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Op het Bonhoeffercollege
Castricumse bollebozen verrast 
met excellente examenuitslag

Dat ze zou slagen stond voor de 
15-jarige mavo-scholiere Roos 
Drost (foto rechts) buiten kijf, 
maar het stempel cum laude had 
ze niet verwacht. 
Roos kreeg de dag voor haar exa-
men een ongelukje tijdens een 
handbalwedstrijd. Haar rechter-
hand moest in het gips. Ze baal-
de. ,,Ik had wel het gevoel dat ik 
mijn examens minder goed kon 
maken. Vooral wiskunde en schei-
kunde waren moeilijk - omdat ik 

daarvoor veel moest tekenen. Ik 
ben rechtshandig.” 
Gelukkig had Roos het hele 
schooljaar prima gepresteerd - 
voor elk vak stond ze gemiddeld 
een acht. ,,Dat geeft wel rust.” 
Voor Engels scoorde de Castri-
cumse een 8,9 - terwijl ze in het 
eerste en tweede jaar van de mid-
delbare school vooral onvoldoen-
des haalde. Hoe ze dat heeft op-
gelost? ,,Veel Engelse series op 
Net� ix kijken.” 

Roos heeft nog geen idee wat ze 
wil worden en kiest ervoor om na 
de zomer voor haar havo-diplo-
ma te gaan. Aan een feestje heeft 
de tiener weinig behoefte. ,,Na 
het telefoontje is er familie langs 
geweest, maar ik heb het verder 
niet uitbundig gevierd. Ik vond 
het wel goed zo.”
Elders in deze krant alle geslaag-
den op het Bonhoe� er en het Jac. 
P. Thijsse College. (Mardou van 
Kuilenburg)

castricum - Mondjesmaat verschenen vorige week woensdag de eerste vlaggen met rugtassen in 
het straatbeeld. Voor veel middelbare scholieren reden voor een feestje. Op de lijst met geslaag-
den die het Bonhoe� ercollege aanleverde stond achter enkele namen de term cum laude, geslaagd 
met een gemiddelde van een acht of hoger. Onder hen twee leerlingen uit Castricum: Roos Drost en 
Hannah van Weers.

Haar cijferlijst stond vol achten en 
negens, dus vertrouwen in een 
positieve uitslag had Hannah van 
Weers (foto midden) wel. ,,Maar”, 
zegt ze, ,,je weet het pas zeker als 
je gebeld wordt.” Het cum laude 
predicaat was ook voor haar een 
verrassing. ,,De examens gingen 
naar mijn idee ook goed. Ik had 
me voorbereid door veel te oefe-
nen, als je dat op het laatste mo-
ment doet heb je er niet zoveel 
meer aan. Bij � loso� e en geschie-
denis bijvoorbeeld moet je hele 
concrete informatie kunnen toe-
passen.” De bolleboos haalde het 
hoogste cijfer voor � loso� e - een 
9,3. ,,Op dat cijfer ben ik ook het 
meest trots, omdat ik de open 
vraagstelling best lastig vond.” 
Na de zomer start Hannah op het 
University College - onderdeel 
van de Universiteit van Amster-
dam (UvA) en de Vrije Universiteit 
(VU). ,,Daar kan ik zelf mijn vak-
kenpakket samenstellen. Waar-
schijnlijk ga ik voor antropologie 
en politicologie.” Nadat ze hoorde 
dat ze was geslaagd, ging bij Han-
nah niet de Nederlandse, maar de 
regenboogvlag uit. ,,Niet omdat 
ik zelf homoseksueel ben maar 
omdat ik graag wil laten zien dat 
ik voor diversiteit ben.”

“Al 50 jaar een eldorado om te wonen”
5 moeders over 50 jaar Van Speykkade
Castricum - Omstreeks 1 juli 
1968 werden aan de Van Speyk-
kade in Castricum eengezinswo-
ningen voltooid van het Bouw-
fonds Nederlandse Gemeenten. 
Dit jaar viert de wijk dat zij 50 jaar 
bestaat. Bewoners van het eerste 
uur kijken samen terug. 

Waarom kozen jullie destijds voor 
deze wijk aan de Van Speykkade?
“Komend vanuit de stad wilden 
we een huis met een tuin. Cas-
tricum was landelijk. Er bouw-
de een aannemer uit Ursem met 
een goede naam en je kon er 
toen van op aan dat er degelij-
ke materialen werden gebruikt. 
We tro� en een stukje weiland 
met een paardje erop aan. Dat 
werd de bouwput van extra bre-
de woningen met een ruime on-
derlinge afstand, een groen-
strook en CV. Toen we verhuis-
den vroor het. De kinderen kon-
den gaan schaatsen of sleeën en 
hadden meteen vriendjes. Soms 
was er muziek op het ijs of werd 
er geschaatst op de straat. En veel 
voetballen (ook vaders) en vissen 
in de vijver en de sloot. De kinde-
ren kregen klompen en mochten 
helpen bij de boer. Boer Veldt van 
de Brakersweg belde op zondag-
morgen vroeg aan om te zeggen 
dat er lammeren kwamen. Of we 

Bewoners van het eerste uur: Gerda Bos, Lotte Noordhoek, Irma Ekkes, 
Netty Kuhlman en Noor Verbeek (foto: Simon Bos)

de kinderen wilden sturen. Het is 
hier een eldorado voor kinderen 
en volwassenen.”  

Waar kijken jullie nu, na 50 jaar Van 
Speykkade, met het meeste plezier 
op terug?
“Op een goede verstandhouding 
met de buren. We overlopen el-
kaar niet, maar als het nodig is 

dan kunnen we van de buren op 
aan. Bij ziek en zeer, elkaar helpen 
is heel gewoon. We passen op el-
kaars huisdieren en toen de kin-
deren klein waren, bakten we ge-
zamenlijk pannenkoeken aan het 
einde van de vakantie. Tegen-
woordig drinken we met de bu-
ren een wijntje in de tuin. Proost! 
Op 50 jaar Van Speyk!”

Jaarmarkt 
Limmen
Limmen - Volgende week 
woensdag, 27 juni, is de 
jaarmarkt in Limmen. In het 
centrum van Limmen staan 
van 14.00 tot 21.00 uur  zo’n 
140 kramen opgesteld langs de 
Kerkweg en Dusseldorperweg. 
De organisatoren hebben hun 
best gedaan om zoveel mogelijk 
diversiteit te geven aan de markt. 
Vele Limmer ondernemers zullen 
ook weer met een stand staan 
net als diverse stichtingen en 
verenigingen. Dit jaar is ook de 
jeugdbrandweer van Heiloo 
aanwezig met een demonstratie 
en uitleg over wat zij met hun 
jeugdleden doen. Voor de 
jeugd is er een bungee jump 
trampoline (tegen betaling) 
en voor de jongste bezoekers 
loopt er van 15.30 tot 18.00 een 
clown op de markt. Natuurlijk 
is Harmonie Excelsior weer bij 
Vredeburg vanaf ongeveer 
18.00 uur aanwezig om diverse 
muziekstukken te laten horen. 
De organisatoren hopen op mooi 
weer en een hoop bezoekers.

Duim omhoog na vier 
avonden wandelen
Castricum - De Castricumse 
Avondvierdaagse zit er weer op. 
De organisatie had weer prachti-
ge wandeltochten uitgezet waar-
van iedereen genoot. In totaal 
1544 deelnemers trokken vier 
avonden de wandelschoenen 
aan! En natuurlijk genoot ieder-

een vooral van de laatste dag, de 
feestelijke intocht met als de kers 
op de taart de prachtige medail-
le. Daarom duimpje omhoog wat 
betreft deze vier leerlingen van 
groep 3, 4, 5 en 6 van Basisschool 
Visser ‘t Hooft. De foto werd inge-
stuurd door hun trotse moeder.

Frits Zonneveld 
stapt op bij 
Forza
Castricum - Frits Zonneveld heeft 
Forza, de partij waarvoor hij bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart op de kieslijst stond, de 
rug toegekeerd. Reden is volgens 
hem het feit dat de partij een 
door hem uitgezette enquête om 
de mening van de inwoners van 
de gemeente Castricum te pei-
len over de komst van een nieuw 
zwembad, niet ondersteunde. ‘Ik 
moest stoppen met dit onder-
zoek en ben daarom uit de partij 
gestapt’, schrijft hij in een e-mail 
aan onze redactie.
Elders in deze editie presenteert 
het voormalige Forza-lid de door 
hem getrokken conclusies uit de 
enquête, op persoonlijke titel.
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Mogelijk minderheidscollege voor 
gemeente Castricum
Castricum - Formateur Theo van 
Eijk heeft van de fractievoorzit-
ters uit de gemeenteraad de op-
dracht gekregen een minder-
heidscollege te vormen. Dat be-
tekent dat het college zal bestaan 
uit partijen die geen meerderheid 
hebben in de raad. 

De opdracht komt een week na-
dat CKenG uit de onderhandelin-
gen stapte. Formateur Van Eijk liet 
aan Noordhollands Dagblad we-
ten dat ‘het motortje van de drie 
resterende partijen nog in tact is.’ 

Het is waarschijnlijk dat VVD, CDA 

en De Vrije Lijst deel gaan uitma-
ken van het minderheidscollege, 
al wil Van Eijk niet met zekerheid 
stellen ‘dat deze partijen ook de 
wethouders gaan leveren.’ 

De drie partijen zijn goed voor elf 
van de 25 zetels.

Zonnepanelen zoeken dak
Castricum - Energiecoöperatie 
CALorie zoekt daken van 450 vier-
kante meter en groter voor het 
plaatsen van zonnepanelen. CA-
Lorie wil meer duurzame energie 
in de gemeente én dat bewoners 
er (ook �nancieel) van pro�teren.

In de zogenoemde Routekaart 
van CALorie is te lezen dat in de 
gemeente nu een geschat aantal 
van 15.000 zonnepanelen op da-
ken ligt. CALorie zou alle daken 
optimaal voor zonnestroom wil-
len benutten, wat uit zou komen 
op 150.000 panelen. Dat is overi-
gens nog slechts een fractie van 
alle energie die we nodig heb-
ben (zie: (www.calorieenergie.nl/
over-calorie/routekaart). 
De energiecoöperatie heeft twee 
zonnecentrales ontwikkeld, op 
de Schulpstet in kern Castricum 
en op de brandweercentrale in 
Akersloot. De pro�terende ‘aan-
deelhouders’ daarvan zijn be-
woners uit de omgeving. Onder 
meer voor mensen die zelf geen 
heel geschikt dak hebben, is de-
ze optie zeer geschikt. CALorie is 
constant op zoek naar meer plek, 
maar de realiteit blijkt weerbar-
stig: de gemeente heeft geen ge-

schikte daken meer, en veel agra-
riërs en ondernemers blijken te-
rughoudend om hun daken te 
verhuren. Ondertussen blijven 
heel veel daken onbenut. 
Een dakeigenaar kan ook niet 
veel verdienen aan het verhu-
ren van zijn dak voor zonnepa-
nelen. Daarvoor zijn de verdien-
modellen in Nederland te dun 
opgezet. Er is rekening gehou-
den met voordeel voor de be-
woners/investeerders, maar niet 
voor de projectontwikkelaars en 
dakeigenaren. Ondertussen heeft 
CALorie wel daken nodig om de 
gemeente verder te verduurza-
men…
CALorie roept dus ondernemers, 
agrariërs en particulieren met 
�inke daken – meer dan 450 m2 - 
én een groen hart op zich te mel-
den bij CALorie, info@calorie-
energie.nl. Het dak mag zowel op 
het zuiden als oost-west zijn ge-
legen. Het dak moet wel in goe-
de staat zijn. Asbest daken kun-
nen helaas niet gebruikt worden. 
De dakeigenaar krijgt een redelij-
ke vergoeding van de coöpera-
tie voor de huur van het dak. Zelf 
kan hij/zij ook meedoen in de co-
operatie. 

Zonnecentrale met panelen van een groep bewoners op een dak van de 
Schulpstet in kern Castricum

Speel-o-theek verhuist 
naar Nieuw Geesterhage
Castricum - Moest het bestuur 
van Speel-o-theek Castricum en-
kele weken geleden nog mel-
den dat het voortbestaan van 
de Speel-o-theek aan een zijden 
draadje hing, omdat de huur van-
uit de Sokkerwei was opgezegd, 
nu kan men mededelen dat daar 
gelukkig verandering in is geko-
men. Inmiddels is er achter de 
schermen hard gewerkt om een 
nieuwe locatie te vinden en dit is 
gelukt.
Zaterdag 7 juli zal de Speel-o-
theek voor de laatste keer in de 
Sokkerwei zijn en daarna zal de 
verhuiswagen voor staan om het 
speelgoed en alle andere belang-
rijke spullen te verhuizen. 
Voordat zij gaan sluiten geldt er 
nog een leuke actie namelijk 2 
speelgoed halen = 1 betalen.
Tijdens de zomervakantie is de 
Speel-o-theek dan gesloten. Van-
af zaterdag 8 september is de 
Speel-o-theek te vinden in Nieuw 
Geesterhage! De eerste woens-

dag dat ze open zijn is dan op 12 
september. De speelotheek heeft 
hier een ruimte aangeboden ge-
kregen via de Viva zorggroep, ze 
zitten daardoor op een mooie en 
centrale locatie, dichtbij de bi-
bliotheek, het consultatie bu-
reau, Toonbeeld etc. De Speel-o-
theek is erg blij met deze locatie 
en is dankbaar voor de hulp die 
zij hebben gekregen via Stichting 
Welzijn, het bestuur van Nieuw 
Geesterhage en natuurlijk de Vi-
va zorggroep.

Zaterdag 8 september zal de of-
�ciële opening worden verricht, 
van 11.00 tot 13.00 uur is het dan 
feest in de nieuwe locatie, met 
onder andere Clown Alfredo (of-
tewel Hein Poel) die zijn kunsten 
zal vertonen en nog veel meer 
activiteiten voor kinderen en de 
(groot)ouders. Voor meer infor-
matie zie www.sotcastricum.nl 
of volg de Speel-o-theek via fa-
cebook.

De heren Kees Stam en Ton Kenter, bestuursleden Nieuw Geesterhage en 
Vera Hespe, Natalie van der Kolk en Angelique Levering, bestuursleden 
Speel-o-theek Castricum (foto: aangeleverd)

Gebouw Oud-Castricum heropend
Castricum - Vrijdagmiddag kon 
na een verbouwing en herinrich-
ting van totaal circa negen maan-
den het onderkomen van de 
Werkgroep Oud-Castricum aan 
de Geversweg 1b feestelijk wor-
den heropend in het bijzijn van 
zo’n 60 genodigden.
Nadat werkgroepvoorzitter Pe-
ter Sibinga iedereen welkom 
had geheten kreeg Gerard Veldt, 
oud-penningmeester en voorzit-
ter van de bouwcommissie, het 
woord.
Gehuld in een overall vertelde hij 
met de nodige kwinkslagen hoe 
lang de weg was geweest voor-
dat de gemeente begin 2017 uit-
eindelijk de vergunning verleen-
de en met bouwbedrijf AC Borst 
Bouw BV aan de slag kon worden 
gegaan om het plan van archi-
tectenbureau Van Wilsem en Ca-
bri uit te voeren. Veldt benadruk-
te nog eens dat het prachtige re-
sultaat mede dankzij de gulle gif-
ten van sponsors en donateurs 
is bereikt en bedankte allen die 
hieraan een bijdrage hadden ge-
leverd.
Daarna vond de openingshande-
ling plaats die bestond uit de on-
dertekening door burgemeester 
Mans en Peter Sibinga van een 
formulier waarmee de ingebruik-
geving van antiek raadsmeubilair 
aan de werkgroep werd bekrach-
tigd. De raadstafel en bijbeho-
rende stoelen werden al in 2011 
door de gemeente aangeboden, 
maar Oud-Castricum moest ruim 
zes jaar wachten voordat er plek 

Burgemeester Mans en Peter Sibinga ondertekenen de ingebruikgeving 
van het antieke raadsmeubilair (foto: Hans Boot)

voor was. Nu siert het meubilair 
de fraaie �lmzaal die onderdeel is 
van de verbouwing.
Ook de burgemeester reageerde 
enthousiast op wat er tot stand 
was gebracht en zei dat de lange 
voorbereiding voor de gemeente 
aanleiding was om wat beter te 
kijken naar procedures. Hij hoop-
te dat er door de uitbreiding voor 
de werkgroep een nieuwe fase 
aanbreekt, waarin velen van de 
nieuwe ruimten kunnen genie-
ten.
Vervolgens werd er een �lm van 
Hans Kinders vertoond die het 

gehele bouwproces liet zien.
Tot slot werd het glas geheven en 
mochten de aanwezigen het nieu-
we interieur bewonderen. Naast 
het realiseren van de �lmzaal is de 
tentoonstellingsruimte namelijk 
opgeknapt en professioneel inge-
richt. Ook is er een archiefruimte 
toegevoegd, waardoor de werk-
ruimte voor de leden is vergroot.
Vanaf 1 juli wordt De Duynkant 
op de eerste en derde zondag van 
de maand weer opengesteld voor 
het publiek, waarover tijdig nade-
re mededelingen in de media vol-
gen.

