
 
00   00 maand 2015

1228 juni 2017 Tel. 0255-520456 www.castricummer.nl

WEEKBLAD VOOR

Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Petitie behoud monumentale populieren 

Castricum - In verband met 
de bouwplannen voor het 
project ‘Juliaan’ aan de Ju-
liana van Stolbergstraat, op 
de plek waar Toonbeeld was 
gevestigd, zijn omwonenden 
een petitie gestart omdat zij 
vrezen dat twaalf monumen-

tale populieren worden ge-
kapt. De bomen zijn niet al-
leen beeldbepalend, maar 
ook belangrijk in het foera-
geergebied voor de hier voor-
komende beschermde vleer-
muissoorten. ,,Het was toe-
vallig dat de buurtbewoners 

erachter kwamen dat de ge-
meente de twaalf populieren 
wil verwijderen”, vertelt Bär-
bel Böhling. 

,,Is het onwil van de gemeente 
of van de projectontwikkelaar 
om zodanig met de gebou-
wen te schuiven dat de bo-
menrij kan blijven staan, zoals 
nadrukkelijk is beloofd? Wel-
licht dat de buurt-vleermuizen 
de bewoners te hulp schie-
ten. Het verstoren of vernieti-
gen van een vast verblijf van 
vleermuizen is conform artikel 
11 van de Flora- en Fauna-
wet niet toegestaan. Ontwik-
kelaar en gemeente zijn hier-
mee in overtreding en het zou 

Castricum - Op de loca-
tie van het voormalige post-
kantoor aan de C.F. Smeet-
slaan wil Scholtens Projec-
ten veertig nieuwe apparte-
menten bouwen. Er zijn twee 
gebouwen omtworpen; een 
heet Romeo met een hoog-
te van 22 meter, de ander, 
die tussen De Boogaert en 
de Smeetslaan is gesitueerd, 
heet Julia en is dertien me-
ter hoog. 
De besluitvorming over aan-
tallen en prijsklassen moet 
nog genomen worden door 
het gemeentebestuur, zegt 
wethouder Marcel Steeman. 
Tussen de twee gebouwen 
wordt een parkeergarage ge-
realiseerd met groen op het 

een economisch delict zijn als 
de sloop zonder maatregelen 
doorgaat.” Wethouder Mar-
cel Steeman laat weten dat hij 
zich er sterk voor maakt zo-
veel mogelijk bomen te be-
houden. ,,Maar er zullen in ie-
der geval een aantal bomen 
weggehaald moeten worden, 

omdat het echt niet mogelijk 
is ze onbeschadigd te laten 
tijdens de bouw. Als ze kun-
nen blijven staan, maak ik mij 
er sterk voor om niet nodeloos 
te kappen.” 
De petitie is te vinden op www.
petitie24.nl/petitie/1051/laat-
me-staan.

dak. Woensdagavond kon-
den belangstellenden ken-
nisnemen van de plannen 
in het postkantoor. Het ging 
hier om de presentatie van 
de ontwikkelaar. 
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Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware.

*  Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, 
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Haal meer uit je zomer en spaar bij Jumbo voor multifunctionele schalen. Je ontvangt vanaf  
wo 28 juni t/m di 5 september 2017 bij elke € 10,-* aan boodschappen één gratis schaalzegel. 
Vijftien schalenzegels is een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart + bijbetaling ontvang je één
schaal naar keuze. Volle spaarkaarten kunnen van wo 28 juni t/m di 19 september 2017 bij een
Jumbowinkel verzilverd worden. Kijk op Jumbo.com/schalen voor de volledige actievoorwaarden.
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Zie adv. elders in deze krant
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 18-6-2017: Dex 
Willem Blokker, zoon van Ro-
nald Blokker en Lieke L. van 
der Eng. Castricum - 3-6-
2017: Emma Joy Wendy Snij-
ders, dochter van Willem R. 
Snijders en Wendy C.M. Jon-
ker. 

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 21-6-2017: Jor-
dy de Wildt en Chantal Ol-
bers. Elders - 16-6-2017: Kay 
M. Eijspaart en Demi Rama-
kers.

Overleden
Castricum - 18-6-2017: Ma-
ria J.A. Prins, gehuwd met Jo-
hannes N.M. Schermer. 20-6-
2017: Petronella C. Bakkum, 
weduwe van Bancras Been-
tjes. 

Limmen - 16-6-2017: Maai-
ke Schreuder. 18-6-2017: 
Volkert Groot, gehuwd met 
Catharina G. Hes. 18-6-2017: 
Herman L. van der Sande, ge-
huwd met Gaugerica T. San-
der. 20-6-2017: Lucia D.M. 
Mondé, gehuwd met Theo-
dorus J. Stap.

