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PvdA vreest aantasting 
bereikbaarheid met trein
Castricum - De PvdA heeft 
een spoeddebat aange-
vraagd over de bereikbaar-
heid van Castricum per 
spoor. Aanleiding zijn ont-
wikkelingen in de spoorsec-
tor waardoor intercitys Cas-
tricum voorbij dreigen te 
gaan rijden. De voorstel-
len waar al enige tijd in de 
spoorsector over wordt ge-
sproken, komen volgens de 
PvdA in de zomermaanden 
opnieuw op tafel wanneer de 
hoofdlijnen van een nieuw 
OV-Toekomstbeeld worden 
uitgewerkt. Dave van Ooijen 
van de PvdA: ,,Wil Castricum 
en de BUCH-gemeenten in-
vloed hebben op de bereik-

baarheid, dan dienen ze stra-
tegisch op te trekken om de-
belangen tijdig in te brengen 
en te verdedigen.” Naast het 
volledig herstellen van de in-
tercity Hoorn-Haarlem, pleit 
de PvdA voor het doortrek-
ken van twee sprinters op de 
Zaanlijn naar Alkmaar. Daar-
naast stelt de PvdA voor om 
twee van de vier intercitys op 
de Zaanlijn via Sloterdijk door 
de trekken naar Schiphol, 
Leiden en Den Haag. Hier-
mee kan het stoppen van de 
vier intercitys op de Zaanlijn 
in Castricum worden veilig-
gesteld. Het debat vindt don-
derdag om 22.30 uur plaats 
in het gemeentehuis.

Gouden koppel verlaat 
na 40 jaar onderwijs

Castricum - Voor veel Cas-
tricummers zijn het bekende 
gezichten: Jan Spil en Trudy 
Zijdenbos. Twee leerkrach-
ten op basisschool Helmgras, 
tot vorig jaar basisschool Au-
gustinus, die na ruim veertig 

jaar afscheid nemen van het 
onderwijs. Twee zeer deskun-
dige mensen die veel voor de 
school betekend hebben.

Trudy werkt sinds 1974 op de 
Augustinusschool. Zij heeft 

na 40 jaar onderwijs

allerlei groepen lesgegeven 
van groep 4 tot en met 8 maar 
was als juf voor groep 3 wel 
erg in haar element. Daar-
naast was ze jarenlang in-
tern begeleider op school. Tot  
op de dag van vandaag zet zij 
zich voor de volle 100 procent 
in voor de school en is door 
de jaren heen altijd met ver-
nieuwingen in het onderwijs 
meegegroeid. Zij gaf geeft les 
op liefdevolle, vriendelijk wij-
ze waardoor kinderen zich 
erg op hun gemak bij haar 
voelen. 
Jan Spil is als klein jonge-
tje al binnengekomen op de 
Bernadette kleuterschool.  
Na de Mulo en de kweek-
school, waar hij ook bij Tru-
dy in de klas zat, begon hij 
op de Augustinus, is hij nooit 
meer weggegaan  en heeft 
ook menig directeur meege-
maakt. Compleet verweven 
met de school, zijn eigen kin-
deren zaten er ook, evenals 
de zoon van Trudy. Een ech-
te bovenbouwmeester, met 
veel kennis en humor. Kinde-
ren verheugden zich er op om 
bij hem in de klas te komen. 
Hij ‘beheerde’ namelijk de 
schooltuin en het kamp met 
groep 8 was ook altijd een ge-
weldige afsluiting.
Deze twee zeer gewaardeer-
de leerkrachten gaan van 
hun pensioen genieten. Op 
woensdag 6 juli van  11.30 uur 
tot   13.00 uur   heeft iedereen 
de gelegenheid om Jan en 
Trudy de hand te schudden.

Deze week in De krant!
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Typos Print & Vormgeving 
na een jaar heel populair

Castricum - Het zijn twee 
vrouwen, met een schat aan 
ervaring in de grafi sche we-
reld, die precies een jaar ge-
leden Typos Print & Vorm-
geving openden op de Cas-
tricummerwerf 103. Dank-
zij de constante, hoge kwali-
teit die  geleverd wordt, ko-
men steeds meer bedrijven, 
verenigingen en particulieren  
naar de studio. Zij kunnen er 
van op aan dat hun opdracht 
tot in de puntjes wordt ver-
zorgd op een creatieve ma-
nier. Karin Zijp en Caroli-
ne Schavemaker zijn dtp’ers 
en ontwerpers die met pas-
sie grafi sche mediaproduc-
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
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Let op:
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zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Bluesix zondag in Mezza Luna
Castricum - Aanstaan-
de zondag 3 juli is er weer 
een editie van Blues in Cas-
tricum bij Grandcafé Mez-
za Luna. De populaire blues-
band Bluesix zal zijn opwach-
ting maken. Deze ‘ouwe rot-

ten’ hebben een passie voor 
de tijdloze bluesmuziek. Na 
een tijdje in de luwte geweest 
te zijn, zorgt deze formatie 
met een geweldig repertoi-
re  van blues en bluesrock 
ervoor dat iedereen kan ge-

nieten. De samenstelling van 
de band: Jan Stobbe drums, 
Willem Visser bas, Bert Baars 
saxofoon, Henk Schippers gi-
taar, en Dick Huisman zang.
Aanvang 15.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Paulus mag uitbreiden
Castricum - Terwijl de 
meeste basisscholen te ma-
ken hebben met het teruglo-
pen van het aantal leerlingen, 
groeit basisschool Paulus uit 
zijn jasje. Het bestuur van 
Tabijn, waar de basisschool 
onderdeel van uitmaakt, wil 
noodlokalen plaatsen op het 
terrein van het naastgelegen 
Clusius College. Clusius gaat 
akkoord en de Tabijn draagt 
zelf alle kosten. 

Wethouder Rood zou daar 
niet aan mee willen werken. 
Hij heeft heeft het bestuur 
gevraagd vier opties te on-
derzoeken, er staan namelijk 
bij andere basisscholen loka-
len leeg. 
Maar ouders willen niet dat 
hun kinderen naar de veel 
verder gelegen Augustinu-
sschool moeten en de Pau-
lus ziet niets in samenwer-
king met concurrent de Sok-

Reünie Juliana 
van Stolberg 

Castricum - Met een ro-
de loper werden de gasten 
van de reünie van de jubile-
rende Juliana van Stolberg-
school ontvangen. Meer dan 
250 eregasten waren aanwe-
zig om elkaar te ontmoeten. 
Soms na heel veel jaren en 
anderen waren pas net van 
school. Het was een feest der 
herkenning voor velen. De 
gangen met de klapdeuren, 
de klassen, de geur, samen 
weer even in de klas zitten, 
de oude leerkracht ontmoe-
ten. Een groepje jongeren 
rende weer met een bal om 
de tafeltennistafel, broers en 
zussen gaan nog één keer op 
de foto in de banken, hun fa-
voriete muziek wordt  aange-
zet. Er wordt hard gelachen 
om de kleding op de klassen-
foto, even kijken op zolder en 
natuurlijk meedoen met de 
nostalgiequiz.  Een leerkracht 
vertelt: ,,Ik heb veel leerlingen 
gesproken en als je dan hoort 
wat ze is bijgebleven, welke 
specifi eke herinneringen ze 
dan nog van je hebben, dan 
realiseer ik me nog meer hoe 
mooi mijn vak is en dat de 
spreuk op mijn koelkast echt 
klopt, to teach is to touch a 
life forever. De jubileumacti-
viteiten zijn nu ten einde.

kerwei. CKenG organiseer-
de daarop een spoeddebat, 
afgelopen donderdag in het 
gemeentehuis waar heel veel 
ouders op afkwamen. 

Tijdens het debat bleek dat 
er vooral sprake was van een 
slechte communicatie tussen 
het bestuur van de school 
en de gemeente. Zo zou de 
school in 2015 aangegeven 
hebben dat er pas in 2017 
ruimtetekort zou ontstaan. 
De noodvoorziening komt er 
en voor maximaal vijf jaar.

Eten uit eigen tuin of park
Castricum - Lekker eten uit 
eigen tuin, is dat moeilijk? En 
waarom zou je het doen? In 
het TT café van 1 juli worden 
ideeën uitgewisseld. Maak 
een makkelijke moestuin of 

ga met een paar fruitstruik-
jes aan de slag in een border. 
Wel eens gehoord van een 
kruidenspiraal? Is het een 
idee als in de parken en het 
groen in Castricum gestart 

wordt met de aanplant van 
wat eetbare bomen en strui-
ken; hazelnoten, walnoten, 
kweepeer, aalbes? Hier wordt 
ook over gesproken in het TT 
café met als thema: ‘Eetbaar 
castricum, wat een heerlijk-
heid’. Van 19.30 tot 21.00 uur 
in Club Mariz, Dorpsstraat 72.

ties maken. Maar wat wordt 
hier nu allemaal gedaan? Ca-
roline: ,,We maken geboorte-
kaartjes en verzorgen fami-
liedrukwerk, maar ook vra-
gen uitgeverijen ons de om-
slag voor boeken te ontwer-
pen. Voor verenigingen ma-
ken we fl yers, posters en pro-
grammaboekjes en we zijn 
nu bezig met een vrolijke 
schoolgids en een brochu-
re voor een aannemersbedrijf 
uit Castricum. Er komen bro-
chures van onze hand, boe-
ken en tijdschriften. Boven-
dien maken we zakelijk druk-
werk, websites en ontwerpen 
logo’s en huisstijlen. En ook 
voor belettering en textielop-
drukken kan je hier terecht.” 
Wie benieuwd is kan kijken 
op Facebook of op www.ty-
posprint.com. Bel 0251-
769035 of mail naar info@ty-
posprint.com.
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niets dat Werther vaak be-
schouwd wordt als het bes-
te werk van deze componist. 
Antonio Pappano, de Royal 
Opera’s muzikale leider, diri-
geert deze klassieke produc-
tie van film-, theater en ope-
raregisseur Benoît Jacquot. 
De Italiaanse tenor Vittorio 
Grigolo schittert als Werther, 
naast Joyce Di Donato, die 
hier de rol van Charlotte voor 
het eerst vertolkt.