R da es s randen in ar  finale
Mannen Nederlands Kampioen Beachrugby
Ameland - De heren van de Cas-
tricumse Rugby Club zijn zon-
dag de winnaars geworden van 
het  Open Nederlands Kampioen-
schap Beachrugby. Op het toer-
nooi dat op Ameland georgani-
seerd werd over twee dagen, wer-
den zowel de Nederlandse als de 
buitenlandse tegenstanders aan 
de zegekar gebonden. Toen Cas-
rc in de �nale belandde won het 
met indrukwekkende overmacht  
en konden ze de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Zo zijn de rug-
byers uit Castricum dit seizoen 
niet alleen winnaars van de Pla-
te geworden maar werden ook 
tweede van Nederland met Se-
vens-rugby en mogen ze zich ook 
Nederlands Kampioen Beachrug-
by noemen.
De CASrc-dames wisten hun ti-
tel van vorig jaar niet te prolon-
geren. Op de eerste dag werden 
alle tegenstanders van de Castri-
cummers verslagen en kregen de 
dames per wedstrijd maar maxi-
maal 1 try tegen. Dat was uiter-
mate knap daar er tegenstanders 
uit het buitenland en de hoog-
ste klasse van Nederland op het 
toernooi aanwezig waren. Op de 
tweede dag leek het niet anders 
te gaan totdat, in de halve �nale, 
de eerste wedstrijd van het toer-
nooi werd verloren van de dames 
uit het Belgische Leuven. Zuur 
is om op het toernooi slechts 
één wedstrijd te verliezen en 
dan meteen met lege handen te 
staan. Maar terugkijkend op het 
hele weekend heeft CAS-RC da-
mes een goede indruk achter ge-
laten. En dat inherent aan het he-
le seizoen waarin gepromoveerd 
werd naar de ere-klasse en waar-
in CASRC-dames tweede van Ne-
derland werd met de nationale 
Sevens.

Foto boven: een succesvolle aanval van CASRC in de �nale. De mannen 
van CASRC spelen in de witte shirts. Foto onder: Nathalie Admiraal speelt 
in de tackle de bal op Merel van Velzen. (foto’s: Hans van Amersfoort)
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Zondag weer Blues in Castricum
Bloes Broers spelen in Mezza Luna

Ocean’s 8
Ocean’s 8 is een Amerikaanse ko-
mische kraak�lm uit 2018, ge-
regisseerd door Gary Ross. In 
de hoofdrollen zijn onder meer 
Sandra Bullock, Rihanna en An-
ne Hathaway te zien. De �lm bor-
duurt voort op de eerdere Oce-
an’s-trilogie, maar dan met een 
bende vrouwelijke misdadigers.
Debbie Ocean (Sandra Bullock) 

is de zus van Danny Ocean, de 
bendeleider uit de trilogie. Geïn-
spireerd door zijn kraken besluit 
ze te proberen een grote roof te 
plegen tijdens het Met Gala, een 
jaarlijks liefdadigheidsbal in New 
York. Onder haar helpers zijn haar 
goede vriendin Lou (Cate Blan-
chett) en het technisch genie Ni-
ne Ball (Rihanna).

The Last Son
Massachusetts, 18 juli 1969. Ter-
wijl de wereld thuis in spanning 
kijkt naar de lancering van Apol-
lo 11, wordt op het eiland Chap-
paquiddick, een geliefd vakan-
tieoord voor welgestelde Ameri-
kanen, een van de meest contro-
versiële politieke doofpota�aires 
van Amerika georkestreerd. Na 

het verlaten van een feestje ont-
snapt Ted Kennedy ternauwer-
nood aan de dood als zijn auto 
van een brug afzwenkt. De jon-
ge campagnemedewerker Mary 
Jo Kopechne die naast hem zat 
heeft minder geluk en verdrinkt. 
Wat lijkt op een tragisch ongeluk 
mondt al snel uit in een meesle-
pend schandaal gebouwd op leu-
gens en valse getuigenissen.

Castricum - Zondagmiddag 24 
juni vanaf half vier komen de 
Bloes Broers spelen bij Mezza Lu-
na in het kader van Blues in Cas-
tricum, de toegang is vrij. 

Bijna 30 jaar timmeren de broer-
tjes Hans (bas) en Herman (gitaar, 
mondharmonica en zang) Schoo-
ne samen met drummer Marc 
Huis in ‘t Veld aan de weg in ver-
schillende samenstellingen. 
Blues is wat de mannen van de 
Bloes Broers samenbrengt en dan 
wordt er niet gezocht naar de 
bekende klassiekers, maar naar 
bluesnummers met een extra di-
mensie die het ook voor de mu-
zikanten spannend houdt. De 
laatste jaren is Vincent Hiemstra 
de lead gitarist en met hem is de 
sound van de Bloes Broers meer 
volwassen en vetter geworden. 
Slow blues in mineur is de per-

Karin Luttenberg handlettert bij Laan
Castricum - Zondag 24 juni van-
af 14.00 uur geeft de bekendste 
Handletteringdeskundige van 
Nederland twee keer een work-
shop van een uur bij Kantoor-
boekhandel Laan.
Je ziet het op vele ramen en ze-
ker bij horecagelegenheden: 
met de hand aangebrachte wit-
te krijttekeningen begeleid met 
teksten die ook in een creatieve 
vorm zijn geschapen. Hier zijn al 
meerdere boeken over geschre-
ven en de meesten zijn van de 
hand van Karin Luttenberg.
Handletteren is op een moder-
ne wijze kalligraferen. Kalligrafe-
ren gebeurd met een penseel of 
een kroontjespen met een potje 
inkt. Het is een andere techniek 
dan het handletteren, maar al-
lebei draaien ze om letterkunst. 
Handletteren doe je met een pen 
of stift. Door het te oefenen, kun 
je ook je eigen letters ontwikke-
len. Vaak combineer je dit met 
doodles. Dat zijn kleine pente-
keningentjes, die je gedachten-
loos vaak zelf ook maakt op een 
kladje als je je verveelt. Sommi-
ge hebben dit verheven tot een 
ware kunst en hieruit is Zentan-
gle ontstaan. Tussen een stift en 
pen is een brush-pen, waarmee 

je half aan het schilderen bent.
Karin zegt het volgende over 
zichzelf: ,,Betrokken en bedre-
ven met een passie voor het gra-
�sche vak, zo zou je mij kunnen 
omschrijven! Geen moeilijke ter-
men maar gewoon to-the-point. 
Ik ben allround op het gebied van 
het ontwerpen en uitvoeren van 
logo’s, huisstijlen, advertenties, 
brochures, websites, catalogi, 
boeken en illustraties. Studio Bus-
kruit heeft sinds drie jaar het la-
bel Paperfuel gelanceerd. Een la-
bel met een eigen productenlijn. 

Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Overledenen
Akersloot: 09-06-2018   Johan-
nes E. Zoon, weduwnaar van Wl-
helmina M. Pepping
Castricum: 10-06-2018 Mari-
us C.H. Boer, gehuwd met Joke 

Croes; 11-06-2018  Jan Krol, ge-
huwd met Jantina W. Haneman
Elders: 07-05-2018 Sonja Pots, 
partner van Robertus  N. Verleun

Geboortes
Castricum: 23-05-2018 Teun 
Sche�erlie, zoon van Frederi-
cus H.M. Sche�erlie en Suzanne 
den Baas; 08-06-2018 Iloy Andis-
wa Brouwer, zoon van Valentijn 
P.Brouwer en Angela Reijnders

Limmen: 27-05-2018 Stef van 
Leeuwen, zoon van Koen W.G. 
van leeuwen en Susanne E.D.M. 
Levering

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap

Elders: 07-06-2018 Daniël J. Kos 
en Brenda Koning; 09-06-2018 
Andreas H. Wesselingh en Shirley 
F.J. van der Tak

soonlijke voorkeur van de Bloes 
Broers, maar de voetjes gaan van-
zelf van de vloer met de aansteke-
lijke swingnummers die natuur-
lijk ook op het repertoire staan.

En om het xtra feestelijk te ma-
ken...... Mezza Luna serveert weer  
een ‘blues-kipsateetje’ stegen een 
zeer aantrekkelijk ‘blues-prijs’. (fo-
to: aangeleverd)

Zaterdag onder andere in Amsterdam
Landelijk protest tegen luchtvaartgroei
Regio - Op 23 juni slaan bewo-
nersgroepen van het Landelijk 
Bewonersberaad Luchtvaart (LB-
BL) en milieuorganisaties de han-
den ineen om een stop op de 
luchtvaartgroei te eisen. In zes 
steden rondom de luchthavens  
(Amsterdam, Rotterdam, Eindho-
ven, Maastricht, Zwolle en Eelde)
gaan omwonenden, politici en 
vele anderen tijdens de landelijke 
protestdag samen de straat op. 
Het protest wordt georganiseerd 
door LBBL en Greenpeace. De uit-
zonderingspositie van de lucht-
vaart leidt tot steeds meer vluch-
ten, grotere vliegvelden, extreem 
lage ticketprijzen, meer schade-
lijke uitstoot en klimaatschade. 
De deelnemers kijken niet langer 
stilzwijgend toe hoe luchthavens 
als rupsjes-nooit-genoeg blij-
ven groeien. Gezamenlijk roepen 
ze de overheid op om eindeloze 
groei in de luchtvaart aan ban-

den te leggen en te investeren in 
alternatieven. 
De onafhankelijke Vereniging 
‘Platform Vlieghinder Regio Cas-
tricum’ (PVRC) is op 24 juni 2003 
opgericht. Ze heeft notarieel 
vastgestelde statuten en staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. PVRC behartigt de 
belangen van allen die de vlieg-
hinder tot acceptabele propor-
ties willen terugdringen. Als be-
langenvereniging willen we na-
drukkelijk aanwezig zijn om de 
politieke besluitvorming lokaal, 
regionaal en landelijk te beïn-
vloeden. Hoe meer leden, des te 
sterker de vuist die we kunnen 
maken. Het PVRC-motto is dan 
ook: Die hinder kan minder! Meer 
dan duizend inwoners uit onze 
regio hebben zich in de eerste ja-
ren van ons bestaan aangemeld 
als lid van het Platform Vlieghin-
der Regio Castricum. Inmiddels is 

WWW. STOPLUCHTVAARTGROEI.NL

IN 6 STEDEN GEVEN WE MET ELKAAR EEN ROOD SEIN AAN 
DE LUCHTVAART. KOM OOK EN LAAT VAN JE HOREN!

ROTTERDAM | EELDE | EINDHOVEN
ZWOLLE | MAASTRICHT | AMSTERDAM

Kijk voor het programma en de locatie bij jou in de buurt op

13.00 UURMUSEUMPLEIN
dit nu gestabiliseerd op zo’n 650 
leden.
Steun het LBBL door lid te wor-
den van het Platform Vlieghinder 
Regio Castricum. Voor slechts 10 
euro per jaar en ieder gezinslid 1 
euro per jaar bent u al lid van de-
ze vereniging.
Verdere info op www.vlieghin-
der.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Ocean’s 8
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

The Last Son
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur   dinsdag 14.15 uur
Isle of Dogs
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag  19.30 uur
Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.15 uur  woensdag 20.00 uur

Jurassic World - Fallen Kingdom - 2D
zaterdag 18.45 uur
I feel Pretty
vrijdag 16.00 uur

My Generation
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
Incredibles 2 - 3D - NL

zaterdag 16.00 uur 
Incredibles 2 - 2D - NL

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Casper en Emma maken theater 

Programma 21 juni  t/m 27 juni

30ste editie Ringsteken in Bakkum
Bakkum - Op 24 juni wordt voor 
de 30ste keer het Ringsteken in 
Bakkum georganiseerd. De vrij-
willigers zetten de schouders er-
onder om er een speciale editie 
van te maken. Zoals gebruikelijk 
start het evenement om 13.00 
uur aan de van der Mijleweg met 
de categorie onder de man. Men 
tracht om te paard al dravend rin-
gen aan het zwaard te steken. 
Geen gemakkelijke opgave. Vanaf 
14.00 uur zal de categorie paard 
en wagen starten en vanaf 15.00 
uur zullen de oldtimer tractoren 
het tegen elkaar opnemen. Ge-
eindigd wordt met de prijsuitrei-
king om 17.00 uur in Fase Fier en 
live muziek.
Dit jaar zal er een strodorp aan-
wezig zijn met onder andere po-
nyrijden, draaimolentje en een 

luchtkussen voor de kinderen. Er 
zijn versnaperingen bij de suiker-

spinnenkraam en ijscoman. (foto: 
aangeleverd)

Lezing over bijzondere boerenerven 
in Noord-Kennemerland

Castricum - Het landschap van 
Castricum en omgeving heeft 
een bijzondere en boeiende 
ontwikkeling doorgemaakt. De 
openheid in het oosten en het 
besloten duinlandschap vormt 
een mooi contrast. En bijzonder 
is dat de boerenerven dit ver-
schil weerspiegelen. Op dins-
dagavond 26 juni legt Landschap 
Noord-Holland in samenwerking 
met MOOI Noord-Holland en Lan-
derade uit hoe dit zo ontstaan is 
en wat de streekeigen kenmer-
ken zijn per erf. Bezoekers zullen 
na deze avond op een andere ma-
nier door Noord-Kennemerland 
lopen. Hun ogen voor bijzondere 
details worden geopend.
 
Sprekers zijn historisch-geo-
graaf Edwin Raap van Landschap 
Noord-Holland, ervenadviseur Fi-
lippien Koornneef van Landerade 
advies, ervenconsulent Marlous 
Ruiter van MOOI Noord-Holland 
en Jos Teeuwisse van Stichting 
Oer-IJ. De voorzitter tijdens deze 
avond is Henk Baas, hoofd land-
schap van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. De historische 
verenigingen van Castricum en 
Heiloo en de Stichting Alkmaar-
dermeeromgeving nodigen me-
de uit. Tenslotte is er aandacht 
voor de actie ‘Red de Stolp’.
 

Zelf ontwerpen
Op deze boeiende thema-avond 
over de ontwikkeling van het cul-
tuurlandschap van Noord-Ken-
nemerland is er speciale aan-
dacht voor het Ervenhandboek 
Castricum. Speciale aandacht 
gaat uit naar het agrarische erf-
goed. De sprekers lichten toe hoe 
een streekeigen erf ingericht kan 
worden. Deelnemers krijgen niet 
alleen informatie, ze worden ook 
uitgedaagd om zelf aan de slag te 
gaan. Ze gaan in groepjes zelf een 
toekomstbestendig streekeigen 
erf ontwerpen. Want een mooi erf 
is een visitekaartje voor de streek.
 

Handboek cadeau
De avond is interessant voor ie-
dereen die landschap en erfgoed 
een warm hart toedraagt. Na af-
loop krijgen alle aanwezigen een 
exemplaar cadeau van het hand-
boek ‘Ontwerp uw eigen erf in 
Castricum’ (zolang de voorraad 
strekt). 