Castricum heeft nu ook 
een biertje: Duindauw

Castricum - Hij ziet er niet 
alleen heerlijk uit, hij drinkt 
ook verrukkelijk weg. Dat 
zeggen de mannen die 
Duindauw het levenslicht 
laten zien. Het eerste échte 
Castricumse biertje is bin-
nenkort verkrijgbaar. Een 
blond speciaalbiertje. ,,Het 
kon natuurlijk niet uitblijven 
dat ons dorp nu ook een ei-
gen biertje heeft.”
Castricummers Frank Bra-
kenhoff (35) en Laurens 
Lange (36) zijn de oprichters 
van Duindauw. ,,Het begon 
als een hobby. Gewoon voor 
de lol bierbrouwen en hopen 
dat het lekker smaakt”, zegt 
Lange. ,,We werden steeds 
fanatieker en toen iedereen 
zei dat het echt lekker was, 
dachten we: waarom laten 

we niet meer mensen hier-
van meegenieten? Hoe ge-
weldig zou het zijn als Cas-
tricum een eigen biertje 
heeft?” Op 1 juni werd hob-
bybedrijf Duindauw opge-
richt. Er liggen al verschil-
lende recepten klaar, maar 
als eerste komt het blon-
de bier op de markt. Lange: 
,,Blozend Blondje gaat het 
heten. Een biertje dat je echt 
het vakantiegevoel geeft. 
Zand tussen de tenen. Dat 
past bij ons prachtige kust-
dorp.” 

Het bier is al gebrouwen. Na 
de nagisting gaat het bier in 
augustus op de fl es en is het 
verkrijgbaar. Interesse in het 
bier? Meer informatie staat 
op www.duindauw.nl.

Jaarmarkt Limmen 5 juli
Limmen - Op de eerste 
woensdag van juli is er van 
14.00 tot 21.00 uur een jaar-
markt. In het centrum staan 
120 kramen opgesteld met 
allerlei verschillende waar. Di-
verse verenigingen en stich-
tingen laten zich ook zien. 
Vanaf 14.00 uur staat brand-
weer Limmen op het plein-
tje tegenover de Lantaarn. 
Zij beloven spektakel met het 
openknippen van een auto. 

Vanaf 19.00 uur verzorgt mu-
ziekvereniging Excelsior bij 
De Vredeburg en verschillen-
de optredens. Sportvereni-
ging Tios heeft een heel be-
weegplein om jong en oud 
sportief uit te dagen. Tus-
sen 16.00-19.00 krijgen kin-
deren een gratis ijsje aange-
boden namens Rietveld Ma-
kelaars vanwege hun verhui-
zing. Joey’s ijssalon gaat dit 
doen in de bocht bij de kerk.

Vier de zomer met Emergo
Castricum - Op zaterdag-
avond 1 juli geven verschil-
lende verenigingsonderdelen 
van muziekvereniging Emer-
go  een concert. Op het Bak-
kerspleintje wordt daarmee 
de zomer ingeluid. Het ops-
taporkest, het opleidingsor-
kest, Backum Brass en The 
Think BIG-band hebben een 
gevarieerd programma sa-
mengesteld. The Think BIG-

band zal de avond afslui-
ten. Een mix van enorm erva-
ren muzikanten en een jon-
ge garde zorgen voor fun-
ky solo¹s, swingende latin 
en jazzy zang. Ook rock-¹n¹-
roll en saxofoonsolo¹s ma-
ken onderdeel uit van hun 
programma. Het concert be-
gint om 19.00 uur. Het is aan 
te raden om zelf een stoeltje 
mee te nemen.

Castricum - Burgemees-
ter Toon Mans kwam met 
het idee om een kerngroep 
van tien verschillende dor-
pelingen samen te stel-
len die een maatschappe-
lijke agenda op gaan stel-
len, waar de politieke par-
tijen vervolgens mee aan 
de slag kunnen gaan. 

De kerngroep moet dus de 
afstand tussen de raad en de 
samenleving verkleinen. De 
groep bestaat uit mannen en 
vrouwen uit verschillende la-
gen van de bevolking en uit 
alle kernen. Het is de bedoe-
ling dat de agenda op 20 ju-
li gevuld is, waarna de par-

tijen de ideeën kunnen ver-
werken in de verkiezings-
programma’s. Wim Tromp 
doet mee van Tromp Medi-
cal, Marcel Jobse, afkomstig 
uit het onderwijs, Willemieke 
de Waal van Kennemer Duin-
campings, Valentijn Brouwer 
actief bij De Bakkerij, Fiona 
Arens van omroep Max, Bou-
ke de Boer bekend van NLP 
Limmen, Wieke Bismeijer en 
Els Mooij van Viva, Manuel 
den Hollander van CALorie 
en vrijwilliger Saskia Kok. 

Zij voeren gesprekken met 
verschillende inwoners om zo 
duidelijker te krijgen wat er 
leeft onder de bevolking.