Acim Accu zestig jaar!
Castricum - Op vrijdag 1 ju-
li bestaat Acim Accu zestig 
jaar en dat wordt gevierd met 
een receptie van 14.00 tot 
17.00 uur. Iedereen is welkom 
om samen oude herinnerin-
gen op te halen. De komst 
van gasten wordt beschouwd 
al een cadeau en voor wie 
toch iets wil geven staat een 
box waar men vrijblijvend iets 
in kan deponeren. De op-
brengst gaat naar een nader 
te bepalen goed doel. Acim 
Accu ging van start in 1956 
op de J. v.  Lennepkade 28-
30 in Amsterdam.
Hans Gosselink nam het be-
drijf Acim, de eerste twee 
letters van de woorden ac-
cu import, in 1984 over van 
zijn vader en hij verhuisde 
een jaar later van Amsterdam 

naar Castricum. De activitei-
ten werden voortgezet vanuit 
de schuur achter het woon-
huis in de Goudenregenlaan. 
Hans: ,,Na een paar jaar kon-
den we het woonhuis met 
loods aan de Ruiterweg ko-
pen. De loods is inmiddels 
verbouwd en uitgerust met 
zonnepanelen. De in 2015 
gebruikte elektrische ener-
gie, hebben we zelf opge-
wekt met de zonnepanelen. 
Sinds 2007 hebben wij een 
energie-nul-status. Boven-
dien hebben we ruim 1500 
km elektrisch gereden op on-
ze eigen energie met onze 
Toyota Plug-Inn Prius.” Accim 
Accu, zestig jaar en volop in 
beweging. Het adres is Rui-
terweg 53 in Castricum, tel.: 
0251-654740.

Castricum - P. Q. van Daalen 
heeft laten weten dat Soci-
aal Carnaval ophoudt te be-
staan. Enkele bestuursleden 
wilde stoppen met hun werk-
zaamheden, want het kostte 
hen elk jaar een week vakan-
tie. Ook de sponsorgelden lo-
pen terug. Nieuwe bestuurs-

Einde voor Sociaal Carnaval
leden zijn bovendien moeilijk 
te krijgen. 
Er is wel besloten om alle vrij-
willigers, sponsors en direct 
betrokkenen op zaterdag 12 
november een slotavond aan 
te bieden bij Johanna’s Hof 
als dank voor hun jarenlan-
ge inzet.

Regio - Van maandag 4 ju-
li 7.00 uur tot maandag 11 juli 
6.00 uur wordt de Polderbaan 
buiten gebruik gesteld voor 
regulier onderhoud. Aanslui-

Onderhoud 
Polderbaan

tend wordt de Polderbaan 
van maandag 11 juli tot za-
terdag 16 juli ‘s avonds en ‘s 
nachts tussen 23.00 uur en 
6:00 uur buiten gebruik ge-
steld voor veegwerkzaamhe-
den en verlichting- en baan-
controles. Andere banen 
worden ingezet. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Werther - Royal Opera House

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Me Before You
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Independence Day - 3D

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

A Hologram for the King
zaterdag 18.30 uur 

Now You See Me 2
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

dinsdag 20.00 uur  woensdag 15.45 uur
Elle

vrijdag 18.30 uur 
Love & Friendship

vrijdag 15.45 uur 
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur
Finding Dory (NL) 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur
Finding Dory (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur
Angry Birds (NL) 2D

Programma 30 juni t/m  6 juli 2016

Me Before You
Vaak vind je de liefde waar 
je haar niet verwacht, soms 
brengt het je naar een plek 
waar je nooit had gedacht 
te zullen gaan. Louisa Clark 
woont in een afgelegen dorp-
je op het Engelse platteland. 
Zonder duidelijke richting in 
haar leven, hopt de eigen-
zinnige en creatieve 26-jari-
ge van baan naar baan, voor-
namelijk om het hoofd boven 
water te houden. Ze wordt in-

gehuurd om de zorg op zich 
te nemen van Will Traynor, 
een welgestelde jonge ban-
kier wiens leven na een on-
geluk compleet is veranderd. 
Hij was een echte avontu-
rier, maar zijn handicap heeft 
hem cynisch gemaakt en zijn 
levenslust is verdwenen. 

Lou is vastberaden hem er-
van te overtuigen dat het le-
ven zeker nog zin heeft. 

Gebaseerd op Goethe’s no-
velle ‘Het Lijden van de Jon-
ge Werther’, vertelt Masse-
nets opera het verhaal van de 
hopeloze liefde van de dich-
ter Werther voor Charlotte, 
die helaas al bestemd is voor 
een andere man. De muziek 
is van een lyrische schoon-
heid, vol passie en emotione-
le diepgang - het is niet voor 

Werther

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aan-
koop van kunststof HBI-ko-
zijnen. De nieuwe genera-
tie kunststof kozijnen in de 
showroom van Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort ziet er 
kwalitatief en esthetisch net 
zo mooi uit als houten kozij-
nen. Zelfs wie erg goed kijkt 
kan meestal niet aangeven 
welke kozijnen van hout en 
welke van kunststof zijn ge-

maakt. Vooral het weinige 
onderhoud van kunststof ko-
zijnen wordt beschouwd als 
het voornaamste pluspunt 
ten opzichte van houten ko-
zijnen.
Er zijn echter meer voordelen. 
De kunststof kozijnen zijn 
net zo milieuvriendelijk als 
de houten exemplaren, want 
ze gaan veel langer mee (75 
jaar) en ze hoeven niet ge-
schilderd te worden. De ko-

zijnen zijn bovendien zeer in-
braakbestendig. Het bijbeho-
rende veiligheidbeslag vol-
doet aan de eisen van het 
politiekeurmerk. De inbraak-
gevoeligheid van de woning 
neemt af met ruim 90% bij 
toepassing van deze kunst-
stof kozijnen. Kiezen voor de 
kunststof kozijnen van Hom-
mel Kozijnen & Woonconfort 
staat synoniem voor kwaliteit 
en veiligheid.
Hummel is ook het juiste 
adres voor het laten plaat-
sen van een dakkapel. Dit le-
vert veel extra licht en ruim-
te op. Zolderverdiepingen 
zijn vaak klein, donker en on-
overzichtelijk. Met een dak-
kapel verandert deze ruim-
te van een opslagruimte in 
een extra slaapkamer. Hum-
mel verzorgt uiteraard ook 
de betimmering aan de bin-
nenzijde van de nieuwe ruim-
te. Bel voor meer informa-
tie nummer 0251 234484 of 
loop eens binnen in de show-
room aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (industrieterrein 
De Houtwegen). Geopend 
van maandag tot en met vrij-
dag tussen 10.00 en 16.30 
uur en zaterdag tussen 11.00 
en 15.00 uur.
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Nu aanmelden voor 
KidsVakantiecocktail 

Castricum - De aanmelding 
voor de Kidsvakantiecock-
tail gaat van start. De deel-
nemende organisaties bie-
den een breed scala aan ac-
tiviteiten in de vakantieperio-
de voor de leeftijd van twee 
tot twaalf jaar. Het volledi-
ge programma van de Kids-
Vakantiecocktail met data en 
tijdstippen en de aanmeld-
adressen is in te zien op de 
site van Speel-o-theek Cas-
tricum: www.sotcastricum.nl.

Wie van actie houdt kan op 
18 juli en 19 augustus terecht 
voor een clinic mountainbi-
ken in Akersloot. Een span-
nend insectenhotel knutselen 
kan op 19 juli bij Vitaal Land-
schap en de Springplank. Er 
zal weer een speelgoedmarkt 
georganiseerd worden op 20 
juli door de Speel-o-theek op 
het schoolplein van de oude 
Augustinusschool. 
Ook jazzdance van Dos voor 
kleuters wordt gegeven op 
20 juli. Op 21 juli wordt een 
spannende battle tafeltennis 
gehouden bij Tafeltennisver-
eniging Castricum. In Lim-
men aan Het Stet kunnen 
sportievelingen zich melden 
op 22 juli voor vlotten bou-
wen. Een speurtocht en quiz 
in Huis Van Hilde wordt op 
25 juli georganiseerd. Op 26 
juli staan kinderyoga en op 
8 augustus portrettekenen 
op het programma in de De 
Boomhut van Forte Kinder-
opvang. Bij Jeugd en Tech-
niek kan op 27 juli de activi-

teit houtbewerken voor jon-
gens en meisjes worden ge-
daan. Een eigen moestuintje 
maken kan met hulp van Vi-
taal Landschap en de Spring-
plank op 28 juli. Wie van 
avontuur houdt kan zich op-
geven voor een activiteit van 
de Castricumse Reddingsbri-
gade en om mee te doen aan 
een quiz op 1 augustus. Berg 
en Bal staat paraat voor ‘glow 
in the dark’-tennis op 3 au-
gustus en voor een partijtje 
klimmen naar de top op 17 
augustus.
Springen op de aerodyna-
mische tumblingbaan van 
DOS kan op 10 augustus 
voor twee leeftijdsgroepen. 
Mem¹s Atelier biedt creatie-
ve workshops op het strand 
op 11 augustus en in het ei-
gen atelier op 16 augustus. 
Voor meer sportief werk kun-
nen kinderen op 12 augustus 
in zwembad De Witte Brug 
ganzenbordzwemmen. Ou-
ders met kinderen van al-
le leeftijden kunnen in de 
Tuin van Kapitein Rommel te-
recht tijdens de sprookjesda-
gen van 17 tot en met 23 ju-
li en tijdens het beestjespad 
van 16 tot en met 19 augus-
tus. Foto: Nico Lute.

Expo magisch realisme
Castricum - Als kleine jon-
gen keek Patrick van der 
Linde (1972) al mee over de 
schouder van zijn vader als 
deze aan een schilderij werk-
te. Een toevallig uitgeknip-
te foto van ‘Simeon, de zui-
lenheilige’ van Carel Wil-
link hing boven zijn bed. Pa-
trick’s moeder vertelde hem 
dat het een schilderij was en 
geen foto. Vanaf dat moment 
was zijn liefde voor het ma-
gisch realisme ontstaan. Van 
der Linde exposeert al vanaf 
begin jaren negentig, maar 

koos pas in 2002 voor het full 
time kunstenaarsschap. Zijn 
stijl is magisch realistisch, 
surrealistisch en soms realis-
tisch. Sinds enige jaren geeft 
Patrick schilderles. Wie deel 
wil nemen aan zijn workshop 
‘Klassiek schilderen’ bij Gale-
rie Streetscape kan zich op-
geven in de galerie via work-
shops@streetscape.nl.  

De expositie is tot en met vrij-
dag 15 juli te zien bij Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7 in 
Castricum. 

Zilver voor Mees op NK
Limmen - In het weekend 
van 25 en 26 juni werd in 
het sportpaleis in Ahoy de 
NK turnen dames en heren 
voor de eredivisie gehouden. 
Mees Knijnenberg had zich 
gekwalifi ceerd in de leeftijds-
categorie jeugd. 