De bijeenkomst vindt plaats in 
het Huis van Hilde, Westerplein 6 
in Castricum. Aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis. Reserveren 
is niet nodig. (Foto: Peter Mol - 
Landschap Noord-Holland)

Alles is handgetekend, meestal in 
zwart en wit. Daarnaast ontwerp 
ik ook handgeschreven teksten in 
opdracht. Denk daarbij aan een 
logo, teksten voor een �yer en 
teksten voor magazines.”
Een workshop van een uur kost 
20 euro. Inclusief een (h)eerlijke 
consumptie uit de Boekproeverij 
ter waarde van 3,50 en een start-
set ter waarde van 5 euro. In 1 uur 
kun je ter plekke de kneepjes van 
het vak leren. Dus reserveer snel 
een kaartje voor 14.00 of voor 
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)
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Geslaagden op Bonhoeffer College
Castricum - Op het Bonhoe�er-
college kunnen de volgende ge-
slaagden in de boeken worden 
bijgeschreven:

GYMNASIUM

Cum Laude geslaagd: Kim Jon-
ker en Hannah van Weers

Castricum: Willem van Amster-
dam, Hanke Pijlman, Tobias Ver-
vaart, Hannah van Weers
Heemskerk: Natasja Westra
Limmen: Mathijs de Kremer, Britt 
Min, Esmee de Nijs
Uitgeest: Benjamin Aartsen, Kim 
Jonker

ATHENEUM

Cum Laude geslaagd: Katinka 
Boterman

Assendelft: Karen Villari
Castricum: Simone Bakels, Mar-
nix Blom, Okke Bos, Emma Bra-
kenho�, Tom de Bruin, Michel-
le van der Drift, Pernilla van Duu-
ren, Sven Goudsblom, Noud Ho-
ver, Jari Jansen, Xu Shan Jiang, 
Hilde Kempers, Jet Kramer, Stan 
Kremers, Sam graaf van Limburg 

Stirum, Jorian Lubbers, Otto Már-
ton, Zier Mensch, Anna Nijme-
ijers, Rutger de Nijs, Febe Orij, 
Tessa Overdijk, Nadien Saleh, Tim 
Schutte, Jack Spanjer, Roos van 
Velzen, Bart Verplanke, Floor Vis-
ser, Pim Visser, Sven de Vries, Sam 
van der Wel, Tara Zonneveldt
Egmond aan Zee: Bruno van 
Beek
Egmond-Binnen: Kirsten de 
Groote, Eva Melker, Julia Melker, 
Elin Swaan
Heemskerk: Nura Elsheikh, Lieke 
van Moûrik
Heiloo: Rutger Emke, Twan Gou-
werok, Veerle de Haan, Nathan 
Harlaar, Diek van der Sluis, Sjoerd 
Tekelenburg, Cato Vonk
Limmen: Christiaan Arnold, San-
ne Dekker, Mijke Min, Thijs van 
Vliet, Mei Dong van der Voort
Uitgeest: Katinka Boterman, Isa-
bel van de Bree, Nick Brennink-
meijer, Jochem van Eerden, Tim 
Huijbens, Eva Jansen, Kim Jonker, 
Mariëlle Kuin, Nienke van der Pas, 
Jasper Spaans, Jurian Webbe

HAVO

Akersloot: Bram den Dunnen, 
Julia Koppelaar, Jens Krom, Linda 

Meijer, Jelle van der Reep, Jip Zijp
Alkmaar: Thomas Kaandorp
Bergen NH: Nathan Sman
Castricum: Veerle Asselman, Rila-
na Baltus, Alyssia Böger, Pleun 
Boon, Jessie Broers, Joey van den 
Burg, Zoë Derwig, Kyara de Graaf, 
Lucy Graa�and, Roos Heneweer, 
Jim Hes, Max de Heus, Robin Hey-
deman, Indra Hinten, Tjalle Hui-
singa, Maaike Jongejan-Escar, An-
na Kat, Nienke Kortekaas, Don-
na van der Lem, Chris Lips, David 
Luijckx, Tony Molenaar, Lennart 
van der Peet, Anouk Poggio, Cas 
Raven, Mark Reurts, Hugo Roelof-
sen, Jette Rood, Stijn van Schaik, 
Willem Tervoort, Mats Tiggeler, 
Siebe Tolsma, Joren Weda, Arthur 
Wiggers
Egmond-Binnen: Melvin Duine, 
Sari Middelburg
Heemskerk: Gabi Bergsma, In-
geborg van Bilderbeek, No-
ah van Blaaderen, Quinesha van 
Burgh, Samuel Doornekamp, Pip 
Duin, Bob Geldermans, Nick Gel-
dermans, Kaia Lubbers, Thijs van 
Noort, Ranja Rakrouki, Lorena Ro-
sic, Tristan Visser, Kasper Vrolijk, 
Jochem Wagenaar
Heiloo: Robin Crum, Rosa van 
Dijk, Youri van Dijk, Barbara van 

Geslaagden op Jac. P. Tijsse College
Castricum - Op het Jac. P. Thijsse 
College zijn geslaagd:

MAVO

Akersloot: Bente Acquoij, Lex 
Broertjes, Julius van Diepen, Re-
né van Duin, Bram Huizing, Hid-
de Konijn, Sven Krom, Timo Krom, 
Malin Rammeloo, Pip van Roon, 
Miquel Tak, Manon Veldt, Jip Ver-
duijn
Assendelft: Ceyda Polat
Beverwijk: Yannick Rutazihana
Castricum: Seyma Alpar, Tristan 
Duin, Emil El-mir, Bas Greveling, 
Milly Latumaerissa, Xander Leen-
houts, Carlien Netiv, Madelief 
Poel, Leon Rijkenberg, Rosa van 
der Schaaf, Amber Souwer, Bram 
Vijzelaar, Jesper Zijp
Egmond aan den Hoef: Sem van 
der Woude
Heemskerk: Doeko Merbis, Toine 
Naaijkens, Nina Wouterse
Heiloo: Meja Admiraal, Di-
on Beets, Marit van Dam, Jonas 
Dijkstra, Jesse Doosje, Lisa Ge-
net, Franka Hoogterp, Bram Hulst, 
Tom van den Kommer, Tessa Kra-
mer, Amber Lelieveld, Chris Lief-
ting, Noortje Lind, Max Schellevis, 
Aron Schilder, Tim Schoon, Luuk 
Ursem, Marijn Visser
Krommenie: Zoë Noordenbos
Limmen: Daphne Beentjes, Luuk 
Faber, Ids Fopma, Cas de Goede, 
Britt Munting
Uitgeest: Kick Castricum, Isa Eij-

ck, Loïs van der Gragt, Denzel Lie-
vers, Marvin Looijenga, Floortje 
Maas, Teun Stokkel, Matthew Un-
terberger, Lars van Wees, Wessel 
van der Wer�

HAVO

Akersloot: Wies Buur, Thom van 
Diepen, Tamara Frinking, Lysan-
ne Hollenberg, Heleen Joosten, 
Stan Kaandorp, Kim Konijn, So�e 
Scholten, Danee Schouten, Isabel 
van Sikkelerus, Sem Tiebie, Laila Zee
Castricum: Thom van Alphen, 
Rembrandt Baron, Mike Beentjes, 
Carin Bijl, Maikel Bijlsma, Jelmer 
Bleeker, Dominik Bolten, Tessa 
Breetveld, Sophie Brocken, Gaby 
van Burgel, Lotte Glerum, Koen 
Grandiek, Kim Greveling, Sylvan 
de Groot, Bas Hirs, Fleur Hollen-
berg, Merel van der Kolk, Maartje 
Laan, Isabelle Leenhouts, Amber 
Lievers, Esther Lute, Milan Meh-
ciz, Meline Mnatsakanyan, Fem-
ke de Nas, Dyinta Papôt, Yoran 
Pelzer, Isabelle Poel, Julie Post, 
Gwen Ranoepawiro, Jim Schoen-
maker, Dion Schutz, Senna Smit, 
Sem Spanjaard, Gijs Tromp, Luke 
van Unen, Sharon van der Voort, 
Charlotte Wellen, Dirk Wierenga, 
Boris de Wildt, Daniël de Winter, 
Geordi Zonneveld
De Woude: Joppe Groot
Egmond-Binnen: Nikki Hopman, 
Jonathan Uljée, Julia Valkering
Heemskerk: Ylarah Blom, Megan 

Iles,Lana Makaryan, Anna Oost-
endorp, Nathan Windmüller, Ste-
fan Woudsma
Heiloo: Rick Bakker, Daniëlle Bak-
ker, Josien Beenhakker, Jim Blei, 
Finn Blokker, Thijmen Boermans, 
Bram Broersen, Mercedes de 
Bruijne, Raymond Glaudemans, 
Dani Groot, Job Groot, Myrthe 
Hajema, Lois van der Horst, Kris 
ten Hove, Sem Jongerius, Wies 
van den Kommer, Nicole Koop-
man, Latisha van der Lee, Jet Lee-
ring, Dirkje Leurink, Wouter Lig-
thart, Maud Moleman, Koen Olij, 
Julia Otterbeek, Perry Out, Celine 
Panis, Olivier Pruymboom, Coos 
Pruymboom, Lotte Rijs, Chris van 
Roode, Anthonie Schilder, Luuk 
Schipper, Thomas Slot, Stef Stie-
gelis, Julia Sunnotel, Nina Swart, 
Simon Twisk, Diego van Twuijver, 
Roos Valkering,  Lex Vestering, 
Fleur Visser, Sam de Vries, Stijn 
van der Werf, Teun van der Woude
Limmen:  Kevin Baltus, Isis van 
Druenen, Wessel Hoeben, Nyn-
ke Hoogenboom, Per Houtenbos, 
Harris Huang, Michelle Iliopoulos, 
Joyce Kaandorp, Isa Lont, Beau 
Min, Maaike van der Neut, Sanne 
van Putten, Caia Riet, Teun Rom-
mel, Myla Schoonho�,  Denise 
Schuit, Ramon Tambach, Bart Ver-
berne, Bas Wempe 
Uitgeest: Renzo Boesveld, Ha-
mish Castricum, Inger Dekker, 
Malin Docter, Arunya Guillot, ,Ina 
Hu, Sophie Kniese, Thijmen Kui-

Noord, Marinus Oosters, Nicky 
Rutjes, Thomas Sikkens, Anna Ver-
kuijl, Ko de Vries, Tanja Witteveen
Limmen: Monique Aardenburg, 
Sarah Boer, Gijs Boukes, Pete Hun-
nekink, Pam Kingma, Levi Leg-
deur, Denise Pepping, Kjell Pep-
ping, Tess de Rave, Lucas Vorst-
man
Uitgeest: Irene Aa�es, Wencke 
Bosma, Annique van den Ende, 
Anne de Haan, Dana Half, Lode 
de Jong, Thomas Krom, Yong Lai, 

Danilo Manese, Isa Marcus, Sara 
van den Nieuwendijk, Mandy van 
der Spoel, Isa Struikmans, Mats 
van Velzen, Aaron de Vos, Rohan 
Webbe

MAVO

Cum Laude geslaagd: Meike 
Dekker en Roos Drost

Akersloot: Roos Broekman, Toby 
de Leeuw

Castricum: Mees van den Berg, 
Milan Chang, Beau Dijkstra, Roos 
Drost, Renske Gildemacher, Tim 
de Graaf, Juliette van Hall, Arthur 
van der Himst, Britt Hoek, Mat-
thijs Kloprogge, Niels Kotten, Ki-
ana Krimp, Ferdi Meester, Koen 
Moolenaar, Sam Nuijens, Emma 
de Rijke, Eva Schipper, Teun de 
Vries, Amber van Zilt
Egmond-Binnen: Jet Admiraal, 
Britt Bakker, Bregje Jansen, Dion-
ne van Leeuwen, Sjarisa Swart, 
Roos Tervoort

Heemskerk: Ference Blok, Sem 
de Boer, Nina Goedhart, Jelle van 
Koningsbruggen, Ilse Koper, Sam 
van Meerveld, Lisa Mens, Bram 
Montauban, Ana Clara Soares 
Coelho, Anniek Zonderhuis
Heiloo: Feie Bakker, Kiki Bolten, 
Teun Fraase Storm, Charlotte Hill, 
Lucas Hink, Pascal van Leeuwen, 
Gijs Niesten, Paulien Rotteveel, 
Floris Snel, Teun Stins
Limmen: Rafel Bakker, Ilse Berk-
hout, Guido Bollweg, Rick Duine-
veld, Chemène Hollander, Stijn 
Hulsebosch, Max Kuijper, Femke 
Zandbergen
Uitgeest: Diego Dekker, Meike 
Dekker, Maarten Jongewaard, 
Sem Kool, Yousif Korkis, Maartje 
Lörinc, Daniël De Menezes, Nick 
Scholten
Zaandam: Selene Özdemir

per, Matthijs van de Lageweg, 
Teun de Leeuw, Max Meintjens, 
Niels Mittertreiner, Swen Muijs-
kens, Lieke Rei�, Jermo Reijers, 
Stan Roozendaal, Benjamin Sar-
kodie, Ferry van Tol, Thijs van Tol, 
Tamar Twaalfhoven, Sterre Vree-
burg, Lars Zonneveld

VWO

Akersloot: Chris Bloemers, Tho-
mas Molier, Marieke Nolten, Silke 
Rammeloo, Marleen Ridder, Yael 

Verduin
Alkmaar: Esther Liefting, Isolde 
Rexhäuser
Castricum: Martijn van Arkel,  Isa 
Bakker, Ditta de Boer, Maarten 
Bruines Volkert Dekkers, Claudia 
van Domburg, Charlotte Garst-
man, Puck Glorie, Maud van de 
Graaf, Zoran de Graaf, Maikel 
Houbaer, Anna Jobse, Amira Jon-
ker, Loïsanne Kaal, Lars van Keu-
len, Danae Kingma, Savannah 
Klein Schiphorst, Jurr Liefting, Ole 
Neelissen, Rosemarijn van Nijen-

daal, Maxime Plasmeijer, Zoë Rijk, 
Menno Rijkho�, Noor Smit, Anna 
Belén van Unen, Brechje van der 
Veer, Jesse Verbeek, Brijan Vier-
hout, Sammie van der Vinne, Dje-
mo van de Wetering
Egmond-Binnen: Tom Apel-
doorn
Heemskerk: Inger Kaasenbrood, 
Thijs Leijssenaar, Magdy Mousa
Heiloo: Rolf van Baar, Jet Bakkum, 
Sam van Basten Batenburg, Quint 
Beers, Nils Böhne, Laurens Bolde-
wijn, Wander van den Bos, Bran-
co Bosch, Emma Daamen, Jets-
ke Dunnewind, Marijke ten Elzen, 
Donna de Graa�, Joris Groot, Ju-
lius Haverkamp, Claudia Keppel, 
Ryan Kolk, Denise Laan, Rutger 
van der Linden, Jip Manson,  Sie-
bren Meines, Anna Moers, You-
ri Moleman, Jurriaan Odekerken, 
Bas Opdam, Milan Pierau, Fabi-
an Quinten, Isa Rood, Kitt Sie, Tin-
ne Sie, Je�rey Zwart, Tim van der 
Zwet
Limmen: Quentin Aker, Ilse Bij-
voet, Nina Burgering, Max Cou-
wenberg, Sarah Dekker, San-
dra Diemeer, Bonnie Groot, An-
ne-Sophie Heijne, Kevin Hes, Da-
ve van Kessel, Thom Kleverlaan, 
Jente Metselaar, Stein Munting, 
Ilse van der Neut, Steyn Rijs, Joy-
ce Schouten, Demi Sprenkeling, 
Julia Tuinman, Jordy Twisk, René 
Voorwalt, Xanthe Warners
Uitgeest: Sophie Bredewoud, 
Thomas Bredewoud, Bas Dek-
ker, Merle Dümpelmann, Shira de 
Haan, Bo Bette van der Lee, An-
nabel Maas, Lisa Nijman, Michel-
le Oort.

Heel trots is de schoolleiding op Duncan van Elk, Ivano IJbema en Jef-
frey Vriend, leerlingen uit 3 mavo regulier, die dit jaar al Engels examen 
op mavoniveau gedaan hebben. Ze hebben alle drie een prachtige 8 ge-
haald, maar ze gaan nog proberen een 9 te halen in het tweede tijdvak. 
Daarna beginnen zij aan hun schoolexamens voor Engels op havoniveau, 
zodat ze volgend jaar examen Engels op havoniveau kunnen doen.

TDR heerst op middellange afstand 
bij NK junioren
Emmeloord - Team Distance 
Runners (TDR) was met een grote 
groep van 21 talentvolle junioren 
uit de regio goed vertegenwoor-
digd op het NK Junioren dat dit 
weekeinde in Emmeloord plaats-
vond. Met name op de middellan-
ge afstanden werd uitstekend ge-
presteerd.

Maar liefst tien TDR-atleten wis-
ten de �nale op de 800 meter 
te bereiken. Bij de jongens juni-
oren A resulteerde dat in goud 
voor Bram Anderiessen in 1’51”55 
en brons voor Brian Versluis in 
1’53”19. Jens van Gelderen werd 
in dezelfde �nale met 1’56”83 
vierde, voor Timo Stegink (vijf-
de in 1’57”30) en Hugo Roelofsen  
(zevende in 1’59”69). Mats Heine 
had de TDR-dominantie bij de A-
junioren nog groter kunnen ma-
ken, maar kwam in de serie met 
een tijd van 1’59”40 net tekort 
voor de �nale. Bij de jongens ju-
nioren B werden drie �naleplaat-
sen afgedwongen, waarbij Djoao 

Lobles op overtuigende wijze 
in 1’54”96 het goud bemachtig-
de en Noah Baltus in 1’58”43 het 
zilver. Daar achter maakte Joep 
Welsch indruk door op zijn eerste 
Nederlands Kampioenschap de 
vijfde plaats te behalen in een tijd 
van 2’01”25. Ook bij de meisjes 
junioren A werden op de 800 me-
ter �naleplaatsen behaald, waar-
bij Nina Baltus in een nieuw per-
soonlijk record van 2’15”18 vierde 
werd en Ilse Kamphuis in 2’21”56 
vijfde.

Op de 1500 meter drong Koen 
Grandiek in een tactisch sterk ge-
lopen race met 4’10”43 de �na-
le binnen bij de jongens junioren 
A. In de �nale kwam hij helaas te 
kort om voor de podiumplaatsen 
te strijden en werd hij in 4’12”94 
tiende.

Een andere opmerkelijk presta-
tie werd geleverd door A-juni-
or Mariska Poel, die de 1500 me-
ter (4’54”63) combineerde met de 

5000 meter, waarop ze zevende 
werd in een tijd van 19’04”62. Eén 
plaats daarachter vestigde Noa 
Zoon met 19’55”93 een persoon-
lijk record in een solo race.