Burgers praten mee





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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Otello - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur  woensdag 21.00 uur

Sage Femme
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Zookeeper’s Wife

zaterdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur

Souvenir
vrijdag 16.00 uur

The Wall
zondag 20.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 uur
Pirates of the Caribbean 5 - 2D

dinsdag 14.00 uur
Going in Style

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Lion
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 13.30 & 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Verschrikkelijke Ikke - 3D

zondag 16.00 uur
Verschrikkelijke Ikke - 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

The Boss Baby (NL) 2D

Programma 29 juni t/m 05 juli 2017
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Regio - Schildklierproble-
men, ziekte van Crohn, Coli-
tis Ulcerosa, Lupus, Reuma-
toïde Artritis, Multiple Scle-
rose, Sarcoïdose, Alzhei-
mer, Dementie; dat zijn voor-
beelden van auto-immuun-
ziekten. Klachten presente-
ren zich vaak in spieren, ge-
wrichten, huid en interne or-
ganen, zoals nieren, hart, lon-
gen en bloedvaten. 
Ziektebeelden waarbij het 
immuunsysteem op eigen 
weefsel onaangepast rea-
geert, noemt men auto-im-
muunziekten. Frank Jonkers 
vertelt over de oorzaken die 
tot deze ziektes kunnen lei-
den.
De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te krijgen 
over de vele mogelijke oor-
zaken van auto-immuunziek-
ten en om te zien hoe een in-
tegrale aanpak wellicht een 
uitkomst kan bieden. Frank: 
,,Uit studies blijkt dat slechts 
een klein percentage van de 
ziektebeelden waarbij au-

to-immuniteit een rol speelt 
wordt bepaald door geneti-
ca (erfelijke factoren).  Om-
gevingsfactoren (epi geneti-
ca) bepalen voor het grootste 
deel het ontstaan van auto-
immuniteit; belangrijke zijn 
voeding, darmfl ora, stress, 
toxines en infecties.” 
De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te geven 
over de vele mogelijke oorza-
ken van auto-immuunziekten 
en om te laten zien hoe een 
integrale aanpak wellicht uit-
komst kan bieden. Er is vaak 
meer mogelijk dan men soms 
denkt.  
Op zaterdagmiddag 8 ju-
li in het opleidingslokaal van 
BodySwitch aan de Rijks-
straatweg 55 in Heemskerk, 
van 14.00 tot 16.00 uur. Er is 
plaats voor circa vijftig perso-
nen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.
Aanmelden kan via www.
bodyswitch.nl, per e-mail 
heemskerk@bodyswitch.nl, 
of telefonisch: 0251-234 000.

Regio - Op zaterdag 23 sep-
tember is het Burendag. In 
het hele land doen buurten 
mee aan deze dag waarop 
buren gezellig samen komen 
en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en 
de buurt. Als buurt is het mo-
gelijk een aanvraag tot vier-
honderd in te dienen bij het 
Oranje Fonds om een Buren-
dagplan te kunnen uitvoeren. 
Iedereen die voor 1 septem-
ber een activiteit aanmeldt 
ontvangt bovendien een Bu-
rendag feestpakket. Kijk voor 
meer informatie op www.bu-
rendag. Daar vindt men ook 
zaken als uitnodigingen, pos-
ters en handige tips voor de 
organisatie. Bij Welzijn Cas-
tricum kunnen inwoners bo-
vendien gratis het Buurtbox-
spel lenen. Met het Buurt-
boxspel kunnen buurtbewo-
ners elkaar op een leuke ma-
nier beter leren kennen. In-
woners van Castricum, Bak-
kum, Akersloot of Limmen 
kunnen ook persoonlijk ad-
vies inwinnen voor burendag: 
Neem dan contact op met in-
fo@welzijncastricum.nl.

Burendag

Otello - The Royal Opera
Jonas Kaufmann maakt zijn 
debuut als Otello in Verdi’s 
gepassioneerde bewerking 
van Shakespeare’s grote tra-
gedie vol jaloezie, deceptie 
en uiteindelijk moord, gediri-
geerd door Antonio Pappano. 
Sopraan Maria Agresta zal 
zijn Desdemona zijn en bari-
ton Ludovic Tézieer als aarts-
rivaal lago in een nieuwe 
productie van Olivier Award-

winnende regisseur Keith 
Warner. Een belangrijk werk 
in het opera repertoire, leunt 
Verdi’s Otello op de krachten 
van het Orkest van het Royal 
Opera House, het Royal Ope-
ra Chorus en deze fantasti-
sche line-up met voorname 
zangers, met exquise duet-
ten, emotioneel patente solo-
nummers en spannende re-
freinen. 

Naast de onzekerheid over 
haar werk wordt haar leven 
nog meer overhoop gehaald 
door de plotselinge terug-
keer van Béatrice, de voor-

Sage Femme malige maîtresse van Clai-
re’s overleden vader. Béatrice 
is haar tegenpool; luid, kleur-
rijk en egocentrisch. De vrou-
wen hebben elkaar decennia 
lang niet gezien. Claire vraagt 
zich af waarom Beatrice weer 
in haar leven opduikt.