Zaterdagochtend was de 
meerkampfi nale op alle toe-
stellen. Mees turnde een 
zeer stabiele wedstrijd. Mees 
haalde een keurige zesde 
plaats met een eindtotaal 
van 67.90 punten.  De beste 
zes turners per toestel plaat-
sen zich voor de toestelfi na-
les die op zondag gehouden 
werden. Mees plaatste zich 
voor de toestelfi nales voltige 
(11.500) en ringen (11.450) 

en was eerste reserve op het 
onderdeel rek.
Zondag was dé dag van de 
toestelfi nales. Mees moest 
als eerste starten op het on-
derdeel voltige en turnde zijn 
oefening goed uit (11.10). 
Daarna was het spannend 
wat de overige vijf turners 
zouden doen. Niet alle tur-
ners hadden stalen zenu-
wen en moesten vallen in-
casseren. Mees haalde met 
zijn stabiele oefening een zil-
veren medaille. Op het toe-
stel ringen mist Mees nog 
wat elementen om de D sco-
re (moeilijkheidsgraad) ho-
ger te krijgen. Hij turnde zijn 
oefening netjes en haalde 
een zesde plaats (11.50). Fo-
to: Maurice Smeets. Peter Zwitser, een man 

van de wildernis
Bakkum - Komende vier 
weekenden exposeert na-
tuur- en landschapsfotograaf 
Peter Zwitser een steeds 
wisselende selectie van zijn 
prachtige foto’s bij Atelier 
voorheen Blinckers op het 
strandplateau..
 Peter heeft al zijn hele leven 
lang een buitengewone be-
langstelling voor de natuur. 
Als tienjarig jongetje bestu-
deerde hij amfi bieën en rep-
tielen en niet veel later volg-
den ook de vogels en zoog-
dieren.
Tijdens zijn vele reizen die 

volgden, heeft hij zijn aan-
dacht steeds meer verlegd 
naar landschappen met 
daarin vaak dieren in hun na-
tuurlijke habitat. 

Peter: ,,Naast fotografi e  
neem ik graag mensen mee 
op excursie de duinen in. 
Mijn motto is: Wie het geluid 
kent, kent de vogels.”
Daarnaast ook werk van 
Mireille Schermer, Marina 
Pronk, Peter Rijke, Berend 
Wijers en CAKtwo. Op zater-
dag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur, vrij toegankelijk.

Regio - Sensoor zoekt luis-
tertalent voor haar telefo-
nische en online hulpdien-
sten. De vrijwilligers van 
Sensoor bieden dag en 
nacht een luisterend oor 
aan mensen die hun verhaal 
niet in hun eigen omgeving 
kwijt willen of kunnen. ven 
steun en denken mee. 

Vanaf 13 september start er 
op de dinsdagmiddag een 
nieuwe Sensoortraining in 
Alkmaar om nieuwe vrijwil-
ligers op te leiden. Ieder-
een die vrijwilliger wil wor-
den volgt de Sensoortrai-
ning, die zich richt op het 
ontwikkelen van luister- en 
gespreksvaardigheden. Na 
deze training worden vrij-
willigers professioneel be-
geleid en ondersteund. Voor 
meer informatie over het 
vrijwilligerswerk kunnen 
geïnteresseerden terecht 
op de website www.sens-
oor.nl/vrijwilligerswerk.

Luisterend oor

Zomer in duin
Regio - Op zondag 3 juli is 
er een wandeling van IVN in 
de Wimmenummerduinen. 
Start 10.00 uur bij Sportcen-
trum De Watertoren in Eg-
mond aan Zee. Een donatie 
(2,50 euro) wordt op prijs ge-
steld, zelf een duinkaart mee-
nemen. 
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Jumbo Uitgeest opent Pick Up Point voor online bestellingen
Uitgeest - Goed nieuws voor 
inwoners van Uitgeest en om-
geving: de Jumbo aan de Me-
lis Stokelaan opent op dins-
dag 5 juli een Pick Up Point 
voor online bestellingen. 
Klanten kunnen hun bood-
schappen bestellen op Jum-
bo.com en apps voor smart-
phone en tablet. Vervolgens 
kan de bestelling eenvoudig 
en snel worden opgehaald bij 
het speciale afhaalpunt in de 
winkel.

Richard Visser en Perry Wij-

ker, ondernemers van Jumbo 
Uitgeest, kijken ernaar uit om 
klanten kennis te laten ma-
ken met de nieuwe service: 
,,Bij alles wat we doen staat 
de klant centraal. Met het Pick 
Up Point komen we tegemoet 
aan de wens van onze klan-
ten om overal en op elk mo-
ment boodschappen te kun-
nen doen. Of dit nu in de win-
kel of online is. Uiteraard bie-
den we ook bij het ophalen 
van online bestellingen de 
persoonlijke service die klan-
ten van ons gewend zijn”, al-

dus Richard Visser.
Frits van Eerd, algemeen di-
recteur Jumbo Supermark-
ten, is trots op de opening 
van het Pick Up Point in Uit-
geest: ,,Geweldig dat we nu 
ook voor inwoners van Uit-
geest online het verschil kun-
nen maken. Vanzelfsprekend 
garanderen we ook bij online 
bestellingen de unieke Jum-
bo formule van de beste ser-
vice, het grootste assortiment 
en de laagste prijs. door mid-
del van de zeven zekerheden; 
garanties waarmee we on-

ze beloften aan de klant iede-
re dag nakomen. In onze web-
winkel vind je bijvoorbeeld het 
grootste online supermarktas-
sortiment. Mist de klant toch 
iets? Dan halen we het in huis. 
Daarnaast bieden we ook on-
line gegarandeerd de laagste 
prijs.”

Online bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Uit-
geest opent Jumbo het 271e 
afhaalpunt voor online bestel-
lingen in Nederland. Klanten 
die online een bestelling doen, 

kunnen hun boodschappen 
de volgende middag vanaf 
16:00 uur ophalen. Op zater-
dag is het mogelijk de bestel-
ling vanaf 10:00 uur op te ha-
len. De boodschappen moe-
ten dan op vrijdag voor 12:00 
uur besteld zijn. Bij het opha-
len van de bestelling kan en-
kel betaald worden met pin.
Het Pick Up Point is van 
maandag tot en met vrijdag 
van 16:00 tot 20:00 uur ge-
opend. Op zaterdag is het Pick 
Up Point van 10:00 tot 20:00 
uur geopend.

Els Vonk: ,,Mijn passie is zorgen dat 
het beter wordt voor kinderen”

Uitgeest/Limmen - Als 
klein meisje wist zij dat ze juf 
wilde worden om kinderen te 
helpen. En zestien jaar jong 
was Els Vonk toen zij naar 
Amsterdam ging om op de 
Pedagogische Academie in 
drie jaar tijd klaargestoomd 
te worden tot onderwijzeres. 
Met haar eerste baan op de 
Jozefschool in Uitgeest stond 
zij als negentienjarige voor 
een klas met 33 kinderen. Els: 
,,Dat was wel heel jong hè? 
Maar ik kreeg gelukkig veel 
steun van een collega die ie-
dere dag even vroeg hoe het 
ging. Ik had een zwak voor 
kinderen die niet makkelijk 
leerden en vond het mooi hen 
te begeleiden zodat zij het 
ook snapten. Iedere dag keek 
ik terug, wat heb ik goed ge-
daan en wat kan morgen be-
ter?”
De Jozef- en Mariaschool 
gingen samen en dit werd de 
tegenwoordige Binnenmeer-
school waar Els zestien jaar 
als directeur werkzaam was. 
Els: ,,Ik heb mooie en bijzon-
dere herinneringen aan de 
Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt. Ik werkte, kreeg 
zelf kinderen en later over-
leed mijn man. Mijn colle-
ga’s maakten dat allemaal 

met mij mee wat een band 
schept.” Acht jaar geleden 
kwam een nieuwe uitdaging 
op haar pad toen zij gevraagd 
werd directeur te worden van 
een school op basis van on-
der andere de NLP-uitgangs-
punten (Neuro Linguïstisch 
Programmeren). Het Kleu-
renorkest in Limmen is een 
school met als concept: Na-
tuurlijk Leren, met als pijlers 
NLP, Systemisch Werk en Op-
lossingsgericht Werk. Els: ,,Dit 
was precies wat mij aansprak. 
Ik ben een mensenmens, wil 
als professional naast ouders 
en kinderen staan om samen 
te werken, ieder vanuit een 
eigen verantwoordelijkheid. 
Zo kun je elkaar versterken. 
Daarbij ben ik ook heel erg 
voor scholing van leerkrach-
ten die zich daardoor kun-
nen blijven ontwikkelen. Per-
soonlijke ontwikkeling is voor 
een onderwijzer belangrijk, je 
moet goed voor jezelf zorgen 
zodat je kunt blijven staan. 
Die ruimte geef ik graag. Als 
directeur is het belangrijk dat 
je voorwaardenscheppend 
bent, zodat de leerkrach-
ten goed werk kunnen leve-
ren. Verder zijn kinderen in de 
loop der jaren niet veel veran-
derd, maar de omstandighe-

den waarin zij opgroeien wel. 
Door bijvoorbeeld social me-
dia komt er nogal wat op hen 
af, het is goed als ouders daar 
aandacht aan besteden. In 
communicatie is het belang-
rijk, dat je kijkt, luistert en 
voelt. In plaats van te zeggen 
‘dat vind jij moeilijk’ zeggen 
wij liever ‘dat vind jij nu nog 
niet zo makkelijk’ wat meteen 
veel positiever klinkt.” 
Hoewel zij van haar werk 
houdt, valt het haar soms 
ook zwaar want als directeur 
moet je al die bordjes hoog-
houden. Zeer gelukkig prijst 
zij zichzelf met de ondersteu-
ning van de waarnemend di-
recteur en de interne bege-
leider. ,,Wij zijn niet volmaakt, 
maar kijken bij de kinderen 
en onszelf wat we kunnen 
verbeteren. Ik wil toegankelijk 
zijn voor kinderen en ouders. 
Tegen collega¹s zeg ik wees 
bewust dat ouders hun groot-
ste schat aan ons toevertrou-
wen. Kortgeleden hebben wij 
de inspectie gehad en kregen 
veel complimenten, dat is dan 
wel de kroon op ons werk.” 
Ontspannen is voor Els soms 
een uitdaging, maar het lukt 
haar steeds beter. Zo zingt zij 
met veel plezier in een koor 
en naast haar werk op school 
heeft zij ook een coaching-
praktijk waar zij voldoening 
in vindt. Els: ,,Als directeur 
ga ik nog een paar jaar lek-
ker door, want ik vind het nog 
steeds leuk!” Dan wordt er op 
de deur geklopt door een col-
lega die haar kans heeft af-
gewacht om te zeggen dat 
het hele team ontzettend blij 
is met Els als mens en als di-
recteur. Wie Els wil felicite-
ren met haar veertigjarig ju-
bileum is welkom op 7 juli van 
15.00   17.00 op basisschool 
Het Kleurenorkest, Hogeweg 
55 in Limmen. (Monique Tee-
ling). 