Djoao Lobles behaalde goud op de 
800 meter bij de jongens junioren B 
(foto: Ronald Steenbakker)

Klaas Peijs Jeugdtoernooi groot succes
Castricum - Traditioneel wordt 
aan het einde van het seizoen 
bij FC Castricum het Klaas Pe-
ijs jeugdtoernooi gespeeld. Een 
toernooi waar de mini’s tot en 
met de jongens onder 15 teams 
van FC Castricum aan mee doen. 
Zaterdag werd begonnen met 
kleinsten die met z’n allen achter 
de bal aan renden over het gehe-
le veld. Altijd geweldig om naar 
te kijken. Op deze zaterdag lieten 
ook de jongens onder 8, onder 9, 
onder 10 en onder 11 hun voet-

balkunsten zien. Dit resulteer-
de in eerste plaatsen voor de FC 
Castricum JO10-1, JO10-2, JO11-1 
en JO11-3. De JO9-1 van FC Cas-
tricum en Uitgeest hielden zich 
goed staande in de JO10-1 poule.
Zondag waren de oudere jon-
gens aan de beurt die op een heel 
veld spelen. Ook deze dag waren 
er diverse eerste plaatsen voor FC 
Castricum namelijk voor: JO13-1, 
JO13-3, JO15-1 en JO15-2.
Een prachtig toernooi waar de 
toernooicommissie met trots op 

terug kijkt. ,,Zo’n groot evene-
ment kunnen wij uiteraard niet al-
leen organiseren’’, aldus de toer-
nooicommissie. ,,Daarom gaat 
onze dank uit naar scheidsrech-
ters, kantinemedewerkers, spon-
soren en alle andere mensen die 
hebben bijgedragen aan dit gro-
te succes. In het bijzonder willen 
wij Joyce Peijs bedanken, dochter 
van Klaas Peijs, de naamgever van 
dit toernooi, die ons kwam assis-
teren met het uitreiken van de 
prijzen.’’ (foto: aangeleverd)
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21 JUNI
Open Kerk in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag tot en met september.

Lezing over IJsland om 20.00 
uur in bibliotheek Castricum, 
Geesterduinweg 1. Aanmelden 
via website bibliotheek. (foto: 
aangeleverd)

Midzomerwandelingen wan-
delsportvereniging De Laatste 
Loodjes over 10 of 15 kilometer 
start vanuit Trias Sportcentrum  
Saendelverlaan 2 in Kromme-
nie vanaf 18.00 uur. Info: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl. (foto: 
aangeleverd)

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

Muzikantencafé in Muziekfort 
(Fort aan den Sint Aagtendijk) in 
Beverwijk, 19.30 uur. Info: www.
muziekfort.nl. (foto: SimonePho-
tography)

Bijzondere start zomerseizoen 
in beeldenpark Een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee, 20.00 uur. 
www.eenzeevanstaal.nl. (Foto: 
Hichem Braiek)

Nina Simone by Jazz Orchestra 
of the Concertgebouw met Sa-
brina Starke in Podium Victorie 
Almaar, 20.00 uur.

22 JUNI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kunstparade 2018 in Heiloo tot 
en met zondag dagelijks 11.00 - 
17.00 uur. www.kunstparadehei-
loo.nl. (foto: aangeleverd)

Kaasmarkt orgelconcert Gro-
te Kerk Alkmaar door organist Je-
roen Koopman, 12.00 en 13.00 
uur, gratis entree. (foto: aangele-
verd)

Inloopconcert met violiste Loeki 
Poncin in de Dorpskerk op Kerk-
plein 1 in Heemskerk, 15.30-16.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Opening Gra�sch Atelier Alk-
maar - GAA Drukt Door in Grote 
Kerk Alkmaar i.h.k.v. 500 jaar Gro-
te Kerk. De bezoeker gaat mee 
naar de gra�sche wereld van het 
jaar 2518, 500 jaar de toekomst 
in. (foto: aangeleverd)

Open Podium in De Bakkerij, 
20.00 uur.

23 JUNI

Veteranendag Castricum-Uit-
geest: rond 10.00 uur show bij het 
Oude Raadhuis op de Dorpsstraat 
te Castricum.

Cursus ‘Planten EHBO - Help je 
planten op natuurlijke wijze’ in de 
Abdij van Egmond, Vennewaters-
weg 27 Egmond Binnen. Deelna-
me: 17,50. Aanmelding via www.

▲

abdijvanegmond.nl. (foto: aange-
leverd)

Kunst- en boekenmarkt naast 
‘t Loo (Looplein/Heerenweg) in 
Heiloo, 10.00-17.00 uur.

Kunstroute Uitgeest, 11.00-
17.00 uur, ook zondag. Folder: 
www.denieuwekuil.nl. Onder an-
dere werk van Cor Spil in Jeugd-
huis NH kerk, Castricummerweg 
4-6. (zie aangeleverde foto)

Groene Route in Alkmaar langs 
diverse tuinen en kwekerijen. Kijk 
voor info, deelnemers en entree-
prijzen op www.degroeneroute.
nl. (foto: aangeleverd)

Havenfestival IJmond op de 
Trawlerkade en langs de Vissers-
haven in IJmuiden, Zaterdag 
12.00-00.00 uur, zondag 12.00-
17.00 uur. www.havenfestivalij-
mond.nl.

Poppentheater kabouter Zako 
gaat kamperen (3+) in Buitencen-
trum Schoorlse Duinen, 11.00 en 
14.00 uur. (foto: Ellen Scholten)

Landelijk protest luchtvaart-
groei om 13.00 uur op Museum-
plein in Amsterdam. www.vlieg-
hinder.nl.

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 uur.    
Met o.a. Cie Duda Paiva - Mon-
sters (8+). (foto: Cees Wouda)

Presentatie Balletschool Attitu-
de in Theater De Vest in Alkmaar, 
19.30 uur. Ook zondag 14.30 uur.

Combi-concert Tiels Vocaal En-
semble en pianist Bernard van 
den Boogaard in de dorpskerk in 
Castricum, 20.00 uur. Kaarten à 
€13,-: info@musicandmagic.nl of 
bij de ingang. (foto: aangeleverd)

Tios viert 60-jarig jubileum met 
jubileumshow ‘A Brand New Day’ 
om 19.00 uur in sporthal de Ente-
rij in Limmen. Kaarten: www.tios-
limmen.nl.

The Pilgrims in Podium Victorie 
Alkmaar, 20.00 uur. En editie van 
Vunzige Deuntjes om 23.00 uur.

Nachtelijke vaartocht door de 
Eilandspolder start 22.00 uur 
Werkschuur Eilandspolder, Oude-
landsdijk 1a in Driehuizen. Aan-
melden: www.gaatumee.nl. (foto: 
aangeleverd)

24 JUNI
Kunstmarkt op de Boulevard 
Noord in Egmond aan Zee, 10.00-
17.00 uur.

Tata – Kids of Steel® Run in 
Heemskerk over 1300 of 3300 
meter vanaf 10.15 uur. Info: www.
avdem.nl/marquetteloop.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Genieweg 1 in Heemskerk. 
Met �lmvertoning History of the 
Boeing B17 Bomber.

Open tuin De Doornduyn, Duin-
weg 2, Bakkum-Noord, 11.00-
16.00 uur. Entree 4 euro.

Fort aan Den Ham aan de Busch 
en Dam 13, Uitgeest is open van 
11.00 tot 16.00 uur. (Foto: Fred 
Braaksma)

Rondleiding van stichting ‘de 
Hooge Weide’ door natuurge-
bied in Bakkum-Noord om 11.00 
uur. Vanaf het damhek aan het 
eind van het Karhok halverwege 
de Achterlaan te Bakkum-Noord. 
Deelname gratis, aanmelden niet 
nodig. (Foto: aangeleverd)

Zomermarkt bij de Zorgcirkello-
catie Prins Hendrik aan de Voor-
straat 41 in Egmond aan Zee, 
11.00-17.00 uur.

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 uur.    
Met o.a. Di Filippo Marionette. 
(foto: Mirco Bruzzesi Costante )

Ringsteken Bakkum 2018 – 
30ste editie vanaf 13.00 uur op de 
Van der Mijleweg.

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

Open middag muziekvereni-
ging Emergo vanaf 14.00 uur in 
Geesterhage.

Workshops handletteren door 
specialiste Karin Luttenberg bij 
boekhandel Laan in Castricum 
om 14.00 en 15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Veiling van Letsa van 14.00 tot 
17.00 uur in Ibis, Jan van Goyen-
straat 318 te Alkmaar. Ruilkring 
waarbij onderling diensten en 
spullen geruild kunnen worden 
door de leden van Letsa. www.
letsa.nl.

Lezing voor kinderen over de 
mierenwereld om 14.00 uur in 
de IVN bezoekersruimte van de 
Schaapskooi, Zeeweg 2 in Ber-
gen.

Concert in kerkje van Kromme-
niedijk, 15.00 uur. Leo van Veen 
(orgel) en Marjola Uitendaal (ho-
bo) spelen werken van onder an-
dere Bach en Telemann. Toegang 
gratis, collecte na a�oop. (foto: 
aangeleverd)

No Excuse speelt om 15.00 uur 
op het terras bij De Oude Keuken. 
(foto: aangeleverd)

Open Podium in am�theater van 
park De Oude Kwekerij, Jan van 
Scorelkade 6 in Alkmaar, 14.00-
16.00 uur. Entree gratis. 

Blues op zondag in Mezza Luna, 
Mient 1 in Castricum, 15.30 uur.  
Optreden de Bloes Broers. Entree 
gratis. (foto: aangeleverd)

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

Lezing over bijzondere boe-
renerven in Noord-Kennemer-
land door Landschap Noord-Hol-
land in samenwerking met MOOI 
Noord-Holland en Landerade in 
Huis van Hilde, 20.00 uur. Entree 
gratis, aanmelden niet nodig. (fo-
to: Peter Mol - Landschap Noord-
Holland)

Amerikaanse Metal grootmees-
ter Iced Earth in Podium Victorie 
Alkmaar, 20.00 uur.

27 JUNI

NK Scootmobiel op het Circuit 
van Zandvoort vanaf 09.30 uur. 
12 teams van 6 75-plussers bin-
den de strijd aan. Publiek van har-
te welkom, entree gratis. www.
nkscootmobiel.nl. (foto: aangele-
verd)

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

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

Jaarmarkt Limmen van 14.00 tot 
21.00 uur langs de Kerkweg en 
Dusseldorperweg.
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Open Podium 
in De Bakkerij
Castricum - Vrijdag 22 juni is 
er Open Podium in De Bakkerij. 
Improvisatie of covers. Pop, rock of 
blues. Zang, rap of spoken word. 
Alleen of met een hele band. Pas 
begonnen of doorgewinterde 
muzikant. Iedereen is welkom en 
alles kan en alles mag. Gewoon 
lekker jammen! Deelname is 
gratis en aanmelden kan via de 
site, maar is niet per se nodig. 
Gewoon even binnen komen 
lopen en genieten van de muziek 
kan ook. Aanvang 20.00 uur. 

Brandweercollega’s herdacht
Castricum - Zaterdagmiddag om 
13.00 uur heeft de brandweer 
van Castricum een minuut stil ge-
staan bij het verlies van brand-
weercollega’s die door de uitoe-
fening van hun vak om het leven 
zijn gekomen. In heel Nederland 
wordt op de derde zaterdag in ju-
ni de brandweervlag van 11.00 
tot 14.00 uur halfstok gehangen 
op alle brandweerkazernes. Ook 
wordt er op de meeste kazernes 
of een andere mooie locatie van-
af 13.00 uur een minuut lang een 
ereteken gemaakt. Dit gebeurt 
door twee waterstralen elkaar 
te laten kruisen. Deze dag wordt 
onder de brandweer de dag van 
moed en daadkracht genoemd. 
In Arnhem bij het brandweermo-
nument vindt op deze dag de na-
tionale herdenking plaats voor 
zo’n 150 nabestaanden en direc-
te collega’s. (foto: Evelien Olivier)

Bakkummer bezig met eigen cabaretvoorstelling
,,Een avond op de planken staan is 
mijn grote droom”

De Bakkummer is een groot lief-
hebber van cabaret, in zijn jeugd 
gebruikte hij het als lapmiddel. 
Hele stukken uit shows van Hans 
Teeuwen dreunde hij op. Dat wil 
ik worden, was steevast zijn ge-
dachte, maar in plaats van de 
Kleinkunstacademie koos hij ‘ge-
woon’ voor de HEAO. 

,,Een hele basale keus”, legt Nij-
man uit. ,,waar ik netjes een vak 
zou leren. Spijt van die keuze heb 
ik nooit gehad.” Hij kwam terecht 
in een �nanciële functie maar 
bleef een link met de entertain-
mentwereld houden. Als twinti-
ger maakte hij een soort bucket-
list, waarop te lezen valt dat hij 
voor zijn dertigste in het thea-
ter wilde staan. ,,Inmiddels ben ik 
tien jaar ouder - en is die show er 
nog steeds niet.” Aan zijn creativi-
teit of ideeënstroom ligt het niet. 
,,Ik voelde totaal geen druk om 
eraan te werken. Maar als ik voor 
publiek wil spelen, dan moet ik 
wel. Daarom besloot ik gewoon 
een datum vast te leggen.”

Ramptoeristen
De show van Nijman gaat voor-
al over zichzelf en de ‘wat als’-
vragen die bij zijn loopbaan ho-
ren. ,,Maar niet te veel”, bena-
drukt de cabaretier in spe. ,,Want 
dan wordt het een ‘had ik maar’-
verhaal. Theater Koningsduyn 
heeft plaats voor 200 mensen. 
De kaartverkoop is begonnen 
en loopt harder dan Nijman had 
gedacht. ,,Het debuutprogram-
ma is vooral bedoeld voor fami-
lie, vrienden en andere ramptoe-
risten”, grapt hij. ,,Het risico is na-
tuurlijk aanwezig dat ik voor de 
zaal om mijn eigen grappen lach 
en het publiek zichzelf achter de 
oren krabt. Maar het is niet zo 
dat ik zelden grapjes maak en in-
eens een avondvullend program-
ma wil neerzetten. Thuis test ik re-
gelmatig anekdotes. Hoe daarop 
wordt gereageerd?” Lacht: ,,Ver-
schillend.”

Spannende weken
Voor Nijman 15 september op de 
planken staat, gaat hij een aan-

tal sketches ten gehore brengen 
voor kleine groepjes mensen. ,,Ik 
probeer het zo professioneel mo-
gelijk aan te pakken, maar echte 
try-outs organiseren zit er voor 
mij niet in - als ik dat twee maan-
den doe heeft iedereen het al ge-
zien.” De grootste valkuil bij dro-
men zoals die van Nijman, is het 
idee dat je eerste �lm, boek of 
voorstelling succesvol moet wor-
den. ,,In je hoofd is het zo goed 
dat je denkt dat je binnen gaat 
lopen. Als je realistisch nadenkt 
weet je dat dat onzin is. Maar dat 
is onderdeel van de droom. Alles 
wat eruit voorkomt, begint daar.” 
Nijman verheugt zich op zijn de-
buut, maar verwacht ook dat de 
weken ervoor spannend zullen 
zijn. ,,Je weet vooraf nooit hoe je 
publiek gaat reageren. En als het 
allemaal mis is hebben we geluk-
kig een borrel na a�oop.”

Kaarten voor de show van Nijman 
kosten 10 euro en zijn te verkrij-
gen via www.decultuuronderne-
ming.nl. (Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Mijmeren over een eigen theatershow deed hij al jaren, de 42-jarige Edgar Nijman uit 
Bakkum. Hij begon tientallen keren - maar maakte zijn sketches nooit af. Nu hij de veertig is ge-
passeerd weet hij: als ik blijf wachten op een goede tekst dan gaat het niet gebeuren. Hij heeft een 
deadline nodig. In september staat Nijman in theater Koningsduyn met zijn show ‘Chaostheorie in 
de praktijk’.

Op Kunstroute Uitgeest
Werk van Cor Spil in 
Jeugdhuis NH kerk
Uitgeest - Komend weekeinde vindt de Kunstroute Uitgeest plaats. 
Op diverse locaties zijn exposities. Voor een totaal overzicht van de ex-
posanten zie de folder op www.denieuwekuil.nl.
Castricummer Cor Spil exposeert tijdens de kunstroute in het Jeugd-
huis van de NH kerk (stop nr. 9). Er is op deze tentoonstelling weer een 
aantal nieuwe schilderijen te zien met als thema strand en zee. Hij zal 
tijdens deze dagen zelf aanwezig zijn.

Aanrijding op 
fietspad
Castricum - Vorige week 
woensdag omstreeks 18.30 uur 
werd een �etsster, met achterop 
een kindje, op het �etspad van 
de Provincialeweg N203 (tussen 
Uitgeest en Castricum) van 
achteren aangereden door een 
brommer. Zij �etste in de richting 
van Castricum.
De �etsster kwam ten val en de 
brommer viel even verderop in 
het gras. Een omstander heeft 
zich over de �etsster en haar 
kind ontfermd en gezegd dat de 
persoon van de brommer zijn 
naam en telefoonnummer moest 
afgeven. Dit heeft de bestuurder 
van de brom�ets gedaan. Echter 
het telefoonnummer wat de 
jongen heeft  opgegeven geeft  
totaal geen reactie. Mogelijk 
dat deze jongen een valse 
naam en telefoonnummer heeft 
opgegeven. 
De bestuurder van de brommer 
was een jongen tussen 16 en 18 
jaar oud, 1.80 a 1.85 lang, blank 
uiterlijk, blauwe ogen, blond 
haar. Hij droeg een oranje trui en 
een zwarte helm. De brom�ets 
was ook zwart van kleur, er is 
geen kenteken van de brommer 
bekend.
Mocht iemand dit signalement 
herkennen dan graag contact 
opnemen met de politie via 
0900-8844. Mocht de bestuurder 
zich in dit verhaal herkennen dan 
ook aan hem het verzoek zich te 
melden. 