In Crematie Centrum Westerhout

Expositie en workshop 
voor nabestaanden

Regio - Tijdens de open dag 
op 2 juli in Crematie Centrum 
Westerhout is er een zeer uit-
gebreide expositie van de ur-
nen van Urn to Be te zien. 
Danielle van Assema maakt 
al een aantal jaren bijzon-
dere persoonlijke urnen en 
geeft workshops om zelf een 
urn te maken. De urnen die 
zij maakt zijn niet glad strak 
en rond. ,,Zo is je leven ook 
niet”, is haar motto. 
De afgelopen jaren heeft zij 
niet stil gezeten en heeft di-
verse toepassingen bedacht 
om een urn zo persoonlijk 
mogelijk te maken en de na-
bestaanden een mooie tast-
bare herinnering te geven. 
Zo zijn er onlangs urnen ge-
maakt waarin  epoxy is ver-
werkt. Zo is het mogelijk om 
bijvoorbeeld een ring, haar-
lok of bloem van het rouw-
boeket in de epoxy te verwer-
ken. Zij is ook begonnen met 
het maken van urnen waar-
onder of op een afdruk van 
handen is verwerkt. Zo kun 
je de urn ‘op eigen handen’  
dragen. 
Er worden ook urnen ge-
maakt die via een zoutstook- 
techniek zijn vervaardigd. 
,,Het aardse, onwillekeuri-
ge patroon spreekt mensen 

vaak aan omdat het een af-
spiegeling is van een leven 
dat geleefd is.” 
Tijdens de open dag is het 
mogelijk voor nabestaanden 
een hart te komen raku-sto-
ken voor hun overleden dier-
baren. Aanmelden via www.
urntobe.nl  of  06 55727696. 
Er zijn aan deze workshop 
geen kosten verbonden. 
Danielle van Assema is aan-
wezig van 11.00 tot 16.00 om 
alle vragen te beantwoorden 
over de asbestemming. Meer 
informatie op www.facebook.
com/www.urntobe.nl. 

Regio   Een verlangen naar 
meer rust in het hoofd, een 
soepeler en sterker lichaam? 
En zin om de tot nu toe op-
gedane kennis van yoga en 
meditatie op te frissen of te 
verdiepen? 
Els Tiers organiseert in het 
Liobaklooster in Egmond-
Binnen een weekend dat in 
teken staat van yoga en me-
ditatie. De deelnemers krij-
gen de mogelijkheid om in 
een ontspannen sfeer de 
yoga- en meditatiekennis 
te verbreden. Els heeft rui-
me ervaring in yoga, geeft 
al twintig jaar les en organi-
seert regelmatig succesvolle 
yogaweekenden.
,,Je ervaart, gedurende het 
weekend, hoe het is om weer 
in verbinding te staan met 
jezelf”, vertelt zij. ,,Je doet 
nieuwe energie en inspira-
tie op en je krijgt duidelijke 
tips voor meer ontspanning 
in het dagelijks leven. Druk-
te en stress van alledag heb-
ben invloed op je lichaam, 
de wijze waarop je ademt en 
op de manier waarop je rea-
geert op jezelf en je omge-

Yoga- en meditatieweekend

ving. Je kunt leren om dat te 
veranderen. Yoga biedt hier-
voor zeer duidelijke hand-
vatten. Ook wanneer je wei-
nig  ervaring hebt met yoga 
is dit weekend zeer geschikt 
en kun je je aanmelden.”
Dit weekend vindt plaats 
van vrijdag 15 september 
17.00 uur tot en met zon-
dag 17 september 17.00 uur 
in het Liobaklooster in Eg-
mond-Binnen. 
Kijk voor informatie op www.
hatha-yogacastricum.nl, 
aanmelden kan via etiers@
ziggo.nl of tel.: 06-29280490.
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De Oude Keuken heeft iets te 
vieren; zondag groot feest

Castricum - Er was eens 
een groep vrouwen die zin 
had om van een oud leeg-
staand pandje op het terrein 
van Duin en Bosch iets moois 
te maken. Daar bleef er een 
van over: Brigitte van Cam-
pen die het in zich had om de 
zaken op professionele wijze 
aan te pakken. In 2007 kreeg 
het idee een officiële status 
en Het Oude Theehuys werd 
in 2009 geopend met mede-
werkers die met een afstand 
tot  de arbeidsmarkt ervaring 
konden opdoen. Het werd 
een doorslaand succes. On-
dertussen is de sociale on-
derneming verhuisd naar een 
veel groter pand en werd de 
naam De Oude Keuken. Zon-
dag wordt hier op grootse 
wijze het tienjarig jubileum 
gevierd.