Melktap bij boerderij 
Het Vertrouwen

Akersloot - ,,De afgelopen 
twee maanden hebben we 
een crowdfundingcampag-
ne gehouden om een melk-
tap op ons melkveebedrijf te 
realiseren. Dit is echt fantas-
tisch verlopen. Binnen twee 
weken was het doelbedrag 
al bereikt. Daardoor is er af-
gelopen week een melktap 
op onze boerderij geplaatst, 
zodat iedereen in de omge-
ving weer van pure melk kan 
genieten. De gekoelde melk 
in die melktap komt recht-
streeks van onze honderd 
melkkoeien. Vers dus, nog 
geen enkele bewerking on-
dergaan en daardoor veel 
gezonder en lekkerder van 
smaak.” Aan het woord is 
Wendy de Koning van boer-
derij Het Vertrouwen in 
Akersloot. 
,,Zodra het weer het toelaat 
gaan onze koeien lekker de 
wei in. Onze dames worden 
gemolken met twee melk-
robots en die staan 24 uur 
per dag tot hun beschikking. 
Ook als ze buiten lopen kun-
nen ze tussendoor naar bin-
nen om gemolken te worden. 
Vrij koeverkeer noemen we 
dat. Als ze in de stal zijn lig-
gen ze heerlijk op de koema-
trassen en zorgen de mas-
sageborstels voor de nodi-

ge ontspanning. Uiteraard 
ligt er altijd lekker en ge-
noeg vers voer tot hun be-
schikking. Gezond eten en 
drinken vind ik heel belang-
rijk niet alleen voor mijn ge-
zin, maar ook voor onze koei-
en. Vandaar dat wij al zes 
jaar geen genetisch gemani-
puleerde voedingsmiddelen 
meer in hun voer doen. Ook 
krijgen ze keltisch zeezout en 
lavameel om zo op een na-
tuurlijke manier vitamines en 
mineralen binnen te krijgen. 
Bovengronds de mest van de 
koeien uitrijden vinden wij 
ook heel belangrijk. Mest in 
de grond stoppen is name-
lijk funest voor het bodemle-
ven en die is juist belangrijk. 
Zonder rijk bodemleven ook 
geen gezond gras voor de 
koeien en dat willen wij juist 
wel. Want gezond voer, bete-
kent een gezonde koe en ge-
zonde melk.” 
De melktap is alleen op zon-
dag gesloten, de andere da-
gen geopend van 8.00 tot 
20.00 uur. Neem zelf een 
fles mee en klein geld en 
tap voor een euro per liter 
de melk. Er is ook melkkefir 
te koop met een zachtzure, 
romige smaak. Het adres is 
Verlengde Roemersdijk 6 in 
Akersloot.
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Heerlijk Kunstroute-weekend

Ook Kuilart-Tentoonstelling druk bezocht
Uitgeest - Tijdens de kunst-
route hield stichting de Nieu-
we Kuil ook de traditione-
le Kuilart-tentoonstelling van 
werkstukken, gemaakt door 
de deelnemers aan de cre-
atieve cursussen van het af-
gelopen seizoen. Op vrijdag-
avond is de tentoonstelling, 
onder grote belangstelling, 
door wethouder Tromp ge-
opend. Na deze opening zijn 
de prijswinnaars bekend ge-
maakt m.b.t. het tentoonstel-
lingsthema “Cultuur”. Aan het 
begin van het seizoen is aan 
alle cursisten, van de creatie-
ve cursussen, gevraagd om 
een werkstuk te vervaardigen 
dat hierop betrekking had.
De docenten beeldende vor-
ming van het Jac. P. Tijssen 
college in Castricum, de da-
mes Anke Scholder en Ma-
rieke van Nierop, waren be-
reid gevonden om als onaf-
hankelijke jury op te treden. 
Vergezeld van een door An-
ke spontaan uitgesproken ju-
ryrapportage werden de tro-
feeën en bijbehorend flesjes 

wijn aan de prijswinnaars uit-
gereikt.
In de categorie “Schilderijen” 
zijn dat geworden: 1. Marijke 
Noortman, 2. Riek Koek en 3. 
Lotte van Walstijn. In de ca-
tegorie ‘overige kunstzinnige 
uitingen’: 1. Sonja Barhorst, 
2. Tineke Kramer, 3. Terry 

Mendes. Vermeldenswaardig 
is dat Fieneke de Beer- be-
schilderd porselein -  bord 
met geisha in principe voor 
de tweede prijs in aanmer-
king kwam maar zij ontving 
niet de bijbehorende trofee, 
aangezien Fieneke deel uit 
maakt van het bestuur van 

stichting “de Nieuwe Kuil”  

Zoals ieder jaar werden de 
bezoekers van de Kuilart-
tentoonstelling in de gele-
genheid gesteld om, middels 
een invulstrookje, de drie 
meest aansprekende werk-
stukken in de twee catego-

rieën aan te geven.
De winnars in de categorie 
schilderijen: 1. Marion Frie-
ser, 2 en 3. Lotte van Wal-
stijn, 4. Riek Koek en 5. Peter 
Hilversum. De trofeeën voor 
de 1e,  2e  en 3e prijs gin-
gen naar respectievelijk Lot-
te, Riek en Peter omdat per 
persoon slechts een ereprijs 
wordt uitgereikt en Mari-
on deel uitmaakt van het be-
stuur van de stichting. Bij de 
categorie overige kunstzin-
nige uitingen zijn de trofee-
en gegaan naar: 1. Sonja Bar-
horst, 2. Barbara Blaeke en 3. 
Marion Tervoort. 

Al met al kan worden te-
rug gezien op een weder-
om zeer geslaagde Kunst 
Route van Uitgeest en de 
Kuilart-tentoonstelling.

Voor meer informatie over 
de cursussen en overige 
activiteiten van stichting 
De Nieuwe Kuil verwijst 
men graag naar www.de-
nieuwekuil.nl.

Uitgeest - Kunstliefhebber 
of niet, iedereen kon zich af-
gelopen weekend in Uitgeest 
vergapen aan uiteenlopende 
kunst. Van schilderij tot kera-
miek van beelden in brons tot 
verschillende andere steen-

soorten. Op veertien punten 
kon men naar binnenwan-
delen om alles op zich in te 
laten werken of een praat-
je te maken met aanwezi-
ge kunstenaars. Op de Mel-
dijk hing een enthousias-

te verstekeling de kunstvlag 
uit. Hoewel niet opgenomen 
in de route zette Allard Kaai 
gastvrij zijn deuren open. Hij 
deed de Kunstacademie, te-
kent en oefent nu met oostin-
dische inkt omdat hij dan vrij-
er werkt en schildert vervol-
gens in olieverf kleurrijk ver-
der. Met een bootje vaart hij 
het meer op en creëert zo zijn 
atelier op het water. De stil-
te bevalt hem en de enige die 
hij tegenkomt is Van de Kom-
mer die naar paling vist. In-
middels exposeert hij in mu-
seum Kranenburgh in Ber-
gen. 

In het Regthuys hingen wer-
ken van Drenth Wout Wacht-
meester. Vanaf jonge leef-
tijd tekent en schildert hij en 
leerde zichzelf verschillende 
technieken aan. Zijn prach-
tige portretten waarbij het 
contrast tussen licht en don-
ker een belangrijke rol speelt, 
vielen bij bezoekers zeer in de 
smaak. De laatste tijd schil-
dert hij meer landschappen 
die zo gedetailleerd zijn dat 
het bij inzoomen intens blijft. 
In het jeugdhuis van de N-H 
kerk kon men de citroenen zo 
van het doek van Tejo Hen-
driks pakken en kreeg je me-
delijden met de verschrom-
pelde appeltjes. Ook zijn por-
tretten lieten veel mensen stil 
staan en een stap naar voren 
zetten. De beelden van Mar-

ja Vessies toverden een glim-
lach op het gezicht. 
In de Verfschuur aan de Mid-
delweg exposeerde Wil Post 
met aquarellen waarbij je een 
geschilderd hek zo open zou 
kunnen doen, ook Joke Leis 

verraste met sprekende af-
beeldingen van dieren. Kera-
miste Carla Ladenius uit Cas-
tricum toonde haar prachti-
ge, handmatig opgebouwde 
vaasvormen. (Monique Tee-
ling)

Drukte in de Verfschuur

Werk van van Tejo Hendriks en Marja Vessies
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Castricum - Het was de-
ze week een rustig weekje 
voor de brandweer van Cas-
tricum. Limmen werd dins-
dag rond 21.00 uur opgeroe-
pen voor een brandje op de 
Zeeweg, maar dat was waar-
schijnlijk een valse melding. 
Woensdag rond 19.35 uur zijn 
de brandweermannen van 
Akersloot met de boot uitge-
rukt om de ambulance te as-
sisteren op De Woude.

Rustige week 
bij brandweer

Akersloot - Wim Mandema-
kers heeft weer de overwin-
ning gepakt in wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup. 
Op sportcomplex de Clop-
penburgh gingen alle rem-
men los om met elkaar de 
strijd aan te gaan. 
Wim stak direct de lont in het 
kruitvat, waarna Wim Ver-
donk de schade zoveel mo-
gelijk wilde beperken. 

Een valpartij van Verdonk 
maakte hem kansloos voor 
de aansluiting. Vader Henk 
Jan Verdonk senior stoomde 
volgens zijn eigen bekende 
recept naar een derde plek. 

Wim wint weer

Castricum - Zondagochtend 
3 juli . is er weer gelegenheid 
om samen met anderen in-
zichtmeditatie te beoefenen.
De ochtend wordt bege-
leid door Bianca Vermeij en 
Anneke Breedveld en vindt 
plaats in het Yoga2Go, Per-
nestraat  31 vanaf 10.00 uur. 
Aanmelden: bvermeij@tel-
fort.nl of 0251-658851, 06 
49149542. Meedoen kost vijf 
euro.

Meditatie

Castricum - De eerste 
wedstrijd voor jonge dui-
ven, een vlucht voor de ou-
de duiven en vanuit het zui-
den van Frankrijk de lossin-
gen van de marathonduiven; 
volop activiteiten dus voor 
de duivenmelkers uit Castri-
cum en Limmen. Na verschil-
lende trainingsvluchten ging 
het afgelopen zaterdag van-
uit het Belgische Minderhout 
echt om de punten voor 265 
jonge duiven van de Gouden 
Wieken. De jonge garde koos 
om 9.30 uur het luchtruim, en 
ongeveer anderhalf uur la-
ter arriveerden de eerste vijf 
duiven in Limmen. Dat Rie en 

Vol weekend duivensport
Arie Hageman de kneepjes 
van het spel beheersen, lie-
ten ze nu opnieuw zien door 
binnen twintig seconden de 
eerste vier duiven te klok-
ken. Pal voor Jaap Kaandorp, 
die op deze afstand toch ook 
zijn mannetje staat. Alle le-
den pakten punten, dus dat 
belooft nog wat. In het Fran-
se Le Mans werden de ou-
de duiven om 7.30 uur gelost 
voor een wedstrijd over 600 
km. Gerhard Tromp beleeft 
een superseizoen; in minder 
dan 7,5 uur snelde zijn een-
jarige doffer naar Castricum. 
De tweede plaats is er voor 
de duif van Cees de Wildt.