Druk weekeinde bij de 
Gouden Wieken

Castricum - Zaterdag 16 juni 
stond voor de jonge duiven een 
trainingsvlucht gepland van-
uit Zevenhuizen (Z-H), en de ou-
dere, ervaren garde kon aan de 
bak vanaf Sézanne, zuidoostelijk 
van Parijs. Die wedstrijd beteken-
de voor de liefhebbers uit Noord-
Holland deelname aan een zoge-
heten sectorale vlucht, waarbij 
hun duiven de competitie aan-
gingen met Zuid-Holland. Dat le-
verde een concours op met bij-
na 20.000 wedstrijdduiven. Bij 
de trainingsvlucht gaf Ad van de 
Reep alvast zijn visitekaartje af 
met de vroegste jonge duif en 
kende nieuwkomer Leon Straat-

hof een uitstekend debuut. Van-
af Sézanne was Jaap Kaandorp 
de onbetwiste winnaar in de ver-
eniging. Bij de Gouden Wieken 
is Jaap de gewaardeerde barbe-
heerder, die de leden tijdens het 
vliegseizoen op de inkorfavon-
den tevens  culinaire hoogstand-
jes uit de frituurpan voorscho-
telt. Jaap is vorig jaar gehuldigd 
vanwege 50 jaar lid van de ver-
eniging, en kent dus het spreek-
woordelijke klappen van de 
zweep. Achter Jaap pakten Cees 
de Wildt en Gerhard Tromp res-
pectievelijk de tweede en derde 
plaats. Op de foto staat Jaap met 
de winnende duif uit Frankrijk.

Zomercursus ‘Dieren in 
glas’ bij Perspectief

Castricum - Op maandagmorgen 
9, woensdagmorgen 11 en vrij-
dagmorgen 13 juli gaan de be-
geleiders van de Perspectief-glas-
fusiongroep de cursisten helpen 
met het maken van een glazen 
dier. Op maandag wordt begon-
nen met het maken van een ont-
werp om het vervolgens in één of 
meerdere kleuren glas samen te 
voegen. Diezelfde avond zal het 
kunstwerk omgesmolten wor-
den tot één geheel. Op woens-
dag wordt er met glasdeeltjes 
structuur op het beeld aange-
bracht door middel van “tackfu-
sion”. Deze deeltjes smelten vast 
aan het kunstwerk maar behou-
den toch hun vorm. Zo ontstaan 
veren, schubben of een vacht. Op 
vrijdag is er gelegenheid nog de 
laatste aanpassingen aan te bren-
gen. Het werkstuk kan daarna 

naar wens los worden neergezet 
of op een sokkel geplaatst wor-
den.
De kosten voor deze cursus be-
dragen € 70,00 voor leden en € 
85,00 voor niet-leden. Dit bedrag 
is inclusief stookkosten en 1 kilo 
Bull’s eye glas.

Aanmelden via de website: www.
perspectiefcastricum.nl. Of bij 
Froukje Docter: 06-13050180. (fo-
to: aangeleverd)

Tios jubileumshow ‘A Brand New Day’.
Castricum - Op zaterdag 23 ju-
ni viert sportvereniging Tios haar 
60-jarig jubileum in sporthal de 
Enterij met de show ‘A Brand New 
Day’. 
Om 18.30uur  gaan de deuren 
open en om 19.00 start de show. 
In samenwerking met Muziek-
vereniging Excelsior Limmen en 
Stichting Oud Limmen zal er tot 
ongeveer 21.00 een show zijn 
waarin bijna alle leden van Ti-
os meedoen. Met muziek en 
nieuwsfeiten wordt gereisd van 
1958 naar 2018. Bij een aantal op-

tredens zal er live ondersteuning 
zijn van Muziekvereniging Excel-
sior Limmen. Als slot zullen alle 
leden en Excelsior Limmen met 
een gezamenlijk optreden het 
showgedeelte afsluiten. Hierna 
wordt het tijd om het jubileum 
te vieren met medewerking van 
de band Cartoon. Deze super-all-
round band zal er een geweldig 
feest van maken dat tot 01.00 uur 
duurt. 
De zaal is met horeca ingericht, 
een gezellige bar en diverse food-
stations. Het is een avond die 

voor iedereen toegankelijk is, wel 
of geen lid. 

Kaarten zijn te bestellen via de 
site www.tioslimmen.nl , jonger 
dan 12 jaar 5 euro en 12 jaar en 
ouder 10 euro. Hierbij krijgt men 
dan tevens ko�e of thee met een 
petit four. Op donderdag en vrij-
dag is er van 19.00 tot 21.00 uur 
kaartverkoop bij sporthal de En-
terij. De prijzen zijn dan, net als 
zaterdag aan de deur, jonger dan 
12 jaar 7 euro en 12 jaar en ouder 
12 euro.

Mishandeling 
op Dorpsstraat
Castricum - In de nacht van 
vorige week woensdag op 
donderdag tussen 02.15 en 02.30 
uur is een 17-jarig meisje op de 
Dorpsstraat mishandeld door een 
aantal jongens. Het meisje liep 
in gezelschap van twee vrienden 
op de Dorpsstraat toen een 
ander meisje, ook vergezeld door 
vrienden, tegen haar aanliep. 
Dit meisje draaide zich even 
later om en vroeg waarom het 
slachto�er tegen haar aanliep. 
Nadat het slachto�er tegen dat 
meisje zei dat zij zich dat ook 
afvroeg, vlogen de jongens uit 
die groep op haar af en werd zij 
door hen geslagen en geschopt. 
De vrienden van het slachto�er 
hebben nog geprobeerd de 
jongens weg te trekken maar ook 
zij werden geschopt.
Mochten er, buiten de twee 
vrienden van het slachto�er, 
nog meer getuigen zijn van deze 
mishandeling, dan worden zij 
verzocht zich te melden via 0900-
8844.

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL
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Castricum ‘by night’
Castricum - Deze prachtige foto van Castricum, tegen het donker gezien vanuit De Koog in Uitgeest, 
werd ons toegestuurd door Frank van der Ouderaa.

Geboren en getogen Castricumse 
schrijft boek over Life Learning
Castricum - Van de hand van Bir-
git Gumb-Smit is onlangs een 
boek verschenen getiteld ‘Life 
learning, leren waar je blij van 
wordt’. Birgit is geboren en geto-

gen in Castricum maar anderhalf 
jaar geleden geëmigreerd naar 
Aruba, waar haar kinderen Danou 
en Noeska niet naar school gaan 
maar worden opgevoed middels 
‘life learning’. 
De auteur over het boek: ,,Life lea-
rning ipv school, dat is met recht 
‘het roer om’! Een geheel andere 
levensstijl, waarbij onze kinderen 
de ruimte en vrijheid krijgen om 
te leren wat ze zelf willen leren; 
waar, wanneer, hoe en met wie 
(binnen de mogelijkheden van 
ons gezin). In dit boek beschrijf ik 
veel van onze ervaringen, weetjes 
en tips. Boordevol illustraties. Ons 
doel als ouders is om onze kinde-
ren gelukkig te zien! Gewoon, nú 
gelukkig zijn. Lekker doen wat je 
leuk vindt, waar je gelukkig van 
wordt, binnen en/of buiten. En 
wat blijkt; ze ontwikkelen zich 
binnen deze levenswijze rijkelijk 
op alle gebieden. Ze zijn heel ge-
dreven, enthousiast, creatief, in-
ventief en oplossingsgericht bij 

alles wat ze spelen, maken, on-
derzoeken en ontdekken. Life lea-
rning is voor ons echt een geluk-
kige, levendige manier van leven.’’
Het boek is uitgegeven door en 
verkrijgbaar via Bol.com. (foto’s: 
aangeleverd)

Workshop bij Toonbeeld
Schilderen geïnspireerd door Morandi
Castricum - Toonbeeld heeft drie 
nieuwe schilderdocenten. Eén 
daarvan is Afke Spaargaren. Bij 
sommigen Castricummers wel-
licht bekend van haar populaire 
schilderlessen bij Perspectief in 
Bakkum. Toonbeeld is blij dat ze 
nu ook bij Toonbeeld komt lesge-
ven want ze heeft een zeer per-
soonlijke en inspirerende aan-
pak. Wie daarmee graag kennis-
maakt kan nog voor de zomerva-

kantie aan de slag in een schilder-
workshop die is geïnspireerd op 
het werk van de Italiaanse kun-
stenaar Giorgio Morandi.  De Ita-
liaanse kunstenaar uit Bologna 
(1890-1964) staat centraal in de-
ze workshop op 21 juli.
Zijn belangrijkste, zo niet enige 
onderwerp was het stilleven. Na 
een inleiding over zijn leven en 
de kenmerken van zijn werk zul-
len de deelnemers met behulp 

van allerlei vaasjes, doosjes, kom-
metjes en �essen een aantal “Mo-
randi-achtige“ stillevens neerzet-
ten met elkaar. Hierbij wordt ge-
let op het maken van een com-
positie met de eenvoudige voor-
werpen met gedempte kleuren, 
die in de buurt komt van de intie-
me stillevens van de meester zelf. 
Hiervan worden foto’s gemaakt. 
De kijkhoogte is belangrijk bij het 
beoordelen van de juiste compo-
sitie. Hierna maken de deelne-
mers met houtskool of potlood 
een aantal schetsen op papier. Ze 
bespreken het werk met elkaar 
en besluiten welke schets uitge-
werkt gaat worden met acryl en/
of olieverf op papier of doek. Ge-
schikt voor zowel beginners als 
gevorderden.  De cursus start op 
zaterdag 10.00 uur en er wordt 
gewerkt met een half uur lunch-
pauze tot 16.00  uur. Deelname 
kost €47,50 , exclusief materiaal.
Aanmelden voor deze workshop 
via www.toonbeeld.tv. Hier vindt 
u overigens het gehele aanbod 
voor het komend seizoen. Tijdens 
kantooruren kunt ook een pa-
pieren folder ophalen, met daar-
in aanmeldingskaartjes voor deze 
of een andere workshop of cur-
sus. (foto: aangeleverd)

Kunstmatige natuur in 
Tuin Kapitein Rommel
Castricum - Kunstenaar Nico-
le Spit (Design Academy Eindho-
ven en de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht) exposeert met 
een deel van de tentoonstelling 
“NeoBio’ en met ‘MicroBio vazen’ 

in de binnenruimte van de ‘Tuin 
van kapitein Rommel’ in Castri-
cum. Nicole Spit richt zich met 
haar ‘Designstudio Dáárheen’ op 
de trends en tendensen in de sa-
menleving (onder andere tech-

nologische en sociaal-maat-
schappelijke ontwikkelingen) 
bij het zusterplatform Artstudio 
Dáárheen zet zij haar research om 
in kunstobjecten met als doel be-
wustwording over een bepaald 
onderwerp bij de kijker. 

In ‘NeoBio’, de spin-o� van haar 
BioArt tentoonstelling (over on-
der andere genetische manipula-
tie), heeft ze nu collageschilderij-
en en objecten gemaakt die zijn 
gebaseerd op het spanningsveld 
van het organische en het syn-
thetische. Genetisch gemanipu-
leerde ‘NeoBiologie’, groeivormen 
en Labnatuur vormen dit keer de 
inspiratie tot vervreemdende en 
wonderbaarlijke kunst.De nieu-
we collectie met MicroBio vazen 
is gebaseerd op de verwonde-
ring over de schoonheid van klei-
ne micro organismen gezien door 
de microscoop.
De tentoonstelling ‘NeoBio’ met 
de ‘MicroBio Vazen’, is nog te zien 
tot 22 juli in de binnenruimte van 
de Tuin van kapitein Rommel in 
Castricum. Maandag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 16.30 uur. 
Zie ook http://art.studiodaar-
heen.nl.

Heiloo - De Castricumse Gem-
ma Distelbrink doet mee aan de 
KunstParade Heiloo, van 22 tot en 
met 24 juni. 
Zij exposeert haar beelden van 
vogelkoppen in het PCC, De Dors 
2 in Heiloo. 
Zowel vrijdag als zaterdag en 
zondag zijn haar beelden te be-
wonderen van 11.00 tot 17.00 
uur. 
Meer informatie over KunstPara-
de Heiloo is te vinden op www.
kunstparadeheiloo.nl. (foto: aan-
geleverd)Genomineerden Victoriefonds 

Cultuurprijs bekend
Regio - Op vrijdag 15 juni heeft 
juryvoorzitter en burgemeester 
van Bergen Hetty Hafkamp de ne-
gen genomineerden voor de Vic-
toriefonds Cultuurprijs 2018 be-
kend gemaakt. Van links naar 
rechts op de foto: Geert ten Dam, 
voorzitter bestuur Cultuurprijs, 
Hetty Hafkamp, juryvoorzitter, 
Paul de Munnik, Mike Fentross, 
Ozan Aydogan (Jong Talent), Bar-
ry Smit, Gerda Blees, Catinka Ker-
sten, Gerben Hermanus, Saskia 
Stehouwer en Han Bennink. (Fo-
to Jan Jong).
De bekendmaking van de catego-
riewinnaars vindt plaats tijdens 
afzonderlijke evenementen. Op 
9 september bijt Visuele Kunsten 
het spits af in Stedelijk Museum 

Alkmaar. De prijsuitreiking is te-
gelijk de aftrap van een expositie 
van het werk van de drie genomi-
neerden. Op 14 oktober kan het 
publiek – onder leiding van Ro-
nald Giphart - kennismaken met 
de genomineerden voor Letteren 
en de winnaar Jong Talentprijs. 
Tot slot vindt op 11 november de 
uitreiking van de cultuurprijs Po-
diumkunsten plaats in Taqa Thea-
ter De Vest. 
De genomineerden treden dan 
ook op.

Over de prijs
Iedere twee jaar reikt stichting 
Cultuurprijs regio Alkmaar drie 
categorieprijzen uit aan kunste-
naars, schrijvers en podiumkun-

stenaars die zich op een bijzonde-
re manier in hun vak onderschei-
den en een relatie hebben met de 
regio Alkmaar. Tot 2016 gebeurde 
dat onder naam Rabobank Cul-
tuurprijs. Sinds 2017 is het Vic-
toriefonds hoofdsponsor. Schrij-
ver en biograaf Jan van der Vegt 
uit Heiloo ontving in 2017 de eer-
ste Victoriefonds Cultuurprijs, het 
betrof een oeuvreprijs. De Rabo-
bank blijft net als de afgelopen 
10 jaar sponsor van de Jong Ta-
lent Prijs.

De Victoriefonds Cultuurprijs is 
mede mogelijk is gemaakt door 
subsidie van de gemeenten Alk-
maar, Bergen, Casticum, Heiloo, 
Heerhugowaard en Langedijk.

Gemma Distelbrink op KunstParade Heiloo

Gaslek in achtertuin op Schulpstet
Castricum - Zaterdagmiddag 
even voor twee uur is de brand-
weer met spoed uitgerukt. Men 
kreeg op de kazerne een melding 
binnen van een gaslek in de ach-
tertuin van een woning aan het 
Schulpstet . 
De brandweerlieden hebben het 
lek provisorisch gedicht met duct 
tape. 

Nadat men zich ervan overtuigd 
had dat het lek geen gevaar meer 
opleverde heeft het gasbedrijf 
het klusje overgenomen en kon-
den de spuitgasten weer terug 
naar de kazerne. (foto: Hans Pe-
ter Olivier)
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Volgens onderzoek voormalig Forza-lid:
‘Castricummers willen 
geen nieuw zwembad’
Castricum - Inwoners van Cas-
tricum willen geen nieuw zwem-
bad. Dat is de conclusie die Frits 
Zonneveld trekt naar aanleiding 
van een door hem uitgezette en-
quête, onder andere op basis-
school het Kleurenorkest in Lim-
men en via buurtonderzoek. In 
totaal werden 78 van de 130 uit-
gezette enquêteformulieren in-
gevuld en daaruit bleek volgens 
Zonneveld dat 70 procent van de 
ondervraagden tegen een nieuw 
zwembad is en 80 procent kiest 
voor een andere oplossing. 
De mening van Zonneveld: ,,De 
politieke partijen beloofden be-
ter te luisteren naar hun burgers 
bij grote �nanciële beslissingen, 
er zijn tonnen uitgegeven voor 
onderzoek, maar aan de inwo-
ners wordt niets gevraagd. Een 
zwembad is een schip van bijleg-
gen en landelijk loopt het bezoek 
aan zwembaden al jaren terug.  
Er is wel behoefte  aan een klein 
instructiebad dat ook geschikt is 
voor ouderen, voor ontspanning 
en �tness op afspraak geopend. 
Akersloot heeft een goed voor-
beeld van zo’n voorziening bij het 
Van der Valk Motel.’’
Zonneveld zette de enquête al uit 
voor de verkiezingen van maart 
2018. Hij stond toen op de lijst 
van Forza. Zijn partij wilde vol-
gens Zonneveld niet dat hij door-
ging met de enquête. ‘Moest 
stoppen met dit onderzoek en 
ben uit de partij gestapt’, mailt hij 
onze redactie.  Hij trekt de conclu-

sies dus op persoonlijke titel.
Gezinnen en kinderen geven 
in de enquête volgens Zonne-
veld aan graag een subtropisch 
zwembad te willen samen met 
de BUCH Gemeenten. Zonneveld: 
,,Dit kan centraal bij Egmond ge-
bouwd worden met allerlei ne-
ven activiteiten waardoor het ge-
schikt is voor een brede laag van 
de bevolking en toerisme.’’
Los van de enquête blijkt volgens 
Zonneveld ‘uit onderzoek bij me-
dewerkers van dit plan’, dat het 
miljoenen goedkoper kan en dat 
de plek waarop de gemeente een 
nieuw zwembad wil niet de beste 
plek is. Zonneveld: ,,De bevolking 
voelt zich al jaren gepasseerd. In-
vesteren in een spoorwegtun-
nel zal voor de gemeente econo-
misch meer opleveren, waardoor 
er weer meer ruimte komt voor 
betere investeringen.’’

