetst op dit moment 
of aan alle voorwaarden vol-
daan is om het record tóch 
geldig te verklaren. 
Op de foto speerwerper Tho-
mas van Ophem. De fo-
to is gemaakt door Joyce 
Schoonebeek. 

sel en Sara Zieltjes. De week 
daarna waren dat Ali Karimi 
en Hadi Karimi. Op 17 mei is 
door een groep van 9 kandi-
daten voor het C-diploma af-
gezwommen: Ahmad Almus-
tafa, Zoë Karsten, Felix Kuijk, 
Djuri Laan, Timo Lagerweij, 
Marjolein van Maris, Bo Pee-
ters, Wouter Scheerman en 
Matthijs van Zuilekom. Voor 
de hogere diploma’s is op 24 
mei afgezwommen. Alle ba-
sisvaardigheden voor Snor-
kelen 1 zijn goed afgelegd 
door: Amie Carton, Amber 
Schermer en Tessa Scher-
mer. En voor Snorkelen 3 zijn: 
Douwe Honhoff en Sanne 
Out geslaagd.
Op  24 mei hebben Emma 

Graas en Amara Hidayati Jip 
1 gehaald. 
Op 30 mei waren dat Jess van 
Boxtel, Dex Castricum, Emi-
ly Isselt, Cloë de Keijzer, Jen-
te Klijn en Lef Zijlstra. Tege-
lijkertijd hebben Fenna Twisk 
en Romy Zoon Jip 3 gehaald. 
Een dag later hebben Feline 
Buitelaar, Jada Cataleya, Ties 
uit Egmond, Aaliyah Mainas-
sara, Sanna Tijssen en Jay-
lie Westra hun eerste diplo-
ma gehaald.  

Op 31 mei is door een groep 
van 42 jonge kandidaten af-
gezwommen voor het A-di-
ploma: Abdullah Alkotifan, 
Warea Antipin, Danny Been-
tjes, Miquel Bijman, Noor 

Broos, Carolina Correia, Nat-
halie Dijkhuis, Anniek Evert-
ze, Nick Harms, Jolein Hen-
nequin, Isabelle Hills, Dani-
elle Hof, Maël Jagersma, Lu-
cas Jongboer, Joni Jonker, 
Nelly Kahraman, Pippa Ko-
nijn, de jarige Jitse Kool, Jae-
vin Koosman, Ilse van Loo, 
Jesse de Looper, Jasper Lu-
te, Ridwaan Memuhudin, Ti-
mo Mijzen, Pien Montezinos 
Mul, Joep Nota, Lotte Pekel, 
Eva van der Poel, Levi Pole-
ij, Roos Rote, Tess de Ruijter, 
Lune Scheerens, Lars Sie-
beling, Duuk Snijders, Nao-
mi Sombroek, Giel Spek, Iris 
Spil, Fabienne Stoop, Damien 
Swart, Bente Zaal, Kim Zent-
veld en Nikky Zonneveld.

Zevenklappertoernooi 
Castricum - Dit jaar bestaat 
tennisvereniging Castricum 
veertig jaar. In 1977 werd de 
vereniging opgericht, maar 
pas op 1 september werd het 
tennispark dat nu bekend 
staat als Multisportpark Berg 
en Bal officieel geopend. TV 
Castricum groeide uit tot een 
zeer forse vereniging met 

meer dan 1200 leden in de 
jaren negentig. Naast ten-
nis staat gezelligheid hoog in 
het vaandel en dat komt on-
der andere tot uitdrukking 
in het Zevenklappertoernooi, 
dat een vernieuwde versie is 
van de legendarische invita-
tietoernooien. 
Van maandag 3 tot en met 

zaterdag 8 juli is er een extra 
feestelijke editie van het Ze-
venklappertoernooi met el-
ke avond een muzikale om-
lijsting. 

Op maandagavond treedt 
Rosemarin op en op dinsdag 
en woensdag Jet Stam, die de 
organisatie na haar succes-
volle optreden van vorig jaar 
maar al te graag terugvroeg. 
Op donderdagavond is het de 

beurt aan de Amsterdamse 
band The Chill en op vrijdag-
avond tenslotte is er een dis-
coparty. Dan zet een ouder-
wetse discjockey vanaf 22.00 
uur in de kantine de boel op 
stelten met onder andere veel 
disco stampers uit de jaren 
70. De club is immers mid-
denin de jaren ‘70 opgericht! 
Op zaterdag is er eerst een 
toernooi voor de jeugdige le-
den waarna de finales van het 

Zevenklappertoernooi wor-
den gespeeld. Er zal dan 
rustige muziek worden ge-
speeld op het terras en om 
17.00 uur kan iedereen een 
hamburger met frietjes be-
stellen en met een biertje 
naar de prijsuitreiking kijken. 
Iedereen is uitgenodigd om 
deel te nemen aan het toer-
nooi en/of om te komen ge-
nieten van de muzikale op-
tredens.
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