Heemskerk - Kringloop-
winkel de Groene Ezel houdt 
een muziekbeurs. Vele cd’s, 
grammofoonplaten, muziek 
dvd’s, muziekboeken, instru-
menten en memorabilia. De 
opbrengsten van de muziek-
beurs komen geheel ten goe-
de aan een nader te bepalen 

Muziekbeurs goed doel, afkomstig uit de 
eigen regio. Suggesties zijn 
welkom. Wie oude platen, 
cd’s, muziekboeken of instru-
menten wil doneren kan ze 
inleveren bij de Groene Ezel. 
De muziekbeurs wordt ge-
houden op vrijdag 8 juli van 
12.00 uur tot 16.00 uur en za-
terdag 9 juli van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Het adres is Lijn-
baan 14.

Goud en zilver voor turnsters
Castricum - Tijdens de pro-
vinciale rayonteamkampi-
oenschappen turnen zater-
dag in Grootebroek zijn zes 
turnsters van Dos in de prij-
zen gevallen. 

Amber Blaauw behaalde met 
haar team bij de Jeugd 2 de 
eerste prijs. Goud was er 
ook voor Yentl van Leeuwen 
en Denise Scheerman, die 

het team Instap D1 beman-
den. De rayonteams Pupil 1 
met Mihray Seley en Jeugd 
1 met Imke Lute  grepen net 
naast het podium. Drie zil-
veren medailles gingen naar 
Dos-turnsters Stijne de Win-
ter, Liisa van Leeuwen en Jet 
Dreijer. Zij waren samen met 
turnsters van Unitas Uitgeest 
en GTH Heiloo goed voor de 
tweede prijs. 

Gefeliciteerd, een telefoontje
We hadden deelname aan de 
Haringrace gewonnen, met 
historische schepen. Met vis 
en een drankje werden we 
verwend. In Spakenburg gin-
gen we het IJsselmeer op, 

reuze gezellig. Veel dank aan 
de visboer in Castricum en de 
gastvrije mensen die dit ver-
zorgden! 

Ed en Caty Sjoerdsma.

Mooiste gebouw van Heiloo
Heiloo - De Alkmaarse ar-
chitect Lody Trap wint de 
AIA Architectuurprijs 2016 
van de jury voor het ‘Mooi-
ste gebouw van Heiloo’ met 
zijn ontwerp van het Petrus 
Canisius College; de villa 
van het bureau AAArchitec-
ten uit Den Haag, gelegen 
aan Het Spanring nummer 
2 krijgt de publieksprijs. Het 
publiek koos uit vierentwin-
tig genomineerde, moderne 
bouwwerken. Een professio-
nele jury deed hetzelfde.
De tentoonstelling over de 
24 mooiste gebouwen van 
Heiloo in de Cultuurkoepel 
heeft al veel bezoekers ge-
trokken. De tentoonstelling 
wordt gehouden ter gele-
genheid van de Dag van de 
Architectuur en omvat 24 
gebouwen die in de laat-

ste 25 jaar zijn gebouwd. De 
tentoonstelling blijft tot en 
met maandag 11 juli dage-
lijks van 11.00 tot 17.00 uur 
te bezichtigen. De 24 ge-
nomineerde gebouwen zijn 
verzameld in een boekje dat 
voor 3,50 euro verkrijgbaar 
is in de Cultuurkoepel, aan 
de balie van het gemeente-
huis en in de boekhandels 
van Heiloo. De tentoonstel-
ling blijft tot en met maan-
dag 11 juli dagelijks van 
11.00 tot 17.00 uur te bezich-
tigen. 
De 24 genomineerde ge-
bouwen zijn verzameld in 
een boekje dat vanaf 10 juni 
voor 3,50 euro verkrijgbaar 
is in de Cultuurkoepel, aan 
de balie van het gemeen-
tehuis en in de plaatselijke 
boekhandels van Heiloo.

Lex en Jan met pensioen
Castricum - Het schooljaar 
2015-2016 is het laatste ge-
weest voor de loopbaan van 
Lex Aelbers en Jan Roemer. 
Beiden docent Duits en res-
pectievelijk 38 en 41 jaar 
werkzaam op het Bonhoef-
fercollege. Binnenkort han-
gen ze hun boekentas aan de 
wilgen en gaan ze genieten 
van hun pensioen. 

De reden dat ze al die jaren 
aan dezelfde school verbon-
den zijn gebleven is voor bei-
den dezelfde: de leuke leer-
lingen, de ontspannen en ge-
moedelijke sfeer op school 
en de buitengewone band 
met hun sectie. Ook hun her-

inneringen aan de schoolrei-
zen naar Berlijn in de zeven-
tiger en tachtiger jaren zijn 
hun dierbaar. Op internati-
onaal gebied lag de focus 
de laatste twintig jaar ook 
op de succesvolle uitwisse-
ling met een school uit Kre-
feld in Duitsland waar Neder-
lands onderwezen wordt. Die 
samenwerking blijft  bestaan 
zodat Bonhoefferleerlingen 
uit de derde klas jaarlijks 
leeftijdgenoten van Gymnasi-
um Horkesgath kunnen ont-
moeten. 
De toekomst biedt de man-
nen veel vrijheid om te gaan 
en staan waar ze willen. Maar 
niet voordat ze op 2 juli een 

feestje hebben gevierd met 
oud-collega’s en –leerlingen. 
Twee weken later nemen ze 
officieel en feestelijk afscheid 
van hun huidige collega’s. 
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van juli van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127.
 

Activiteitenkalender 
juli

Maandag 4, 11,18, 25:
10.00 - 13.15 uur: Koffi e-
Plus. 
13.30 - 16.45 uur: Biljarten 
+ Zomerbridge 

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
13.30 - 16.45 uur:  Biljarten

Woensdag 6, 13, 20, 27:
09.30 uur start fi etsen (op 
E-bike)
13.30 - 16.45 uur: Biljarten

Woensdag 6:
10.00-12.00 uur: musical 
Binnenmeerschool

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen (1 of 2 uur): 
start 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30 - 11.30 uur: Open 
Atelier en Spelinloop
09.30 - 12.00 uur: Biljarten 
voor beginners (heren)
13.30 - 16.45 uur: Biljarten 
14.00 - 16.00 uur: Rummi-
cub

Vrijdag  1, 8, 15, 22, 29:
13.30 - 16.45 uur:  Biljarten
13.30 - 15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 

Openingstijden kantoor 
S.U.S.:
In de maanden mei t/m 
augustus is het kantoor 
van de S.U.S. geopend 
van maandag t/m donder-
dag van 9.00 - 12.30 uur in 
Dorpshuis de Zwaan.  

Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.: mw. C. van Me-
gen en mw. M. Kortekaas, 
tel.: 319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de 
website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er zijn vele plekjes in Uitgeest waar je zo aan voorbij kunt gaan. Je fi etst op Wes-
tergeest en je ziet iets wat veel weg heeft van “nostalgie”, prachtig om te zien. Foto en tekst: 
Ger Bus

Musicalklas speelt 
zelf bedachte musical

Uitgeest - De musical klas 
van de “Nieuwe muziek-
school Uitgeest” sluit het 
leerjaar af met een door 
de leerlingen zelf bedach-
te musical: “Mysterie in het 
sprookjesbos”
Een leuke, grappige en span-

nende mini musical van 30 
minuten. Bent u ook be-
nieuwd naar de avonturen 
van draak, wolf, assepoester, 
prinses en fee? Komt u dan 
op vrijdagavond 1 juli om 19 
uur in dorpshuis de Zwaan.
Toegang is gratis!

Talentenjacht in zwembad
De Zien’s got Talent
Uitgeest - Op 9 juli worden 
de échte talenten van Uit-
geest ontdekt tijdens de ta-
lentenjacht ‘De Zien’s Got Ta-
lent’. Kun je jongleren met al-
les wat los en vast zit? Prach-
tig dansen, of zing je met je 
vrienden de sterren van de 
hemel? En wil je dat aan heel 
Uitgeest laten zien? Geef je 
dan op voor 2 juli voor de be-
kende talentenshow. De act 
mag maximaal 4 minuten du-

ren. Je mag uiteraard van al-
les doen. Van zingen, play-
backen en dansen tot goo-
chelen of een act met je huis-
dier. 
Deelname is gratis en ook 
voor het publiek is het gra-
tis. Ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes, iedereen 
is welkom. Op de website van 
het zwembad (www.zwem-
bad-dezien.nl) kun je meer 
hierover lezen.

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week maandag op 
dinsdag om 02.00 uur ver-
loor de bestuurder van een 
personenauto door onbeken-
de oorzaak de macht over het 
stuur, kwam in de berm en 
sloeg over de kop om vervol-
gens op het dak in de naast-
gelegen sloot terecht te ko-
men. De auto zakte weg, tot-
dat er nog maar 20 centime-
ter ruimte over was voor de 
beide inzittenden om adem 
te halen. Zij werden door de 
brandweer uit hun benarde 
positie bevrijd. De bestuur-
der is voor nader onderzoek 
overgebracht naar het zie-
kenhuis. Daar werd i.v.m. al-
coholgebruik een bloedproef 
van hem afgenomen.

Auto belandt 
in sloot (1)

Uitgeest - Vrijdagmorgen 
vroeg, om half zeven, ver-
loor de bestuurder van een 
personenauto op de Provin-
cialeweg de macht over het 
stuur. Deze gleed naar links 
en kwam via de berm in de 
sloot tot stilstand. Met be-
hulp van een medewegge-
bruiker kwam de bestuurder 
met zijn kindje en twee hon-
den uit zijn voertuig. De auto 
werd weggetakeld.

Auto belandt 
in sloot (2)



VVD tegen opvang, college positief
Castricum - Hoewel de VVD 
eerder liet weten absoluut 
geen tegenstander te zijn van 
het opvangen van statushou-
ders, werd donderdag dui-
delijk dat de coalitiepartij te-
gen de plannen is om tijde-
lijk vluchtelingen met een 
verblijfsstatus te huisvesten 
in de gemeente. Het college, 
waar VVD onderdeel van uit 
maakt, heeft wel een positief 
standpunt ingenomen. VVD-
er Inge Ruijmgaart vreest een 
botsing tussen culturen als 
de vluchtelingen geconfron-
teerd worden met schaars 
geklede recreanten nabij de 
beoogde opvang, kinderhuis 
Antonius in Bakkum-Noord, 
en vindt dat Castricum al ge-
noeg doet aan huisvesting 
van vluchtelingen in de ge-
meente.