Sokkerwei in actie voor 
Hanukkah Children’s Home
Castricum - De Kinderen van ba-
sisschool De Sokkerwei hebben 
in april aan een schoolbreed pro-
ject gewerkt over Afrika. Bij dit 
Afrika-project is door de kinde-
ren ingezoomd op het Hanukkah 
Children’s Home. 
Het Children’s Home is gebouwd 
in 2006 door Mariette van Dijck 
samen met haar Ghanese man 
Moses.
Het tehuis staat in Sunyani, een 
plaats op 400 kilometer ten 
noordwesten van de hoofdstad 
Accra. Hier zetten ze zich met 
hart en ziel in voor ‘hun’ kinderen 
in de leeftijdscategorie van 0 tot 
17 jaar. Sinds de opening in 2006, 
schommelt het aantal kinderen 
dat in kindertehuis Hanukkah 
verblijft rond de 40.
Moses en Mariëtte willen hen niet 
alleen liefdevol opvangen en ver-
zorgen, maar ook een toekomst 
geven. Daarom helpen ze de kin-
deren een vak te leren. Ook de lo-

kale bevolking werkt mee in het 
kindertehuis én in de ‘Circle of  
Life School’, die in 2014 geopend 
is. Op dit moment is de bouw 
begonnen van de Junior High 
School, zodat de kinderen van 
het kindertehuis en uit de omge-
ving nog drie jaar voortgezet on-
derwijs kunnen volgen.
De kinderen van de Sokkerwei 
hebben allerlei acties op touw 
gezet om het tehuis �nancieel te 
kunnen ondersteunen.
Afgelopen dinsdag was het zo-
ver. Namens de kinderen van de 
school heeft Klaas Degen (direc-
teur) een pot met geld overhan-
digd aan de moeder van Mariette. 
Het geld zal zeker goed besteed 
gaan worden. Na de zomerva-
kantie zullen de kinderen van De 
Sokkerwei horen en zien wat er 
met het geld is gedaan. De kinde-
ren van de school zullen contact 
blijven houden met het Children’s 
Home.

Potluck om plaats-
genoten te ontmoeten
Castricum - Castricum is te type-
ren als een forensendorp. Voor 
veel forensen in de leeftijdscate-
gorie van 25 tot 50 jaar die op la-
tere leeftijd in Castricum zijn ko-
men wonen, kan het lastig zijn 
een sociaal netwerk op te bou-
wen. Een ‘potluck’ voorziet in de 
behoefte mensen uit de midden-
generatie te leren kennen. 
Op donderdag 28 juni zijn be-
langstellenden van harte welkom 
om van 19.00 tot 20.30 uur deel 
te nemen aan een potluck, die als 
thema ‘Verlangen, zoeken, delen 
en inspireren’ heeft. De potluck 
wordt georganiseerd door Suzan 
ten Heuw, predikant van de Pro-
testantse Kerk Castricum. De pot-
luck beoogt vooral een kennis-
makingsevenement te zijn, aan 
de hand waarvan je je sociale net-
werk kunt opbouwen. 

Wat is een potluck? Een potluck is 
een gezamenlijke maaltijd waar-
bij iedere deelnemer zelf een ge-
recht bereidt dan wel kant en 
klaar meeneemt en deelt met de 
andere gasten. Een potluck leidt 
tot variatie, doordat ieders in-
breng medebepalend is voor de 
samenstelling van de maaltijd. De 
potluck is een van oudsher Ame-
rikaans concept, dat in kerken 
werd toegepast om laagdrem-

pelige ontmoetingsgelegenhe-
den te creëren. Tegenwoordig 
kun je de potluck als sociale vorm 
ook onder studenten, millenials 
en hipsters tegenkomen, waarbij 
zij tegen lage kosten gezamen-
lijk eten wat iemand anders’ pot 
schaft.
De potluck van 28 juni wordt ge-
houden in de vorm van een pick-
nick op het strand tussen strand-
paviljoen Zeezicht aan de Zee-
weg 50 te Castricum en strand-
paviljoen Zoomers aan de Zee-
weg 10 te Castricum. Neem naast 
een koud gerecht ook borden, 
bekers, bestek, een kleed of la-
ken en spelletjes voor de kinde-
ren mee. De bedoeling is dat je 
net iets meer meebrengt dan vol-
doende is voor het aantal deelne-
mers waarmee je zelf komt. Ieder-
een is natuurlijk vrij andere men-
sen uit te nodigen.
Rond 20.30 uur keren de deel-
nemers gezamenlijk weer huis-
waarts. Gelieve met het oog op 
het uitwisselen van contactgege-
vens een aantekeningenboekje, 
schrijfwaar, een smartphone en/
of visitekaartjes mee te nemen.
Deelnemers kunnen zich opge-
ven bij Suzan ten Heuw via es-
tenheuw@hotmail.com of 06-
20429675 (whats-app of telefo-
nisch).

Strand Prijsindex 2018
Castricum op tiende plek
Castricum - Online reisorgani-
satie TravelBird heeft de jaarlijk-
se Strand Prijsindex uitgebracht 
waarin meer dan 300 badplaat-
sen in meer dan 90 landen we-
reldwijd staan gerangschikt.
In het onderzoek komen ook 
21 Nederlandse stranden voor, 
waarvan Vlieland (met € 53,26) 
het duurste en Ameland het 
goedkoopste strand (met € 34,40) 
blijkt te zijn. 
Ook Castricum staat in de lijst op 
de tiende plek in Nederland en de 
90ste plek wereldwijd. Voor een 
volledig dagje strand betaal je in 
Castricum 46,42 euro. Dit is zeer 
betaalbaar, zeker omdat je daar-
voor ook een zonnestoel krijgt.

In vergelijking met andere stran-
den in de regio: Bergen aan Zee 
staat op de vierde plek, Egmond 
aan Zee op de vijfde, Wijk aan 
Zee op de dertiende plek, is dus 
iets goedkoper dan Castricum 
en IJmuiden is na Ameland het 
goedkoopste strand in Neder-
land. 
Wereldwijd is Anse Vata, Nieuw-
Caledonië het meest exclusieve 
strand in de index met een tota-
le prijs van € 78,57 voor een dagje 
strand. Cua Dai Beach, Vietnam is 
het goedkoopste strand met een 
totale prijs van € 13,44.
Het gehele onderzoek is te vin-
den op: https://travelbird.nl/
strand-prijsindex-2018/

No Excuse treedt op in 
De Oude Keuken
Castricum - Zondag 24 juni is No 
Excuse terug in De Oude Keuken 
met hun onvolprezen “muziek 
van de keukentafel”. Met bas, gi-
taar, percussie en meerstemmi-
ge zang. Liedjes die je niet vaak 
hoort en wereldhits in een nieuw 
jasje: Paul Simon, Sting, Norah 
Jones, noem maar op. Van ballad 

tot voetjes van de vloer. Met Ton 
Hemmens gitaar, Arina de Haan 
zang, Jan Willem Schröder bas, 
Ad de Haan zang, cajon en con-
ga’s. Zie ook deoudekeuken.net. 
De DOKspecial is Lamsroti. 

Aanvang 15.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Winnaar 2016 in finale Roland Garros
TC Bakkum Dutch Junior 
Open komt eraan
Bakkum - Zondag 1 juli zal op TC 
Bakkum het Dutch Junior Open 
beginnen, waaraan tennissers tot 
en met 18 jaar vanuit alle wereld-
delen zullen deelnemen. In de 
editie van volgende week zal een 
uitgebreide update staan over 
het weekprogramma, de deelne-
mers en achtergrondinformatie. 
Deelnemers uit het verleden 
van het TC Bakkum Dutch Junior 
Open ontwikkelen zich goed. Zo 
ook de winnaar van de editie uit 
2016: Sebastien Baez uit Argen-
tinië haalde eerder deze maand 

bij Roland Garros voor de junio-
ren de �nale. Sinds Baez won op 
TC Bakkum in 2016, heeft hij zich 
opgewerkt tot de nummer 1 van 
de wereld. Die positie moest hij 
helaas vorige week afstaan aan 
Chun Hsin Tseng uit Taiwan, van 
wie hij de �nale verloor op Rol-
and Garros. 

Voor meer informatie: www.dut-
chjunioropen.nl. Hierop is ook 
het allereerste magazine te le-
zen, waarin heel veel informatie 
te vinden is over het toernooi.

Sebastien Baez in 2016 in Bakkum (foto: Wim Peperkamp)

Goed jaar voor CSV Handbal
Castricum - Op de meeste sportverenigingen loopt het seizoen ten 
einde. Zo ook voor de handballers van CSV. De vereniging sluit het jaar 
af met een goed gevoel: drie teams werden kampioen. Op de foto’s 
van boven naar onder de B-jeugd, de F1-jeugd en Heren 2.

Rommelmarkt 
bij fort Veldhuis
Heemskerk - Op zondag 
8 Juli wordt er rondom het 
luchtoorlogsmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de 
Genieweg 1 te Heemskerk, een 
rommelmarkt georganiseerd.
Op het terrein voor het fort 
staan meerdere kramen. Er zijn 
nog tafels beschikbaar. Meer 
informatie: info@arg1940-1945.
nl.

Reddingsactie kiekendief
Akersloot - In een boom aan het 
Kerkmeer in Akersloot is vorige 
week een kiekendief vast komen 
te zitten. De vogel van zo’n halve 
meter breed, werd met een verre-
kijker gevolgd door een omwo-
nende die de kiekendief zag lan-
den en het dier vervolgens ver-
woede pogingen zag doen om 
uit de boom te komen. Naar later 
bleek is de kiekendief in visnetten 
in de boom verward geraakt. 

Medewerkers van de Dierenam-
bulance Kennemerland hebben 
de vogel per boot bevrijd uit zijn 
benarde positie en voor observa-
tie overgebracht naar het Vogel-
opvangcentrum in Krommenie. 

De kiekendief maakt het goed en 
is inmiddels uitgezet.  Nu maar 
hopen dat de vogel geen visnet-
ten meer tegenkomt! (Foto: Irene 
Zijlstra)
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Jong en oud bezoekt Open Tuinen Weekend in Castricum

Castricum - Door een van de tui-
nen aan de Bakkumse Van Duur-
enlaan tuft een stoomtreintje. 
Het exemplaar rijdt de hele tuin 
door - onderweg passeert het 
verschillende kleine stations en 
minuscule huisjes. Bewoner Rien 
Brus volgt ‘m nauwlettend. ,,Veer-

Verschillende huiseigenaren in Castricum en omgeving stelden 
hun tuin afgelopen weekend open voor publiek. Divers in groot-
te, stijl en indeling - dus voor ieder wat wils. De meeste deelne-
mers konden op tientallen bezoekers rekenen. ,,Het is heerlijk om 
bij elkaar inspiratie op te doen.”

tig jaar geleden ben ik met mo-
deltreintjes begonnen. Als kind 
woonde ik in Rotterdam, daar re-
den trams voor ons huis langs. 
Ik ken niet anders.” Riens’ vrouw 
Marian vindt de treintjes ‘prima’, 
maar heeft er zelf niet zo veel 
mee. ,,Ik heb er geen last van 

hoor, maar soms maakt het best 
een herrie. Dan vraag ik Rien: kan 
het misschien wat zachter? En 
dan vindt hij dat hij helemaal niet 
hard staat.” Marian zorgt op haar 
beurt voor de weelderige tuin. 
,,Dat is echt een van mijn hob-
by’s.”

Een verrassend diepe tuin, vin-
den bezoekers van een woning 
aan de Pernéstraat. Middenin het 
dorp en toch heel beschut. Het le-
venswerk van bewoonster Marti-
ne Winkel, die een groot deel van 

haar tijd buiten doorbrengt. ,,Ik 
plant niet zomaar van alles bij el-
kaar - daar denk ik wel over na. 
Kleurtjes mogen wel een beetje 
vloeken, maar niet te veel.” Part-
ner Martin Bakker doet volgens 
Martine ‘vooral het zware werk’. 
De tuin van het duo is mooi ver-
zorgd, maar volgens Martine ‘niet 
perfect’. ,,Ik maak het zoals ik het 
mooi vind.” Haar belangrijkste tip 
voor een mooie tuin? ,,Koop mak-
kelijke planten die passen bij het 
type grond. Er zit een groot ver-
schil tussen duin- en kleigrond.”

Ruim een kwart eeuw geleden 
was de tuin van Jan en Guus van 
der Schaaf nog opgedeeld in 
twee stukken: een moestuin en 
een speelparadijs voor de kin-
deren. Toen de kids ouder wer-
den, wilden Jan en Guus wat an-
ders. ,,We zijn naar Engeland ge-
weest voor een tuintour”, vertelt 
Guus. ,,We raakten geïnspireerd 
door de Engelse stijl.” De tuin, ge-

legen aan de Meester Dekkers-
traat, zit vol gezellige hoekjes en 
�jne verstopplekjes. Het is een se-
reen ho�e. De kleinkinderen spe-
len er graag. ,,De tuin is echt iets 
van ons tweeën”, zegt Guus. ,,Zij 
zorgt voor het groen, ik bouw”, 
vult Jan aan. 
Open Tuinen Weekend is een ini-
tiatief van Groei & Bloei. (Mardou 
van Kuilenburg)

Hoe toegankelijk is de horeca in de gemeente Castricum?
Restaurant Johanna’s Hof krijgt 
eerste keurmerk uitgedeeld
Castricum - Restaurant Johan-
na’s Hof voldoet aan de eisen van 
het Platform Gehandicaptenbe-
leid Castricum (PGBC). Manager 
Theo Groentjes kreeg daarom van 
wethouder Wim Swart en Edwin 
Steeman van het platform de eer-
ste ‘keurmerk’-sticker uitgereikt. 
Het is het eerste restaurant van 
een hele reeks lokale restaurants 
waarbij wordt geïnventariseerd of 
ze voldoende bereikbaar, toegan-
kelijk en bruikbaar zijn voor men-
sen met een beperking. 
Hoe het staat met de toegankelijk-
heid en bruikbaarheid voor men-
sen met een beperking in de ge-
meente Castricum, gaat het PGBC 
– met steun van de gemeente - in 
de komende maanden onderzoe-
ken. De nadruk wordt gelegd op 
mensen met een lichamelijke be-
perking, dus motorisch, visueel of 
auditief. Belemmeringen kunnen 
zijn drempels, het ontbreken van 
een invalidentoilet, slechte akoes-
tiek of ongelijkmatige verlichting.
Er is voor de inventarisatie gestart 
met de groep restaurants; Johan-
na’s Hof was de eerste. Op korte 
termijn worden tien restaurant-
houders uitgenodigd om met PG-
BC samen te werken; de andere 

30 volgen later. Actief aanmelden 
voor deelname kan ook, via info@
pgbc.nl. 
Deelnemende restaurants krijgen 
tijdens het bezoek, indien nodig, 
praktische tips om de toeganke-
lijkheid te verbeteren. De restau-
rants die volgens het PGBC vol-

doende toegankelijk en bruik-
baar zijn, krijgen bij wijze van 
(ono�cieel) keurmerk, een stic-
ker. Zij kunnen zich daarmee pro-
�leren. De gemeente en PGBC 
besteden vervolgens aandacht 
aan het project en de (positieve) 
uitkomsten ervan. 

wethouder Swart (l) en naast hem Edwin Steeman hebben het keurmerk 
overhandigd aan Theo Groentjes (tweede van rechts) temidden van de 
andere leden van het Platform Gehandicaptenbeleid

Documentaire Van gesticht Duin en Bosch 
naar Landgoed Duin en Bosch te zien op C-TV
Castricum - Het Landgoed Duin 
en Bosch heeft in de afgelopen 
honderd jaar verschillende trans-
formaties ondergaan. Over die 
transformaties en het leven op 
Duin en Bosch, een dorp in een 
dorp, maakte �lmmaker Henk 
Waal een documentaire. De do-
cumentaire is vanaf woensdag 20 
juni te zien op C-TV.