,,Het is zo verrassend om 
te zien hoe timide leerlin-
gen  hier soms binnenkomen 
en ze te zien ontwikkelen in 
een relatief korte tijd”, vertelt 
Brigitte op het zonnige ter-
ras dat langzaam volstroomt 
met gasten. ,,Eigenlijk wil-
len ze allemaal wel blijven, de 
jongeren die hier komen om 
een plek te vinden in de sa-
menleving. Maar na een tot 
twee jaar is het tijd om ver-
der te groeien op een ande-
re plek en dat lukt vrijwel al-
tijd.” Dat is vooral te danken 
aan Haya Hinten, die van-
af de beginjaren de stageco-
ordinatie op zich heeft geno-
men. ,,De deelnemers groei-
en door naar het beroepson-
derwijs of meteen naar de ar-

beidsmarkt, afhankelijk van 
hun mogelijkheden. Het zou 
wel mooi zijn als meerdere 
collega-bedrijven in de regio 
willen overwegen om een van 
deze mensen in dienst te ne-
men of dagbesteding aan te 
bieden. De ervaringen zijn ei-
genlijk altijd positief, de gas-
ten vinden het leuk, een ech-
te verrijking.”

Nadat het Oude Theehuys de 
deur had geopend werd het 
werk uitgebreid met catering. 
,,Dat werd, mede dankzij op-
drachten van PWN/De Hoep, 
een groot succes. Maar de 
ruimte was zo klein, we had-
den geen keuken en we ston-
den op zolder broodjes te 
smeren. We konden niet ver-
der groeien, dus zijn we op 
zoek gegaan naar een andere 
ruimte op het terrein. De keu-
ken van Duin en Bosch stond 
leeg, maar zo’n grote ruimte 
hadden we nu ook weer niet 
op het oog.” Ondertussen is 
De Oude Keuken alweer ruim 
drie jaar oud, er is een chef-
kok aangetrokken die boven-
dien van donderdag tot en 
met zondag diners bereid. En 
er is een speciale ruimte voor 
feesten, vergaderingen en 
andere bijeenkomsten.
Dat dit initiatief zo popu-
lair werd heeft te maken met 
verschillende aspecten. Het 
eten en drinken is, als het 
even kan, biologisch en van-
af de start verzorgd en bij-
zonder smakelijk. ,,De pro-
ducten die wij gebruiken zijn 
bij voorkeur ambachtelijk, bi-
ologisch en afkomstig van so-

ciaal ondernemers. Zo is ons 
brood en de taart afkomstig 
van Fermento en van onze 
buren: leerwerkbedrijf Bak’m. 
Groenten komen uit de Duin-
tuin in Heemskerk, geiten-
kaas van zorgboerderij De 
Klompenhoeve en bier van de 
Prael.” Er is altijd kunst te zien 
dankzij de wisselende expo-
sities en er worden variëren-
de optredens verzorgd. De 
sfeer is bovendien laagdrem-
pelig en ongedwongen en er 
is een lekker terras met een 
mooi uitzicht en speelmoge-
lijkheden voor kinderen. Bri-
gitte hoopt dat meer soci-
aal ondernemers zich hier 
gaan vestigen. ,,Bak’m maakt 
nu alleen taarten en banket, 
maar dat aanbod wordt uit-
gebreid met vers brood. De 
bakkerswinkel gaat ergens in 
juli open. De watertoren staat 
leeg en dat geldt ook voor het 
ketelhuis. Daar kunnen he-
le mooie dingen gebeuren.² 
Vraag maar aan Brigitte en 
Haya hoe dat moet.

Zondag 2 juli begint het al-
lemaal om 12.00 uur als bur-
gemeester Toon Mans de 
feestelijkheden opent. Er is 
een buitenmarkt met diverse 
kraampjes en vanaf 12.15 uur 
tot ¹s avonds livemuziek, een 
salsa-dansworkshop, pop-
pentheater, tekenen met en 
voor kinderen, er zijn nieu-
we talenten en om 18.30 uur 
de uitsmijter: hiphop van Die 
Vers! De buren Bak’m en aan 
de overkant de Fietsenmake-
rij, Echt Bakkums Groen en 
De Winkel zijn ook open.

Castricum - Cor Spil ex-
poseert twee weekenden in 
Noordeinder Vermaning. De-
ze geboren en getogen Cas-
tricummer laat zich vooral in-
spireren door de mens en de 
natuur om zich heen. Zijn 
werk is realistisch. Zijn schil-
derijen hebben geen bood-
schap of diepere achterlig-
gende gedachte. Het is wat 
het is. Op deze tentoonstel-
ling laat Spil een grote vari-
atie aan technieken en on-

derwerpen zien. Tekenin-
gen, olieschilderijen, beelden 
van brons en keramiek. Al-
le werken zijn nieuw en hier-
voor nog niet geëxposeerd. 
De expositie is op zaterdag 8 
en zondag 9 juli en zaterdag 
15 en zondag 16 juli geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. De 
Noordeinder Vermaning is te 
vinden op de Noordeinde 18 
in Noordeinde (Graft de Rijp). 
Meer informatie is te vinden 
op www.corspil.exto.nl.