Vorige week heeft CKenG 
een enquête gehouden on-
der inwoners van Bakkum-
Noord over de komst van 
statushouders. GroenLinks, 
D66 en de SP maakten be-
zwaar. ,,CKenG bedient zich 
van suggestieve en manipu-
latieve methoden om de raad 
en de inwoners te misleiden 
met cijfers die hoogst dubi-
eus zijn”, aldus Hannie Lut-
ke Schipholt, fractievoorzit-
ter van GroenLinks. Volgens 
CKenG vindt twee op de drie 
ondervraagden niet het huis-
vesten van vluchtelingen in 
Antonius het probleem, maar 
het aantal. Van de 127 adres-
sen in Bakkum-Noord heeft 
de fractie 75 ingevulde for-
mulieren teruggekregen. 
21,4 procent van de respon-
denten zei positief te zijn en 

9,3 procent was wel positief, 
maar had ook bedenkingen. 
De resterende 69,3 procent 
beperkte zich tot de beden-
kingen. Het aantal vluchtelin-
gen werd daarbij vijftig keer 
genoemd, de verkeerssitua-
tie in Bakkum-Noord zou niet 
geschikt zijn en 28 inwoners 
stelden overlast te verwach-
ten na de komst van vluch-
telingen. Tijdens het debat 
donderdag uitte Ron de Haan 
van DeVrijeLijst forse kritiek 
op Ralph Castricum van For-
za! vanwege zijn uitlatingen 
op de social media gericht 
tegen de komst van vluchte-
lingen. Castricum heeft door 
tijdgebrek nog niet kunnen 
reageren op de aantijgingen. 
Het debat wordt op dinsdag-
avond 5 juli in de gemeente-
raad voortgezet.

Lokale helden sneuvelen 
in de kwalificaties

Bakkum - Op de Vinkenba-
nen wordt deze week gestre-
den tijdens het Dutch Junior 
Open om de titels bij de jon-
gens en de meisjes. Het jaar-
lijks internationale jeugdten-
nis toernooi wordt voor de 
zestigste keer georganiseerd. 
Op zondag 26 juni stonden 
de kwalificaties op het pro-
gramma met de eerste wed-
strijden om 10.00 uur.  
De plaatselijke jeugd krijgt 
van TC Bakkum tijdens de 
kwalificaties de kans om zich 
te meten met de internatio-
nale top. Dit jaar deden vijf 
spelers mee die onder aan-
moediging van het massaal 
toegestroomde publiek hun 
beste beentje voor zetten. 
Helaas werd al snel duidelijk 
dat het niveauverschil met de 
topspelers nog te groot is. Zo 
moet Rutger Coppoolse zijn 
meerdere erkennen in de Ar-
gentijn Agustin Tirante (foto) 
en kan Sophie Groen het niet 

bolwerken tegen haar Brazili-
aanse tegenstandster. Op het 
zelfde moment speelde Emi-
ly van der Werf haar wed-
strijd, maar haar tegenstan-
ders uit Malta is eveneens 
een maatje te groot. Als laat-
ste komt Esmee Heini in ac-
tie, maar ook voor haar ein-
digt het toernooi al voor het 
eigenlijk begonnen is.
Marnix Blom doet het een 
stuk beter dan zijn club-
genoten. Hoewel hij maar 
drie games haalt tegen 
de als zevende geplaats-
te Ewen Lumsden, trakteert 
Blom het publiek bij vlagen 
op een aantal fraaie pun-
ten. Hij kijkt zelf ook tevre-
den toch. ,,Ik kan terugkijken 
op een mooie wedstrijd. Het 
is jammer dat ik mijn kan-
sen niet gepakt heb, anders 
had er nog veel meer ingeze-
ten. Ik heb volgend jaar nog 
één kans om het hoofdtoer-
nooi te halen en ga een jaar 

lang hard trainen om dit doel 
te bewerkstelligen.”
Op donderdag worden de 
achtste finales gespeeld van-
af 10.00 uur, vrijdag zullen 
de kwartfinales starten van-
af 10.30 uur. Op zaterdag zijn 
de halve finales en zondag de 
finales. Op beide dagen  zul-
len de wedstrijden dan om 
11.00 uur aanvangen. Voor 
meer informatie: www.dutch-
junioropen.nl. 

Tess en Jouke zijn Nederlands 
kampioen trampolinespringers

Castricum - Op 25 en 26 ju-
ni vond in Ahoy Rotterdam 
het grote evenement Fantas-
tic Gymnastics plaats. Castri-
cummers Tess de Vries (13) 
en Jouke Windig (9) kwamen 
op dit Nederlands Kampioen-
schap uit voor hun club Triffis 
uit Alkmaar. 
De talentvolle trampoline-
springers kwamen dit sei-
zoen voor het eerst uit in de 

nationale B klasse. In de in-
dividuele voorronden behaal-
den beide zilver, terwijl Jou-
ke het moest opnemen tegen 
jongens tot wel vier jaar ou-
der. 
Bij de synchroonwedstrijd 
waar twee springers gelijktij-
dig hun oefeningen moeten 
uitspri ngen wist Tess met 
haar partner Mira Stepanova 
(ook van Triffis) het goud te 

winnen. Met superstrak uit-
gevoerde oefeningen en een 
hele hoge synchroniteit wis-
ten ze alle tegenstanders te 
passeren. Ook Jouke sprong 
met zijn partner Cas West-
broek (Flikflak Den Bosch) 
naar het goud met een ho-
ge moeilijkheid en synchro-
niteit. Zo is Castricum weer 
twee Nederlands kampioe-
nen rijker. 

Het mysterie Brederode
Castricum - De nieuwe ten-
toonstelling Mysterie Brede-
rode die vanaf 1 juli in Huis 
van Hilde te zien is, belicht 
het adellijk echtpaar Willem 
van Brederode en zijn vrouw 
Hillegonda van Voorne. Heeft 
Willem, een van de belang-
rijkste ridders in de 13de 
eeuw, Kasteel Brederode be-
woond? Wat vertelt hun graf 
en welke informatie heeft 
skeletonderzoek opgeleverd? 
Wie waren de kinderen in 
het graf? De tentoonstelling 
toetst de romantische overle-
vering aan archeologisch be-
wijs en presenteert vondsten 
die het kasteelleven in die tijd 
illustreren.
De skeletten van Willem en 
Hillegonda van Brederode 
liggen in de vaste tentoon-
stelling van Huis van Hilde 
en hun gezichten zijn met fo-
rensische technieken gere-
construeerd. Het verhaal over 
dit echtpaar, en over de Van 
Brederodes in het algemeen, 
is echter verre van compleet. 
De weinige archeologische 
vondsten geven geen goed 
beeld; bovendien doen er tal 
van romantische verhalen de 
ronde over de Van Bredero-
des.
De tentoonstelling laat aan 
de hand van vondsten zien 
hoe het er op het kasteel 
aan toe ging. Zo is er eet- en 
drinkgerei uit die tijd en een 
deel van een mozaïekvloer 

uit een van de kasteelruim-
ten. De stamboom van de fa-
milie Van Brederode, geïllu-
streerd met afbeeldingen van 
munten, brengt de familie tot 
leven.
Opmerkelijk was de vondst, 
in 1967 tijdens een opgraving 
bij de Engelmunduskerk in 
Velsen-Zuid, van de voormali-
ge Brederodekapel met daar-
in vele graven. Daar werd ook 
een fraai versierde grafzerk 
met de afbeelding van een 
ridder en zijn vrouw aange-
troffen. Daaronder bevonden 
zich twee bakstenen graven 
met de skeletten van Willem 
en Hillegonda. Deze vondst 
heeft veel informatie opge-
leverd, maar ook weer vra-
gen opgeroepen. Hillegon-
da is naar alle waarschijnlijk-
heid een natuurlijke dood ge-
storven op 72-jarige leeftijd. 
Maar wat voor leed viel Wil-
lem, die op 49-jarige leeftijd 
overleed, ten deel? Films il-
lustreren het onderzoek naar 
de geschiedenis van de fami-
lie en de gezichtsreconstruc-
ties die van Willem en Hille-
gonda zijn gemaakt. Voor wie 
het allemaal nog eens na wil 
lezen is er een gratis brochu-
re. Ook staan er vier lezingen 
gepland over verschillende 
aspecten van de Bredero-
des. In Hildes Heerlykhyd is 
een speciaal Brederode-me-
nu verkrijgbaar. Tot en met 25 
september te zien.
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Sanne en Lisanne winnen 
NK, door naar EK!

Castricum - Op de Nationa-
le Kampioenschappen Atle-
tiek in het Olympisch Stadion 
heeft Sanne Verstegen (foto) 
de titel gepakt op de 800m. 
Lisanne de Witte werd eerste 
op de 400m. 
Na op zaterdag eenvoudig 
haar voorronde te hebben 
gewonnen, wilde zij als favo-
riete duidelijk laten zien dat 
zij de beste van het fi naleveld 
is. Sanne legde een hoog 
aanvangstempo op, met 
een doorkomst halverwege 
van net onder zestig secon-
den. Dit was meteen teveel 
was voor vijf van de acht fi -
nalisten. Vervolgens hield zij 
in koppositie de race onder 

controle om halverwege de 
laatste bocht een mooie ver-
snelling te plaatsen. Dit was 
voldoende om de twee naas-
te belagers af te schudden. 
Het verschil op de fi nish tus-
sen Sanne en de nummer 
twee, eveneens Castricumse 
Manon Kruiver, was uiteinde-
lijk bijna drie seconden. Door 
haar winst en tijd van 2.01.36 
zal Sanne op het EK atletiek 
het rood-wit-blauw verdedi-
gen op 6-10 juli in Amster-
dam Olympisch Stadion. Li-
sanne de Witte 400m (eerste) 
gat ook naar het EK. Andere 
Castricumse atleten met me-
dailles: , Manon Kruiver 800m 
(tweede) en 1500m (eer-

ste), Simon Grannetia 3000m 
(eerste), Peter Wolters 4x100 
(derde) en 4x400 (tweede). 
Foto: Erik van Leeuwen.

Tijdelijk wonen op de 
Oosterzijweg

Limmen - Aan de Ooster-
zijweg 8 in Limmen is nog 
steeds leegstand in een deel 
van het eerste gebouw en in 
het middelste gebouw waar 
eerder het Kleurenorkest 
was gevestigd. Het gehe-
le terrein van 6,5 ha valt on-
der Zandzoom en heeft de 
bestemming wonen waar-
bij over circa vijf jaar er een 
andere invulling gaat komen 
voor permanente woningen.

Enerzijds is leegstand heel 
vervelend voor het gebouw 
en voor de leefbaarheid en 
anderzijds is er enorm be-
hoefte aan tijdelijk wonen. 
Rotteveel M4 is nu bezig met 
een initiatief voor een in-
vulling met fl exwonen voor 

zowel mensen die tijdelijk 
woonruimte nodig hebben 
als voor statushouders. Voor 
wat betreft het begrip sta-
tushouders zijn dat mensen 
die als vluchteling naar Ne-
derland zijn gekomen en in-
middels geaccepteerd zijn 
als Nederlander en dringend 
op zoek zijn naar woonruim-
te. Elke gemeente dient een 
aantal mensen te huisves-
ten. Rotteveel M4 zal voor de 
buurt op 6 juli in het voorma-
lige gebouw van Het Kleu-
renorkest op het terrein van-
af 19.30 uur een nadere toe-
lichting geven op de plan-
nen en daarna een formeel 
verzoek indienen bij de ge-
meente Castricum voor een 
tijdelijke gebruikswijziging.