In 1909 kocht de provincie 
Noord-Holland het landgoed van 
een Duitse prinses. Er kwam een 
‘krankzinnigengesticht’. Er werd 
een heus ‘dorp in een dorp’ geves-

Oude luchtfoto van het Duin en Bosch-terrein (beeld: Werkgroep Oud-Castricum)

tigd, met alle voorzieningen: van 
een badhuis tot een kerk. De gro-
te veranderingen die op het ter-
rein speelden komen aan bod. De 
laatste jaren veranderde de zorg 
en dus ook het uiterlijk van het 
landgoed, wat nu Dijk en Duin 
heet.
Alle veranderingen zijn in beeld 
gebracht door �lmmaker Henk 
Waal en presentator Peter van 
Eerden. De documentaire was 
eerder te zien in De Oude Keu-
ken op het landgoed, maar komt 
vanaf woensdag ook voorbij op 
C-TV. De documentaire is van-

af dan twee weken lang te zien 
op C-TV, om 08:00 uur, 11:00 uur, 
14:00 uur, 17:00 uur, 20:00 uur 
en 00:00 uur. Via Ziggo is C-TV te 
zien op kanaal 41 in Castricum en 
Bakkum en op kanaal 46 in Lim-
men, Akersloot en De Woude. Via 
KPN is C-TV in de hele gemeente 
te zien op kanaalnummer 1459. 
U kunt de documentaire van-
af woensdag ook bekijken op de 
website van de omroep (www.
castricum105.nl) en op het You-
Tube-portal van Omroep Castri-
cum (youtube.com/OmroepCas-
tricum).

Geslaagd uitje van de Zonnebloem
Castricum - Afgelopen week zijn 
de gasten van de Zonnebloem af-
deling Castricum/Bakkum samen 
met vrijwilligers gezellig op pad 
geweest naar Schoorl. In het Bui-
tencentrum werd men ontvan-

gen met ko�e en gebak, waarna 
er met de Zonnetrein een rond-
rit door de duinen werd gemaakt. 
Tijdens de toer van anderhalf 
uur over voornamelijk schelpen-
paden werd regelmatig gestopt 

en  vertelde begeleider Dick en-
thousiast over wat er allemaal te 
zien was bij de breedste duinen 
van ons land. De oorspronkelijke 
stuifduinen zijn nu begroeid met 
verschillende soorten dennenbo-
men die werden geplant om het 
stuiven van het zand tegen te 
gaan. Ook grote mierenhopen en 
heideplantjes werden gespot.
Na deze mooie tocht stond er een 
heerlijke lunch klaar waar ieder-
een zich te goed aan deed en on-
dertussen werd er ook heel wat 
gepraat met elkaar. Tot besluit 
werd er nog even geshopt in de 
winkel in het buitencentrum.
Het weer was goed en in de loop 
van de middag brak de zon zelfs 
door. Deelnemers, vrijwilligers en 
organisatoren kunnen terug kij-
ken op een hele mooie en gezel-
lige dag.

Zusjes maken de dienst uit bij 
Tafeltennisvereniging Limmen
Limmen - Vrijdag speelde de 
jeugd van Tafeltennisvereniging 
Limmen om de titel ‘clubkampi-
oen jeugd 2018’. Grote uitdaag-
ster was Sanne Brie�es die de 
afgelopen drie edities met de 
hoofdprijs naar huis ging. Het be-
loofde een mooi toernooi te wor-
den aangezien alle spelers van 
het eerste jeugdteam meededen. 
Deze jongens zijn onlangs kampi-
oen geworden en spelen komend 
seizoen in de hoogste regionale 
competitie (1ste klasse). 

De poulefase bepaalde de inde-
ling van de A-poule en B-poule. In 
de B-poule behaalden Jort Rom-
mel (3de), Christian Endel (2de) 
en Roos Brie�es (1ste) een mooie 
prijs. In de A-poule waren er op-
vallende prestaties te noemen 
van Ward Beentjes, Levi Legdeur, 
Stan van Baarsen en Tibbe Soka-
roski. Uiteindelijk ging de eind-
strijd tussen Okke Bos en Sanne 
Brie�es. Het was Sanne die aan 
het langste eind trok en haar titel 
succesvol prolongeerde. De der-

de plaats ging naar Jari Legdeur.  
Jongeren uit Limmen die het leuk 
vinden om te tafeltennissen wor-
den uitgenodigd komende vrij-
dag (22 juni) mee te doen met 
het ‘o�cieuze’ vlaaientoernooi 
(vriendje of ouder mee voor de 

dubbel). Iedereen kan van 18.30 
tot 20.00 uur meedoen voor het 
winnen van vlaaien. Voor meer in-
formatie over de jeugd- of de se-
niorenafdelingen van de Tafelten-
nisvereniging Limmen, zie: www.
tafeltennislimmen.nl.



Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo
In de maand juni organiseert de gemeente een 
cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van 
de regelingen vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Inwoners die in 2017 
gebruik hebben gemaakt van een regeling vanuit 
deze wet ontvangen in juni een brief en een 
vragenlijst. De gemeente is verplicht om jaarlijks 
dit onderzoek te doen. Met de informati e uit het 
onderzoek kunnen we werken aan verbetering 
van de ondersteuning. Zodra de resultaten van 
het onderzoek bekend zijn, naar verwachti ng in 
september, worden deze gepubliceerd op deze 
infopagina. 

Voor meer informati e kunt u contact opnemen 
met Anja de Vries, telnr. 088 90 97 182.
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‘Open je Ogen’ voor mensenhandel

 

foto: Jan Jong

Agenda Raadsplein 21 juni 2018
Behandeling Kadernota 2019

Tijd Onderwerp Kamer
17.00 – 18.30 1. Opening en mededelingen Raadzaal
 2. Vaststellen agenda
 3. Besluitvorming
 A. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: zienswijze op jaarrekening  
      2017, begroti ngswijziging 2018 en begroti ng 2019
 B. Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM): zienswijze  
      op jaarrekening 2017, begroti ngswijziging 2018 en begroti ng 2019
 C. WNK Personeelsdiensten: zienswijze op jaarrekening 2017 en   
      begroti ng 2019
 D. GGD Hollands Noorden: zienswijze op jaarrekening 2017 en   
      begroti ng 2019
 E. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD): zienswijze  
      op jaarrekening 2017 en begroti ng 2019
 . Vuilverbrandingsinstallati e (VVI): zienswijze jaarrekening 2017 en  
      begroti ng 2019
 G. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA): zienswijze   
      jaarrekening 2017 en begroti ng 2019
 H. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA
 I. Aanvraag Vangnetuitkering Parti cipati ewet over 2017
 . Verordening commissie bezwaarschrift en incl. amendement
 . Moti e loondispensati e
 L. Vaststellen Bestemmingsplan Sifriedstraat 34 Castricum
 4. Algemene Beschouwingen Kadernota 2019
 - Ma imaal 7 minuten per fracti e
 - Volgorde wordt bij loti ng bepaald

19.30  20.45 ommissiebehandeling moti es bij programma  Raadzaal
 1 Kadernota 2019:
 Een sociale en vitale gemeente
 - Dienstverlening
 - Samenleven
 - Veiligheid 
19.30  20.45 ommissiebehandeling moti es bij programma  Trouwzaal
 3 Kadernota 2019:
 Een lee  are gemeente
 - Wonen en leefomgeving
 - Duurzaamheid en milieu
 - Beheer en onderhoud openbare ruimte
21.00  22.00 ommissiebehandeling moti es bij programma  Raadzaal
 2 Kadernota 2019:
 Een aantrekkelijke gemeente
 - ultuur, Recreati e en Toerisme
 - Economische vitaliteit
 - Een bereikbare gemeente
21.00  22.00 ommissiebehandeling moti es bij programma  Trouwzaal 
 4 Kadernota 2019:
 Een fi nancieel gezonde gemeente
 - inanciële positi e
 - Bedrijfsvoering

r is n n i  t t ins r n. n n rs n r anisa  s n  1 m i 2018 
 j ns  raa sin rma  a n  un m nin  unn n n r  a rn ta.

Agenda Raadsplein 28 juni 2018

 Tijd Onderwerp Kamer
19:30 – 20.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Debat Raad
 A. Actuele politi eke onderwerpen
 B. Gelegenheid tot plenair debat over Kadernota 2019 inclusief   
     bespreking van de (gewijzigde) moti es
 4. Besluitvorming
 A. adernota 2019 inclusief moti es en amendementen
 5. Sluiti ng 
 Commissies
21.00 – 22.00 Diverse voorstellen: Raadzaal
 Instemmen met voorstel Kustzonering
 Wensen en zienswijze t.a.v. acti eplan geluid 2018 - 2023
21.00  22.00 Auditcommissie Sti erop
22.00  22.45 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Sti erop
22.00 – 22.45 Commissie Algemene Zaken* Raadzaal
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1  Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

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

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

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

 indringende portre  en van vrouwen n mannen vragen de aandacht voor mensenhandel  
e zeven burgemeesters van de regio Alkmaar ondersteunen de aanpak tegen mensenhandel  
aarom reist de tentoonstelling Open je Ogen’ door de gemeenten  Op dit moment is de e po 

te zien naast het gemeentehuis van Castricum  aarna reist de e po door naar Bergen

 portre  en en verhalen
De tentoonstelling bestaat uit 30 portrett en en verhalen van slachtoff ers. 30 indringende 
portrett en van vrouwen n mannen, die s mbool staan voor het feit dat mensenhandel onder 
onze ogen plaatsvindt. Veiligheid en privac  hebben voorop gestaan bij het maken van de 
portrett en. Daarom zijn de foto’s dusdanig weergegeven dat ze niet direct herleidbaar zijn 
tot personen. Zo is in overleg met hen ook gekozen voor de doeken om hun hoofd, waarbij 
de ogen vrij zijn: open je ogen. Alle geportrett eerden hebben vol overtuiging ingestemd 
met het openbaar maken van de foto's. Om zo aandacht te vragen voor het probleem van 
mensenhandel.
De portrett en zijn in opdracht van oMensha samen met sti chti ng Open Mind tot stand 
gekomen en krachti g vastgelegd door fotograaf Ernst oppejans. 

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

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

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.
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Offi  ciële mededelingen woensdag 20 juni 2018

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

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

Datum Adres
060618 eeltje Groentjesstraat  in Castricum
 Het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg
070618 Kapelweg  in immen 
 Het uitbreiden van de woning
080618 elson andelahof  in Castricum
 Het aanleggen van een brede in- of uitrit
090618 aandervaart in immen
 Het aanleggen van een dam, het dempen en graven van sloten en de aanleg van  
 natuurlijke oevers/berm,
 avendellint  in immen
 Het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
100618 Breedeweg  in Castricum
 Het verplaatsen van een schuur
110618 eidoornlaan in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw op de  keuken
 elmkade  in Castricum
 Het plaatsen van een dakserre aan de achterzijde
120618 uliana van Stolbergstraat  in Castricum
 Het vergunningsvrij bouwen van een berging
 

ienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrift elijk zijn 
zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, tel. 14 0251.

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

Datum Adres
110618 Rijksweg  in immen
 Het bouwen van een opslagruimte
120618 e Bloemen  in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak)
 elving  in Akersloot
 Het uitbreiden van een schuur
 elving  in Akersloot
 Het vergroten van de schuur en het bouwen van een kapschuur
150618 Willem de wijgerlaan  in  Castricum
 het wijzigen van de achtergevel

Verleende venementenvergunningen A V  
Datum Adres
120618 Westerplein  in Castricum
 Verleende evenementenvergunning IJzerwin bij het Huis van Hilde op zaterdag 7 
 en zondag 8 juli 2018 verzenddatum besluit 12 juni 2018(APV1800210)
150618 Vuurbaak, Kerkweg en de usseldorperweg in immen 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Jaarmarkt Limmen op   
 woensdag 27 juni 2018 van 14.00 uur tot 21.00 uur op verzenddatum besluit 
 15 juni 2018(APV1800376).

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van drie 
woningen aan het agnolialint in immen 
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een drietal woningen aan het Magnolialint 
in Limmen voor zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met 
de bijbehorende stukken liggen van 21 juni 2018 t/m 1 augustus 2018 ter inzage in het 
gemeentehuis van astricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

ienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester 
en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze 
Magnolialint astricum’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en 
voor meer informati e: mw. . Muamba, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251. 

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Westerweg 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 mei 2018 het bestemmingsplan 
Westerweg 174’ gewijzigd heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 

e ploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan maakt het omzett en van een bestaande agrarische bedrijfswoning 
op het perceel Westerweg 174 in Limmen naar een burgerwoning mogelijk. De wijzigingen 
betreff en het toevoegen van de mogelijkheid voor het hobb mati g houden van paarden 
voor een deel van het plangebied.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken liggen met ingang van 20 juni 2018 ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. 
Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID: 

Restaurant ohanna’s of voldoet aan de eisen van het la  orm Gehandicaptenbeleid 
Castricum GBC  anager Theo Groentjes kreeg daarom van wethouder Wim Swart en dwin 
Steeman van het pla  orm de eerste keurmerk’-sti cker uitgereikt  et is het eerste restaurant 
van een hele reeks lokale restaurants waarbij wordt ge nventariseerd of ze voldoende 
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking  

Iedereen moet kunnen meedoen’
De aanleiding voor deze acti e is het Verdrag van de Verenigde Nati es inzake de rechten van 
personen met een handicap’, dat sinds juli 2016 ook voor Nederland geldt. Het doel van dit 
verdrag is dat ‘mensen met een beperking, welke dan ook, op voet van gelijkheid kunnen 
deelnemen aan de samenleving’. Uit eten gaan hoort daar ook bij.

oe toegankelijk is de lokale horeca
Hoe het staat met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking 
in de gemeente Castricum, gaat het PGBC – met steun van de gemeente - in de komende 
maanden onderzoeken. De nadruk wordt gelegd op mensen met een lichamelijke beperking, 
dus motorisch, visueel of auditi ef. Belemmeringen kunnen zijn drempels, het ontbreken van 
een invalidentoilet, slechte akoesti ek of ongelijkmati ge verlichti ng. Er is voor de inventarisati e 
gestart met de restaurants  ohanna’s Hof was de eerste. Op korte termijn worden ti en 
restauranthouders uitgenodigd om met PGB  samen te werken  de andere 30 volgen later. Acti ef 
aanmelden voor deelname kan ook, via info@pgbc.nl. 

Keurmerk-sti cker
Deelnemende restaurants krijgen ti jdens het bezoek, indien nodig, prakti sche ti ps om de 
toegankelijkheid te verbeteren. De restaurants die volgens het PGBC voldoende toegankelijk 
en bruikbaar zijn, krijgen bij wijze van (onoffi  cieel) keurmerk, een sti cker. ij kunnen zich 
daarmee profi leren. De gemeente en PGB  besteden vervolgens aandacht aan het project en de 
(positi eve) uitkomsten ervan. 

Hoe toegankelijk is de horeca 
in de gemeente Castricum? 

staurant anna s  rij t rst  urm r  uit

 r ntj s .  nt an t t urm r  an in t man r.  nam ns t C, n r 
t i n   an t u r art

Wie en wat is het GBC
Het PGBC adviseert aan de gemeente over allerlei zaken die van belang zijn voor mensen met een 
beperking, onder meer over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte. 
De leden van het PGBC zijn allemaal vrijwilligers, met of zonder beperking.
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Beroepstermijn
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: 
htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van een beroepschrift  is 
griffi  erecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening 
De werking van een besluit wordt door de indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. 
Degene die beroep heeft  ingesteld, kan de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. Het verzoek dient te 
worden gericht aan de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak (schrift elijk: Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Indien het 
verzoek ti jdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het 
bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van 
een verzoek is griffi  erecht verschuldigd. 

Castricum, 20 juni 2018.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

 9 20 juni 2018

Expositie op de Woude
De Woude - In het kerkje ge-
naamd De Kemphaan op De Wou-
de zullen zaterdag 30 juni en zon-
dag 1 juli Wendaliene Hagens, 
Gea Breet en Saskia Bitter expo-
seren.
De onderwerpen van de foto’s van 
Wendaliene zijn uiteenlopend. De 
verbinding bestaat uit het oproe-
pen van basale emoties als gebor-
genheid, rust, bezinning en ver-
driet. Saskia Bitter beschildert ste-
nen en uiteenlopende voorwer-

pen met acrylverf. Zij laat zich in-
spireren door de vorm, de aard 
van het materiaal en de bestaan-
de kleur van een voorwerp.
Gea Breet is al 16 jaar een gedre-
ven beeldhouwer. Het liefst werkt 
ze in hardsteen. Klieven, hakken, 
schuren en polijsten tot een beeld 
overblijft dat vormgeeft aan haar 
passie.

De expositie is beide dagen te be-
zchtigen van 11.00 tot 17.00 uur.