Basiscursus Oer-IJ gids
Regio - Voor mensen met 
belangstelling voor de ont-
staans- en bewoningsge-
schiedenis van Kennemer-
land wordt in het najaar een 
cursus georganiseerd door 
de Oer-IJ Academie. Dat ge-
beurt op twee locaties: drie 
avonden in het Pieter Ver-
meulenmuseum te Driehuis 
en vier avonden in Huis van 
Geschiedenis Midden Ken-
nemerland te Beverwijk. 
Daarnaast zijn twee er twee 
buitenexcursies gepland, 
die vooral betrekking heb-
ben op het landschap. Co-
ordinator van de opleiding 
Jan Hormann benadrukt dat 
het geen verplichting is om 
te gaan gidsen. ,,Mensen die 
dat leuk vinden mogen dat 
gaan doen. De cursussen zijn 
een initiatief van de Stichting 
Oer-IJ. Dat is een groeiende 
enthousiaste groep burgers 
uit de regio die meer aan-
dacht wil voor de kwaliteit en 

kwetsbaarheid van het bui-
tengebied. Hier stroomde tot 
aan het begin van de jaar-
telling een noordelijke zij-
tak van de Rijn, die bij Cas-
tricum in zee uitmondde. On-
derwerpen die aan de orde 
komen zijn ondermeer het 
landschap, de natuur, de ar-
cheologie, de aanwezigheid 
van de Romeinen, de Mid-
deleeuwen, de buitenplaat-
sen, de Stelling van Amster-
dam en de moderne tijd. Er 
wordt samengewerkt met het 
IVN, Huis van Hilde, Huis van 
de Geschiedenis Midden-
Kennemerland en het Pieter 
Vermeulenmuseum. De op-
leiding begint op 14 septem-
ber en wordt op 1 november 
afgerond. Het complete pro-
gramma is terug te vinden 
op oer-ij.eu of bel met 06-
14451564. Aanmelden kan 
met een mail naar info@oerij.
eu. Foto: Het Oer-IJ gebied in 
Kennemerland.









 

 
29 JUNI

De musical Ciske de Rat is 
te zien op donderdag 29 juni, 
vrijdag 30 juni en zaterdag 1 
juli om 19.30 uur in De Vest 
Alkmaar. Er zijn matineevoor-
stellingen op zaterdag 1 ju-
li en zondag 2 juli. Informatie 
via www.taqatheaterdevest.nl, 
tel.: 072-5489999. Foto: Stef 
Nagel.

30 JUNI

NH-Beat is een tentoonstel-
ling in Stedelijk Museum Alk-
maar, het boek NH-Beat ‘Pop-
cultuur tussen duin en polder’ 
en een concert met de Rob 
Hoeke Tribute Band, Shoreli-
ne en The Vips vindt op vrij-
dag 30 juni plaats in Victorie 
in Alkmaar.

Petra Veenswijk geeft een 
orgelconcert in de St. Pan-
cratiuskerk in Castricum. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Na af-
loop van het concert is er een 
deurcollecte.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 to 13.00 uur met kunst- 
en ambachtenmarkt.
Festival Indian Summer op 

▲

4 JULI

Beerpong bij ’t Portiertje in 
Uitgeest vanwege kermis. 
Vanaf 20.00 uur bij Buona Se-
ra de rockformatie Fether-
lite. Bij ‘t Portiertje draait dj 
Dolphin en bij Klaas een Hol-
landse avond met John West. 
Ook Nederlandstalige zan-
gers Robbert van Steenhoven 
en Marco Kraats zijn er bij.

Concert van koor Songs 
for You met als thema film-
muziek in de Vredevorstkerk, 
Beverwijk. Met violisten Mar-
leena Niesthoven, Hannah 
Roest, Kilian van Roosmalen 
en Myrthe Fuldner. De uitvoe-
ring begint om 20.00 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een markt. 

Stadswandeling Alkmaar 
In de maanden juni t/m au-
gustus organiseert Gilde Alk-
maar stadswandelingen on-
der leiding van deskundige 
gidsen, waaraan men zonder 
aanmelding vooraf kunt mee-
doen. Startpunt bij de Molen 
van Piet op het Clarissenbol-
werk om 19.30 uur. Informa-
tie: www.gildealkmaar.nl.

 

5 JULI

The Disco Disciples bij ‘t 
Portiertje en coverband At 
Your Service bij Klaas in Uit-
geest vanaf 20.00 uur vanwe-
ge de kermis.

Jaarmarkt in Heiloo van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Zomeravondconcert: van 
Venetië naar Leipzig m.m.v. 
Pieter van Dijk in de Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur.