FC Castricum tevreden met 
trainersstaf jeugdopleiding

Castricum - De jeugdoplei-
ding van FC Castricum kent 
een vrijwel compleet nieu-
we trainersstaf. Sjoerd Ver-
beek volgt Rob Kramer op als 
hoofd jeugdopleiding. 
,En als je naar de trainersstaf 
kijkt, mag je als club best trots 
zijn”, vindt jeugdvoorzitter Ar-
thur Oosthoek. ,,De hoofd-
trainers hebben hun sporen 
meer dan verdiend. Sjoerd 
Verbeek heeft de mooie taak 
om samen met deze trainers 
onze jeugdopleiding nog be-
ter te maken.” Het jeugd-
bestuur en Sjoerd Verbeek 
zijn bij het samenstellen van 
de trainersstaf niet over één 
nacht ijs gegaan. ,,Met name 
de zoektocht naar een hoofd-
trainer voor onder de negen-
tien was lastig”, blikt Oost-
hoek terug. ,,Ik ben dan ook 
zeer verheugd dat we voor 
deze groep met Tom Jansen 
een trainer van de buitenca-
tegorie hebben kunnen aan-
trekken. Samen met Sam van 
Schilt vormt Tom een uit-
stekend duo.” Dimitri Meh-
ciz gaat de scepter zwaai-

en over de leeftijdscatego-
rie onder de zeventien. Voor 
de leeftijdscategorie onder 
de vijftien heeft FC Castri-
cum Michel Dalmolen vast-
gelegd. Max Lodewijks gaat 
Dalmolen assisteren. Ramon 
Smit lost Lucas Kloprogge af 
al trainer bij onder de der-
tien. Milo van der Steen is de 
nieuwe hoofdtrainer voor on-
der de elf en tien. ,,Met Milo 
hebben we een echte club-
man voor onze onderbouw. 
Nick Westland is ook ko-
mend seizoen een van de as-
sistenten. Bij de meisjes is Iris 
Groot hoofdtrainer van on-
der de dertien. Ali Raghosing 
gaat haar ondersteunen.” Op 
de foto de trainersstaf van 
FC Castricum met staand 
v.l.n.r.: Ramon Smit, Arthur 
Oosthoek, Michel Dalmolen, 
Sjoerd Verbeek en Tom Jan-
sen. Zittend v.l.n.r.: Sam van 
Schilt, Lucas Kloprogge, Di-
mitri Mehciz, Iris Groot en 
Milo van der Steen. Op de fo-
to ontbreken Max Lodewijks, 
Nick Westland en Ali Ragho-
sing.

Castricum - Op zaterdag 
9 juli vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bakke-
rij. Hier kan iedereen langs-
komen met kapotte spullen 
om die samen met een vrij-
williger te repareren. Met kle-
ding of ander textiel bijvoor-
beeld. De textielvrijwilligers-
geven ook adviezen bij haak- 
of breiwerk. Verder kleine 
elektrische en huishoudelijke 
apparaten of advies bij com-
puterproblemen en bij fi ets-
reparaties. Dit   Repair Café 
wordt vier keer per jaar ge-
organiseerd door Transition 
Town Castricum en De Groe-
ne Bak. Van 13.00 tot 16.00 
uur.

Repair Café

Castricum - Op donderdag 
24 juni is er op het station in 
Castricum een conducteur 
van de NS mishandeld door 
een reiziger zonder vervoers-
bewijs. De reiziger is aange-
houden. Op maandag 20 juni 
werd er een melding gedaan 
bij de politie dat een man 
zich verdacht ophield op de 
Doodweg in Castricum. De 
man bleek in het bezit te zijn 
van een gestolen bromfi ets 
die op zondag 19 uni werd 
gestolen in Beverwijk. In de 
nacht van dinsdag op woens-
dag is ingebroken op de Van 
Uytrechtlaan tussen 23.30 en 
8.00 uur. Er zijn verschillende 
goederen weggenomen van-
uit de woning. Donderdag 24 
juni is op de Rijksweg in Lim-
men een bekende van de po-
litie aangehouden die op een
motorfi ets reed zonder rijbe-
wijs.

Mishandeling 
op station

Sponsorloop De Kerkuil 
voor dorpsgenootje 

Limmen - Woensdag 22 ju-
ni kleurde het park van Lim-
men blauw. De 485 leerlin-
gen van De Kerkuil renden 
zo veel mogelijk geld bijeen. 
De sponsorloop werd geor-
ganiseerd voor het achtjarig 
dorpsgenootje Zelda. Zelda 
is een meervoudig gehandi-
capt meisje en gediagnosti-
seerd met Cerebrale Parese. 
Met de sponsorloop hoopt de 
organisatie een bijdrage te 
leveren om aan het gewenste 
geldbedrag te komen, waar-
door Zelda dolfi jntherapie in 
Curaçao kan volgen om haar 
in haar ontwikkeling verder 
te helpen.
Zelda kan door een hoge 
spierspanning en een zwak-
ke rompbalans niet zelfstan-
dig lopen en zitten. Daar-

naast gaat het verwerken van 
emoties heel moeizaam. In 
Curaçao kan Zelda een the-
rapieprogramma volgen die 
zich baseert op de principes 
van gedragstherapieën. De 
speelse interacties met de 
dolfi jnen vormen een belo-
ning voor haar zodra zij een 
oefening met succes heeft 
voltooid. De therapie is ook 
gericht op de rest van het ge-
zin. Vrijdag 1 juli wordt op ba-
sisschool De Kerkuil  het op-
gehaalde geldbedrag be-
kendgemaakt en krijgen Zel-
da en haar ouders de cheque 
overhandigd.
Ook een bijdrage leve-
ren? Een bijdrage done-
ren kan op IBAN: NL17RA-
BO3035332673 t.n.v. Z. van 
Boheemen.



Visser ‘t Hooft winnaar 
CSV handbaltoernooi

Castricum - Basisschool Visser ‘t Hooft heeft het handbal-
toernooi van CSV voor scholen gewonnen. Er deden acht 
teams van de school mee. De kraker van het toernooi was 
de kruisfinale tussen Visser ‘t Hooft meiden van groep 6 en 
de jongens uit dezelfde groep. Het waren de jongens die uit-
eindelijk wonnen en de finale mochten spelen tegen basis-
school Juliana van Stolberg. De beker voor de eerste prijs is 
mee naar de Visser ‘t Hooftschool.

Groep 3 komt in actie 
voor scholen in Ghana

Castricum - De afgelopen 
weken had basisschool Vis-
ser ‘t Hooft twee gastleer-
lingen uit Ghana op school. 
In de klassen werd veel ver-
teld over Ghana: hoe het le-
ven daar is en hoe de scho-
len zijn. 
Al snel werd duidelijk dat 
scholen niet overal hetzelf-
de zijn. Toen groep 3 zich 
realiseerde dat er behoef-

te is aan geld om het onder-
wijs mogelijk te maken, werd 
er een plan bedacht. De kin-
deren zamelen geld in door 
thuis kleine klusjes te doen, 
ze halen lege flessen op 
voor statiegeld en verzame-
len schoolmaterialen. Van het 
geld dat wordt ingezameld 
worden schoolspullen ge-
kocht. Het initiatief loopt nog 
tot 8 juli.

Meditatie en 
mindfulness 

Castricum - In juli en de 
eerste twee weken van au-
gustus houdt Monique Schil-
ler meditatieavonden op 
maandag- en mindfulness-
wandelingen in de duinen op 
dinsdagavond, dit jaar in sa-
menwerking met het Strand-
vondstenmuseum en de Jut-
terstuin. Gestart wordt bij 
het museum en het ein-
de is in de Jutterstuin. Start 
19.30 uur. Opgeven: Monique 
Schiller, 0251-657911, suus@
doglover.com.

Abstracte landschappen 
in De Oude Keuken

Bakkum -Tot 21 augustus 
is in De Oude Keuken werk 
te zien van Fennanda Ele-
veld. Deze Castricumse kun-
stenares exposeert daar ab-
stracte landschappen, intuï-
tief en speels verbeeld in col-
lages en schilderijen. Fen-
nanda Eleveld werd geboren 
in Assen en deed haar eerste 
kunstopleiding in Groningen. 

Daarna studeerde ze achter-
eenvolgens aan de Academie 
des Beaux Arts in Parijs en 
de Gerrit Rietveldacademie 
in Amsterdam. Naast het zelf 
maken van kunst houdt ze 
zich bezig met kunsteduca-
tie. Op vrijdag 8 juli en 12 au-
gustus tussen 16.00 en 17.00 
uur is de kunstenares in De 
Oude Keuken aanwezig.

Rabobank sponsort de 
teamspirit van Cas RC

Castricum - De rugbywed-
strijd tussen het Nederlands 
team en de Nieuw Zeeland 
Ambassadors afgelopen za-
terdag was een groot succes. 
Meer dan 2500 bezoekers 
konden kijken naar een rug-
bywedstrijd op topniveau. Bij 
het veld stond ook een gro-
te tent waar de sponsors van 
dit evenement werden ont-
vangen. Ook zij hebben ge-
noten van de wedstrijd, voor 
sommigen was het zelfs de 
eerste keer om dit van na-
bij mee te maken. Eén van 
de hoofdsponsors, de Rabo-
bank Noord Kennemerland, 
heeft zelfs besloten om de 
rugbysport in Castricum voor 

de komende drie jaar te blij-
ven sponsoren. Daarom werd 
er in de sponsortent een con-
tract ondertekend door de 

heer Ugur Pekdemir, direc-
tievoorzitter, Kees Jan van 
der Velde en Theo Schermer 
namens het bestuur van de 
club, onder toeziend oog van 
burgemeester Toon Mans. De 
burgemeester was ook aan-
wezig om Janet Low te ont-
vangen, de ambassadeur van 
Nieuw Zeeland in Nederland.

E-books voor volwassenen
Regio - Met de Vakantie-
Bieb-app heeft iedereen gra-
tis toegang tot een omvang-
rijke selectie Nederlandse e-
books gedurende de hele zo-
mer. Voor de jeugd ging de 
VakantieBieb al in juni open. 
Vanaf 1 juli zijn ook  de ti-
tels voor volwassenen be-

Grote stap richting aantrekkelijk dorp
Castricum   Op 6 juli wordt 
het glas geheven op de start 
van ‘Versterking Castricum’. 
In het najaar 2015 bood het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord het visiedocu-
ment Detailhandel Castricum 
‘Van Visie naar Actie’ aan. 