Gespreksgroep rouw bij 
partnerverlies van start

Castricum - In november wordt 
vanuit Welzijn Castricum een ge-
spreksgroep rouwondersteuning 
gestart voor mannen en vrouwen 
die hun partner verloren hebben. 
Nel Groen en Margreet de Jongh 
gaan de groep weer begeleiden. 
Beiden zijn gecerti�ceerd rouwbe-
geleider. In gesprek met hen komt 
naar voren hoe belangrijk onder-
steuning kan zijn na het verlies van 
je partner.
Margreet licht toe: ’Als je je partner 
verloren hebt kom je in een nieu-
we wereld terecht, je komt los te 
staan van het normale leven. Soms 
is dat moeilijk uit te leggen aan fa-
milie en vrienden. Als je met lotge-
noten praat is een half woord daar-
entegen vaak al genoeg. Het is 
dan �jn dat je begrepen wordt en 
niets hoeft uit te leggen.’ Nel sluit 
aan: ‘Rouwenden voelen zich in-
derdaad vaak onbegrepen en be-
grijpen zichzelf soms ook niet in 
een tijd waarin het snelle leven 
overheerst. Rouwen is het hervin-
den van jezelf en ontdekken hoe 
je weer kunt zorgen voor het le-
ven, voor jezelf en ook weer zin in 
het leven kunt vinden. Het is hard 
werken, mensen zijn vaak moe in 
een rouwperiode. ’ Nel vervolgt: 
‘Een belangrijke functie van de ge-
spreksgroep is dat je er minder al-
leen voor staat, terwijl je tegelijker-
tijd in de groep ervaart dat ieder 
zijn eigen rouwproces doormaakt.’ 
Margreet voegt toe: ’Het gaat er ze-
ker niet alleen treurig en zwaar aan 
toe in de gespreksgroepen. Alleen 
al de erkenning en herkenning ma-
ken vaak dat je je lichter voelt en 
er zijn natuurlijk ook momenten 
waarop er gelachen kan worden.’ 
Wat betreft het programma voor 

de gespreksgroep rouw bij part-
nerverlies: tijdens elke bijeen-
komst van de gespreksgroep (in 
totaal tien bijeenkomsten) wordt 
een thema besproken dat betrek-
king heeft op aspecten van het 
rouwproces zoals: het leren om-
gaan met emoties, het aanvaarden 
van het verlies, het alleen verder 
gaan en de reacties van de omge-
ving. De deelnemers kunnen zelf 
ook thema’s inbrengen.

Startdatum en aanmelden 
De gespreksgroep gaat op don-
derdag 8 november van 10.00 tot 
12.00 uur van start in Castricum en 
staat open voor mensen uit de ver-
schillende kernen van de gemeen-
te. Circa tien mensen zullen deel-
nemen en de groep komt om de 
veertien dagen bij elkaar. Mannen 
en vrouwen van alle leeftijden die 
hun partner hebben verloren kun-
nen zich voor de gespreksgroep 
aanmelden. Het advies is echter 
om niet eerder dan minimaal zes 
maanden na het overlijden van de 
partner aan de groep deel te gaan 
nemen. Uiteraard mag het ook lan-
ger zijn dan zes maanden geleden. 
De kosten voor deelname bedra-
gen 50 euro.
Voor aanmelden of meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met Nel Groen, telefoon: 
 06 23205300, mailadres: phm.cou-
mans@ziggo.nl of met Margreet 
de Jongh, telefoon: 06 22973186, 
mailadres: margreetdejongh@
gmail.com. Voor algemene infor-
matie of aanmelden kan eveneens 
contact op worden genomen met 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl.

In strijd om Mountainbikecup
Winst voor Ben Visser
Akerlsoot - Heerhugowaarder 
Ben Visser heeft, voor de afwisse-
ling bij afwezigheid van veelvraat 
Henk Verdonk junior, de overwin-
ning in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd mountainbike in 
Akersloot op zijn naam geschre-
ven. Het is wel eens leuk als Ver-
donk junior niet voorkomt op de 
deelnemerslijst van de strijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup op Sport-
complex de Cloppenburgh. Nu 
stond de naam van Ben Visser 
op de startlijst, die in staat moest 
worden geacht de anderen te 
kloppen. Niemand, maar dan ook 
niemand twijfelde daaraan en 
dat het hem dan op een speelse 
manier moest gaan lukken. Maar 
dan als een duveltje uit een doos-
je streed daar dan de voor al-
len onbekende Uitgeester Den-
nis Ebert in het voorste gelid. Niet 
zomaar volgend achter Ben Vis-

ser, maar zelfs bedreigend als een 
tijger die zijn prooi wilde besprin-
gen. Steeds moest Ben Visser tot 
het uiterste gaan om nieuwko-
mer Dennis Ebert van zich af te 
houden. Tot bij het ingaan van de 
laatste omloop van twee kilome-
ter leek het te gaan lukken, maar 
toen was bij Ebert de pijp leeg en 
liet hij het lopen, zodat Ben Visser 
toch nog een welverdiende over-
winning mocht pakken. De span-
ning op de laagste plek op het 
podium bleef ook tot in de laat-
ste ronde bestaan en werd in het 
voordeel beslist van Henk Jan 
Verdonk senior (Egmond aan den 
Hoef) voor thuisrijder Pleun Lo-
dewijks. 

Uitslag: 1. Ben Visser Heerhugo-
waard 2. Dennis Ebert Uitgeest 3. 
Henk Jan Verdonk senior Egmond 
aan den Hoef 4. Pleun Lodewijks 
Akersloot 5. Henk Louwe Alkmaar

Midzomernacht in de 
Eilandspolder
Regio - Beleef de magische midzo-
mernacht met een vaartocht door 
het prachtige landschap van ei-
landjes en rietkragen in de Eilands-
polder. Varen in de schemering, 
zien hoe het licht verandert en de 
dag plaats maakt voor de nacht. 
Ook de geluiden veranderen. Som-
mige moerasvogels laten zich ook 
in het donker horen en met wat 
geluk vliegen er vleermuizen. Wel 
heel bijzonder om in deze sfeer 
de kortste nacht door te brengen. 

Tip van de boswachter: Trek war-
me kleding aan, het is vaak koud 
op het water.  Vaar mee op zater-
dag 23 juni van 22.00 tot 00.00 uur 
en reserveer een plaats aan boord 
op: www.gaatumee.nl  Vertrek-
punt: Werkschuur Eilandspolder, 
Oudelandsdijk 1a, 1844 KN Drie-
huizen. Kosten: €15,- en €10,- voor 
kinderen tot 12 jaar. Beschermers 
van Landschap Noord-Holland: 
€10,- en €7,50 voor hun kinderen 
tot 12 jaar. (Foto: aangeleverd)

Kamerkoor Krommenie en Kleinkoor Castricum

Duo-concert op 8 juli
Regio - Op 8 juli vinden twee bij-
zondere koren elkaar in het Her-
vormde Kerkje in Krommenie-
dijk. Het Kamerkoor Krommenie 
en het Kleinkoor Castricum ge-
ven een duoconcert. Beide ko-
ren brengen composities uit het 
eigen repertoire ten gehore en 
zingen gezamenlijk ‘As Torrents in 
Summer’ van Edward Elgar.
De inbreng van het Kamerkoor 
Krommenie op deze middag be-
staat onder andere uit 5 delen uit 
de Suite Chorale van Heinrich Su-
termeister en La Bomba van ‘Ma-
teo Flecha.
Het Kleinkoor Castricum waagt 
zich opnieuw aan een uitdagend 

en bijzonder repertoire. Het koor 
zingt werken die grenzen over-
schrijdt, zowel muzikaal als geo-
gra�sch. Als voorproe�e op het 
themaconcert ‘Over Grenzen’ la-
ter dit jaar, vertolkt het koor deze 
middag een selectie uit zijn pro-
gramma zoals ‘Calme des Nuits en 
Les �eurs et les arbres van Saint 
Saens en het Spaanse ‘Se equi-
vocó la paloma’ van Guastavino.

Het Hervormde Kerkje bevindt 
zich aan de Krommeniedijk 182. 
Het concert begint om 15.00 
uur en de kerk is vanaf 14.30 uur 
open. De toegang is vrij, er wordt 
wel een deurcollecte gehouden.
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Beroepstermijn
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: 
htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van een beroepschrift  is 
griffi  erecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening 
De werking van een besluit wordt door de indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. 
Degene die beroep heeft  ingesteld, kan de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. Het verzoek dient te 
worden gericht aan de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak (schrift elijk: Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Indien het 
verzoek ti jdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het 
bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van 
een verzoek is griffi  erecht verschuldigd. 

Castricum, 20 juni 2018.

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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

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

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

 9 20 juni 2018

Expositie op de Woude
De Woude - In het kerkje ge-
naamd De Kemphaan op De Wou-
de zullen zaterdag 30 juni en zon-
dag 1 juli Wendaliene Hagens, 
Gea Breet en Saskia Bitter expo-
seren.
De onderwerpen van de foto’s van 
Wendaliene zijn uiteenlopend. De 
verbinding bestaat uit het oproe-
pen van basale emoties als gebor-
genheid, rust, bezinning en ver-
driet. Saskia Bitter beschildert ste-
nen en uiteenlopende voorwer-

pen met acrylverf. Zij laat zich in-
spireren door de vorm, de aard 
van het materiaal en de bestaan-
de kleur van een voorwerp.
Gea Breet is al 16 jaar een gedre-
ven beeldhouwer. Het liefst werkt 
ze in hardsteen. Klieven, hakken, 
schuren en polijsten tot een beeld 
overblijft dat vormgeeft aan haar 
passie.

De expositie is beide dagen te be-
zchtigen van 11.00 tot 17.00 uur.

Gespreksgroep rouw bij 
partnerverlies van start

Castricum - In november wordt 
vanuit Welzijn Castricum een ge-
spreksgroep rouwondersteuning 
gestart voor mannen en vrouwen 
die hun partner verloren hebben. 
Nel Groen en Margreet de Jongh 
gaan de groep weer begeleiden. 
Beiden zijn gecerti�ceerd rouwbe-
geleider. In gesprek met hen komt 
naar voren hoe belangrijk onder-
steuning kan zijn na het verlies van 
je partner.
Margreet licht toe: ’Als je je partner 
verloren hebt kom je in een nieu-
we wereld terecht, je komt los te 
staan van het normale leven. Soms 
is dat moeilijk uit te leggen aan fa-
milie en vrienden. Als je met lotge-
noten praat is een half woord daar-
entegen vaak al genoeg. Het is 
dan �jn dat je begrepen wordt en 
niets hoeft uit te leggen.’ Nel sluit 
aan: ‘Rouwenden voelen zich in-
derdaad vaak onbegrepen en be-
grijpen zichzelf soms ook niet in 
een tijd waarin het snelle leven 
overheerst. Rouwen is het hervin-
den van jezelf en ontdekken hoe 
je weer kunt zorgen voor het le-
ven, voor jezelf en ook weer zin in 
het leven kunt vinden. Het is hard 
werken, mensen zijn vaak moe in 
een rouwperiode. ’ Nel vervolgt: 
‘Een belangrijke functie van de ge-
spreksgroep is dat je er minder al-
leen voor staat, terwijl je tegelijker-
tijd in de groep ervaart dat ieder 
zijn eigen rouwproces doormaakt.’ 
Margreet voegt toe: ’Het gaat er ze-
ker niet alleen treurig en zwaar aan 
toe in de gespreksgroepen. Alleen 
al de erkenning en herkenning ma-
ken vaak dat je je lichter voelt en 
er zijn natuurlijk ook momenten 
waarop er gelachen kan worden.’ 
Wat betreft het programma voor 

de gespreksgroep rouw bij part-
nerverlies: tijdens elke bijeen-
komst van de gespreksgroep (in 
totaal tien bijeenkomsten) wordt 
een thema besproken dat betrek-
king heeft op aspecten van het 
rouwproces zoals: het leren om-
gaan met emoties, het aanvaarden 
van het verlies, het alleen verder 
gaan en de reacties van de omge-
ving. De deelnemers kunnen zelf 
ook thema’s inbrengen.

Startdatum en aanmelden 
De gespreksgroep gaat op don-
derdag 8 november van 10.00 tot 
12.00 uur van start in Castricum en 
staat open voor mensen uit de ver-
schillende kernen van de gemeen-
te. Circa tien mensen zullen deel-
nemen en de groep komt om de 
veertien dagen bij elkaar. Mannen 
en vrouwen van alle leeftijden die 
hun partner hebben verloren kun-
nen zich voor de gespreksgroep 
aanmelden. Het advies is echter 
om niet eerder dan minimaal zes 
maanden na het overlijden van de 
partner aan de groep deel te gaan 
nemen. Uiteraard mag het ook lan-
ger zijn dan zes maanden geleden. 
De kosten voor deelname bedra-
gen 50 euro.
Voor aanmelden of meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met Nel Groen, telefoon: 
 06 23205300, mailadres: phm.cou-
mans@ziggo.nl of met Margreet 
de Jongh, telefoon: 06 22973186, 
mailadres: margreetdejongh@
gmail.com. Voor algemene infor-
matie of aanmelden kan eveneens 
contact op worden genomen met 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
65 65 62. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl.

In strijd om Mountainbikecup
Winst voor Ben Visser
Akerlsoot - Heerhugowaarder 
Ben Visser heeft, voor de afwisse-
ling bij afwezigheid van veelvraat 
Henk Verdonk junior, de overwin-
ning in de wekelijkse donderdag-
avondwedstrijd mountainbike in 
Akersloot op zijn naam geschre-
ven. Het is wel eens leuk als Ver-
donk junior niet voorkomt op de 
deelnemerslijst van de strijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup op Sport-
complex de Cloppenburgh. Nu 
stond de naam van Ben Visser 
op de startlijst, die in staat moest 
worden geacht de anderen te 
kloppen. Niemand, maar dan ook 
niemand twijfelde daaraan en 
dat het hem dan op een speelse 
manier moest gaan lukken. Maar 
dan als een duveltje uit een doos-
je streed daar dan de voor al-
len onbekende Uitgeester Den-
nis Ebert in het voorste gelid. Niet 
zomaar volgend achter Ben Vis-

ser, maar zelfs bedreigend als een 
tijger die zijn prooi wilde besprin-
gen. Steeds moest Ben Visser tot 
het uiterste gaan om nieuwko-
mer Dennis Ebert van zich af te 
houden. Tot bij het ingaan van de 
laatste omloop van twee kilome-
ter leek het te gaan lukken, maar 
toen was bij Ebert de pijp leeg en 
liet hij het lopen, zodat Ben Visser 
toch nog een welverdiende over-
winning mocht pakken. De span-
ning op de laagste plek op het 
podium bleef ook tot in de laat-
ste ronde bestaan en werd in het 
voordeel beslist van Henk Jan 
Verdonk senior (Egmond aan den 
Hoef) voor thuisrijder Pleun Lo-
dewijks. 

Uitslag: 1. Ben Visser Heerhugo-
waard 2. Dennis Ebert Uitgeest 3. 
Henk Jan Verdonk senior Egmond 
aan den Hoef 4. Pleun Lodewijks 
Akersloot 5. Henk Louwe Alkmaar

Midzomernacht in de 
Eilandspolder Regio - Beleef de magische midzo-
mernacht met een vaartocht door 
het prachtige landschap van ei-
landjes en rietkragen in de Eilands-
polder. Varen in de schemering, 
zien hoe het licht verandert en de 
dag plaats maakt voor de nacht. 
Ook de geluiden veranderen. Som-
mige moerasvogels laten zich ook 
in het donker horen en met wat 
geluk vliegen er vleermuizen. Wel 
heel bijzonder om in deze sfeer 
de kortste nacht door te brengen. 

Tip van de boswachter: Trek war-
me kleding aan, het is vaak koud 
op het water.  Vaar mee op zater-
dag 23 juni van 22.00 tot 00.00 uur 
en reserveer een plaats aan boord 
op: www.gaatumee.nl  Vertrek-
punt: Werkschuur Eilandspolder, 
Oudelandsdijk 1a, 1844 KN Drie-
huizen. Kosten: €15,- en €10,- voor 
kinderen tot 12 jaar. Beschermers 
van Landschap Noord-Holland: 
€10,- en €7,50 voor hun kinderen 
tot 12 jaar. (Foto: aangeleverd)

Kamerkoor Krommenie en Kleinkoor Castricum

Duo-concert op 8 juli
Regio - Op 8 juli vinden twee bij-
zondere koren elkaar in het Her-
vormde Kerkje in Krommenie-
dijk. Het Kamerkoor Krommenie 
en het Kleinkoor Castricum ge-
ven een duoconcert. Beide ko-
ren brengen composities uit het 
eigen repertoire ten gehore en 
zingen gezamenlijk ‘As Torrents in 
Summer’ van Edward Elgar.
De inbreng van het Kamerkoor 
Krommenie op deze middag be-
staat onder andere uit 5 delen uit 
de Suite Chorale van Heinrich Su-
termeister en La Bomba van ‘Ma-
teo Flecha.
Het Kleinkoor Castricum waagt 
zich opnieuw aan een uitdagend 

en bijzonder repertoire. Het koor 
zingt werken die grenzen over-
schrijdt, zowel muzikaal als geo-
gra�sch. Als voorproe�e op het 
themaconcert ‘Over Grenzen’ la-
ter dit jaar, vertolkt het koor deze 
middag een selectie uit zijn pro-
gramma zoals ‘Calme des Nuits en 
Les �eurs et les arbres van Saint 
Saens en het Spaanse ‘Se equi-
vocó la paloma’ van Guastavino.

Het Hervormde Kerkje bevindt 
zich aan de Krommeniedijk 182. 
Het concert begint om 15.00 
uur en de kerk is vanaf 14.30 uur 
open. De toegang is vrij, er wordt 
wel een deurcollecte gehouden.