Jaarmarkt Limmen. Van 
14.00 tot 21.00 uur Jaarmarkt 
in het centrum van Limmen 
met 120 kramen en allerlei 
activiteiten. 
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Geestmerambacht in Lange-
dijk.

1 JULI

Kermis Uitgeest gaat van 
start om 16.00 uur met Ker-
misloop bij café restaurant 
Klaas met zanger Bart Brand-
jes. Bij ‘t Portiertje draaien 
de dj`s zich al warm voor de 
avond en zwepen het publiek 
op voor Ouwe Jongens Kren-
tenbrood. Bij Klaas speelt van-
af 20.00 uur Royal Flush.

Concert Arthur Ebeling, een 
gitarist met een geheel eigen 
stijl. Van zwoele late-night-
jazz tot rhythm & blues en 
rauwe pure blues, van neo-
rockabilly tot skiffle. Samen 
met Peer Wassenaar op con-
trabas vanaf 21.30 uur in Ca-
mille in Beverwijk. 

Groot Alkmaars Openbaar 
Dictee. Test de taalkennis en 
vergelijk resultaten met die 
van de prominentenklas. Aan-
melden kan via www.feijn.nl. 
Samenstelling en presentatie: 
Jan Rot. De muzikale afslui-
ting wordt verzorgd door An & 
Jan (Jan Rot en Marjolein Me-
ijers). Aanvang 20.00 uur.

Punkshow North Empire in 
De Bakkerij in Castricum met 
Screw Houston, Hal Johnson 
en Sweet Empire.  De zaal 
gaat open om 21.00 uur op 
de Dorpsstraat.
Festval Indian Summer op 

Een IVN-wandeling met 
gids start om 10.00 uur bij 
Sportcentrum De Watertoren 
in Egmond aan Zee. Foto: Paul 
ten Have.

Kindervoorstelling. Van 
13.30 tot 16.30 uur op het Ca-
nadaplein Alkmaar een mid-
dag met voorstellingen voor 
kinderen van twee tot twaalf 
jaar. Gratis entree.

Een rondleiding op het 
Beeldenpark Zee van Staal 
met oog voor natuur en cul-
tuur. Toegang en rondleiding 
is gratis. Opgeven is niet no-
dig. Het beeldenpark bevindt 
zich op de hoek van de Bos-
weg en de Reyndersweg in 
Wijk aan Zee. De wandeling 
begint om 14.00 uur.

Hooivorkdarten op de Lan-
gebuurt vanaf 18.00 uur in 
Uitgeest vanwege de kermis. 
Bij Café Restaurant Klaas Pa-
perplane. Bij ‘t Portiertje is er 
een optreden van de dertien-
koppige soulband Sjook. 

Gedichten en muziek. De 
Dichterskring Alkmaar pre-
senteert Zandloper in het 
openluchttheater De Oude 
Kwekerij in Alkmaar, een voor-
stelling waarin poëzie en mu-
ziek versmelten. Vanaf 14.00 
uur.

3 JULI

Eerste deuntje. Om 8.00 
uur gaat het kermisdeunen 
van start bij Café Restaurant 
Klaas in Uitgeest met Tjoe 
en Jeroen. Vanaf 11.00 uur 
spelen The Freestyle Mani-
acs en Dr.Rude, bekend van 
grote festivals als Dance Val-
ley. ‘t Portiertje gooit z`n deu-
ren om 11.00 uur open met dj 
Dolphin. Voor de liefhebber is 
er een kussengevecht. 

Geestmerambacht in Lange-
dijk.

Concert Emergo. Verschil-
lende verenigingsonderdelen 
van muziekvereniging Emer-
go  geven een concert op het 
Bakkerspleintje in Castricum. 
Aanvang 19.00 uur. 

2 JULI 

TC Bakkum Dutch Juni-
or Open. Zondag 2 juli is de 
start van het toernooi en duurt 
tot en met zondag 9 juli op de 
tennisbanen van TC Bakkum. 

Concert in de Dorpskerk in 
Wijk aan Zee opent haar deu-
ren om 12.30 uur met een 
concert door leerlingen van 
de Plusklas van Centrum voor 
de Kunsten. De aansluitende 
rondwandeling met een gids 
van Rondje Wijk aan Zee is 
om 14.00 uur en start vanaf de 
Dorpskerk.

Estafette- en trimloop van 
de Amak. De start voor de 
teams is om 10.30 uur, voor de 
individuele lopers is dit 10.35 
uur bij handbalvereniging 
Meervogels tegenover Bos-
chweg 26.