Het doel is helder: ‘In 2025 
heeft Castricum een gecon-
centreerd en op elkaar afge-
stemd, compleet aanbod met 
een verrassende mix van ver-
blijfsfuncties zoals horeca, 

(maatschappelijke) voorzie-
ningen, vrijetijds- en toeris-
tisch aanbod en winkels voor 
zowel boodschappen doen 
als funshoppen.’ 
In een samenwerkingsver-
band van meer dan dertig 
ondernemers en ambtena-
ren, is er door de werkgroe-
pen heel wat werk geleverd. 

Met als resultaat zeventien 
concrete projecten die zor-
gen voor de realisatie van 
bovengenoemd doel. De uit-

voering van de eerste projec-
ten komt nu heel dichtbij. Er 
is een financiële basis gecre-
eerd, door  toezeggingen  van 
de provincie Noord-Holland , 
de gemeente Castricum en 
de ondernemers. 

Op woensdag 6 juli wordt 
een samenwerkingsovereen-
komst getekend door de ge-
meente Castricum, het On-
dernemersfond Castricum en 
de Ondernemersvereniging 
Castricum.

schikbaar . De app is gratis te 
downloaden op een tablet of 
smartphone via de App Store 
of Google Play Store. Na het 
downloaden is voor het le-
zen van de e-books geen in-
ternetverbinding meer nodig. 
Ideaal dus voor vakantie.  Tot 
en met 31 augustus.
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Regio - Tien levensgrote 
kunstpaarden sieren de ko-
mende jaren het landschap 
in Alkmaar, Bergen en Hei-
loo. Na drie jaar voorberei-
ding plaatst Stichting Paar-
denparade binnenkort tien 
kunstpaarden en daarmee 
is de beeldenfi etsroute van 
de Paardenparade door re-
gio Alkmaar een feit. De tien 
kunstpaarden zijn beschil-
derd of bewerkt door pro-
fessionele kunstenaars uit de 
regio. Met de Paardenpara-
de zijn bijzondere, verborgen 
plekken in de regio zicht-
baar gemaakt door kunst te 
verbinden met de historie 
van Alkmaar, Bergen en Hei-
loo. De route van de Paar-
denparade neemt bezoe-
kers mee langs cultuurhisto-
rische plekken waar paarden 
een belangrijke rol speel-
den, zoals paardentrekschui-
ten, paardentrams en jaag-
paden. Onderweg komen zij 
tien levensgrote kunstpaar-
den tegen die zijn beschil-
derd of bewerkt door geves-
tigde en talentvolle startende 
professionele kunstenaars. 
Deze kunstpaarden vertellen 
op hun eigen wijze het ver-

haal van het verleden en het 
heden.
Diverse kunstenaars heb-
ben hun fantasie losgelaten 
op de witte kunststofpaar-
den en haalden ook inspira-
tie uit de historie van de plek-
ken. David Bade heeft de li-
chaamsdelen van het dier 
losgekoppeld en getransfor-
meerd naar een dansend en 
swingend paard op een ze-
ven meter lange spoorrails. 
De voormalige directeur van 
de Ringers fabriek vormt de 
inspiratiebron voor Eva Dek-
ker en Ellen Janssen. Rin-
gers reed elke werkdag op 
zijn paard vanuit Bergen 
naar Alkmaar. Het paard van 
Rob Scholte, (foto) is te zien 
bij Willibrordus Heiloo. Het 
brengt een verbinding tus-
sen het psychiatrisch zieken-
huis en de belangrijke histo-
rische transitie in de Italiaan-
se psychiatrie. Alle informatie 
is te vinden in de routefolder 
van de Paardenparade,  be-
gin augustus verkrijgbaar bij 
VVV’s en toeristische instel-
lingen. De route is vanaf dan 
ook te downloaden via www.
paardenparade.nl.m Foto: M. 
den Drijver.

Expositie strandleven 
heden en verleden

Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 3 juli is op-
nieuw de fototentoonstel-
ling met als onderwerp ‘Het 
strand in verleden en toe-
komst’ te bezichtigen. Het 
verleden krijgt in de tentoon-
stelling grote aandacht. De 
eerste strandtenten, badgas-
ten, het strandhotel en het 
oude strandplateau zorgen 
voor veel nostalgie. De toe-
komst komt echter ook aan 
bod. De stichting CaanZee 

laat zien hoe het strand en 
het plateau er over een aantal 
jaren uit zouden kunnen zien. 
Tijdens de open dag wordt 
ook doorlopend een fi lm ge-
draaid van Anton Visser, ge-
baseerd op fi lmopnames van 
een Amsterdamse familie die 
in de jaren ‘50 tijdens vakan-
ties onderdak vond in de Tet-
burgstraat. Ook zijn er beel-
den te zien van het speeltuin-
tje in die straat. De Duynkant 
aan de Geversweg 1b is op 
zondag 3 juli open van 12.00 
tot 17.00 uur.

Cabaret 
met Kirsten
Bakkum   Op Camping Bak-
kum speelt op 23 juli vanaf 
20.00 uur Kirsten van Teijn; 
‘een assertieve idioot die de 
radeloosheid tot kunst heeft 
verheven.’ Heilloos is een 
muzikale cabaretvoorstelling 
over waar je vandaan komt 
en waar je je heil vindt. Waar 
ben je veilig? Kirsten groeide 
op tussen de koeien in  Hei-
loo.

Groen kopen en hulp bieden 
aan Mariëtte’s Childcare

Regio - Tuinliefhebbers kon-
den hun groene hart weer 
ruimschoots ophalen bij het 
Open Tuinweekend 18 en 19 
juni van Groei en Bloei. Ver-
schillende particuliere tuinen 
openden hun deuren. Ook de 
afdeling Midden-Kennemer-
land had dit jaar weer haar 
best gedaan en ware para-
dijsjes gevonden waar be-
zoekers even van mee kon-
den genieten. Bij een van de 
opengestelde tuinen werd 
ook nog een spontane actie 
opgezet om geld in te zame-
len voor de stichting Mariët-
te’s Childcare, die zijn oor-
sprong heeft in Castricum. In 

deze prachtige Heemskerk-
se tuin pronkten de indruk-
wekkende super Agapan-
thus ‘White Heaven’, met gi-
gantische witte bloemen. Be-
zoekers kregen de kans om 
een van de drie enorme plan-
ten te kopen voor dit goe-
de doel en zo werd meteen 
het startschot gegeven voor 
de bloembollenverkoop van 
kwekersgroep Uitheems-
kerk, onder de vlag ‘HeelHol-
landbloeit.nl voor Mariëtte’s 
Childcare’. De aftrap tijdens 
het Open Tuinweekend be-
gon meteen goed met maar 
liefst 170 euro voor de kinde-
ren in Ghana.

,,Met Vier Het Leven voel 
ik me net de koningin!”

Regio - Wat tien jaar ge-
leden begon als een sym-
pathiek lokaal initiatief van 
twee vrouwen in Huizen is 
inmiddels aan een opmars 
door heel Nederland bezig: 
Stichting Vier Het Leven. Een 
stichting die dankzij de be-
geleiding van vele vrijwilli-
gers, ouderen in staat stelt 
een middag of avond uit te 
gaan. En die onlangs door de 
ANWB-vakjury uitgeroepen 
is tot meest maatschappelij-
ke uitje van 2016.
Dankzij de inzet van vele vrij-
willigers worden ouderen 
weer in staat gesteld gezellig 
een avondje uit te gaan: naar 
het theater, een mooie ballet-
voorstelling, opera, concert 
of cabaret. Naar het Kenne-
mer Theater in Beverwijk bij-
voorbeeld, Stadsschouwburg 
Velsen in IJmuiden, Theater 
de Vest in Alkmaar en Cor-
so Bioscoop in Castricum. De 
gasten worden thuis opge-
haald door een gastvrouw/-
heer en samen gaan ze een 
avond of een middag op pad. 
Soms met zijn tweeën, maar 

veel vaker met zijn drieën of 
vieren.
Anne Marie Koster, regio-
coördinator Noord-Holland: 
,,We halen de mensen thuis 
op, rijden naar het theater, 
regelen alles wat met het 
parkeren van de auto te ma-
ken heeft. We brengen ie-
mands jas naar de gardero-
be, halen een kopje koffi e, 
begeleiden onze gasten naar 
een speciaal gereserveerd 
Vier Het Leven-tafeltje. En 
in de pauze en na afl oop is 
er alle gelegenheid om na te 
praten. Het mooie van onze 
uitjes is dat we de voorstel-
lingen echt sámen beleven. 
We zien mensen opbloeien, 
vooral mensen die wel graag 
uit zouden willen, maar niet 
goed weten met wie. Ik heb 
eens iemand horen zeggen: 
ik voel me dankzij jullie een 
avondje net de koningin!”
Het programmaboekje is aan 
te vragen via 035-524 51 56 
of via info@4hetleven.nl . De 
voorstellingen staan ook op 
de website www.4hetleven.
nl.

Bonuskind
Regio - Magdalena uit Por-
tugal, Rurino uit Japan, Tara 
uit Hongarije en Titikorn uit 
Thailand zijn enkele van de 
zestig scholieren die te horen 
hebben gekregen dat zij het 
komend schooljaar met AFS, 
een non-profi t uitwisselings-
organisatie, naar Nederland 
mogen komen. Ze leren nu 
alvast wat Nederlands, wor-
den voorbereid op een jaar 
in een heel nieuwe wereld en 
ze proberen vooraf veel te le-
ren over hun gastland. Waar 
ze vooral benieuwd naar zijn, 
is in welke gastfamilie zij een 
schooljaar lang welkom zul-
len zijn. 
De vrijwilligers van AFS 
Noord-Holland hopen dat er 
weer veel gastvrije gezinnen  
zijn die het avontuur aan dur-
ven en een plek in huis en 
hart willen bieden aan de-
ze AFS-ers. Ervaring leert dat 
na een jaar samen de AFS-er 
geen vreemde meer is, maar 
een gezinslid. Tijdens hun 
uitwisseling in Nederland 
gaan deze AFS-ers gewoon 
naar de middelbare school, 
zoeken ze een Nederlandse 
(sport)club om bij te horen 
en maken ze onderdeel uit 
van hun gastgezin. Dat be-
tekent dat ze natuurlijk ook 
de hond uitlaten of de afwas 
doen. AFS zorgt daarbij voor 
de praktische zaken als ver-
zekering, schoolkosten, on-
dersteuning en visum en de 
AFS-ers hebben zelf zakgeld 
voor hun persoonlijke uitga-
ven. 
Neem voor meer informa-
tie contact op met regiovrij-
williger Anita Smit via anita.
smit@afs.org en kijk op www.
afs.nl voor meer informatie.
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