Rondleiding de Hooge Wei-
de in Castricum. Het verza-
melpunt is het damhek aan 
het eind van het Karhok. 
De ingang van het Karhok is 
te vinden halverwege de Ach-
terlaan in Bakkum-Noord. 
Aanvang 11.00 uur







Mishandeling 
van meisje

Castricum - Zondag 25 ju-
ni tussen 2.45 uur en 4.00 
uur vond er een mishande-
ling plaats. Een meisje fi ets-
te achter haar vrienden aan 
in de richting van de Provin-
ciale weg. Ze waren uit ge-
weest in het dorp. Op de Kor-
te Brakersweg voelde zij in-
eens dat er iemand aan de 
bagagedrager van  haar fi ets 
trok. Hierdoor kwam zij tot 
stilstand, vervolgens werd 
zij door iets geraakt aan de 
rechterzijde van haar hoofd, 
ter hoogte van oog en wenk-
brauw. Door deze klap raakte 
zij bewusteloos. Toen zij weer 
bijkwam bleek ze te zijn mis-
handeld maar verder weet zij 
niet wat er gebeurd is. Getui-
gen worden gevraagd con-
tact op te nemen met 0900-
8844 of 0800-7000.

Castricum - Van 13 tot en 
met 16 juli vindt het gratis 
festival Bakkum Vertelt plaats 
in en rond het openluchtthe-
ater De Pan, op Camping 
Bakkum. Tijdens de zesde 
editie kan jong en oud zich 
weer laten verrassen door 
een grote variatie aan thea-
ter, muziek en lekker eten en 
drinken.
Aan iedereen is gedacht. Op 
donderdag 13 juli trapt ‘On-
der het Buro’ af met een the-
atervoorstelling voor de aller-
kleinsten om 16.15 uur. ‘Bere 
Boos’ is een grappige, inter-
actieve voorstelling over boos 
zijn, weglopen, thuiskomen 
en zelf de wereld ontdekken. 
Blues en Folk liefhebbers 
kunnen uitkijken naar Erik 
Econé & Gone Wrong Kings. 
Singer songwriter Youri Len-
tjes brengt vanachter de pia-
no zijn liedjes. Lach mee met 
cabaret duo Roovers en van 
Leeuwen. Of ga met de voet-

jes van de vloer met Collec-
tief Explosief. Zij brengen een 
aanstekelijke cocktail van 
moderne jazz en vintage pop 
muziek uit de jaren ’50 en ’60.
 
Tussen de optredens door 
worden ter plekke persoon-
lijke teksten en versjes ge-
schreven door ‘Gedichten 
op Maat’. Stuur jezelf een la-
chrecept voor een koude 
winterdag toe, met ‘De Lach-
tent’. Of leer rappen en zin-
gen met shout outs tijdens 
‘Doe JE ding!’.
Lekker eten mag op het festi-
val natuurlijk niet ontbreken. 
Van Sushi en hamburgers 
tot Saladebar. En van Spel-
ty pannenkoeken tot Vive Le 
Vin of heerlijke verse koffi e 
van Roast Beans.
Voor wie er geen genoeg van 
kan krijgen en het hele fes-
tival wilt meemaken, zijn er 
nog enkele kampeerplaatsen 
op Camping Bakkum vrij.

Hof van Kijk Uit viert 
het vijfjarige bestaan

Castricum - In 2012 startte 
Hof van Kijk Uit een theehuis 
in de woning waar Jonkheer 
Frits Gevers nagenoeg zijn 
leven lang heeft gewoond. 
Veel mensen waren nieuws-
gierig hoe hij daar leefde, er 
waren echter maar zeer wei-
nigen die bij hem op het erf 
mochten komen laat staan in 
zijn huis. 

Dit is totaal omgekeerd sinds 
Hof van Kijk Uit daar is ge-
vestigd. Iedereen is welkom. 
Er is vertier voor jong en oud. 
Hof van Kijk Uit is een begrip 
geworden voor veel duinbe-
zoekers en wordt vaak zeer 
gewaardeerd door de relaxte 
en gastvrije sfeer.
Maar bovenal is Hof van Kijk 
Uit er om mensen met een 
beperking een leuke en leer-
zame dagbesteding te bie-
den. Dit doen zij onder ande-
re met het bereiden en ser-
veren van maaltijden in de 
horeca, werken in het ate-
lier met keramiek, schilderen, 
houbewerking of onderhoud 
plegen in het natuurterrein of 
op de moestuin. Hof van Kijk 
Uit heeft haar bestaan voor 

het grootste deel te danken 
aan de inzet van veel vrijwil-
ligers en donaties van spon-
soren.  

Het eerste lustrum wordt ge-
vierd in samenwerking met  
toneelgroep Forento. Zij spe-
len op zondag 16 juli het the-
aterstuk Jachtboek van een 
jonkheer over het leven van 
jonkheer Gevers.  Dit stuk is 
vier jaar geleden al een keer 
bij Hof van Kijk Uit gespeeld. 
Theatermaker Heleen van 
Wiechen en Ellemieke Mid-
delhoff hebben zich toen ver-
diept in zijn bijzondere leven 
en er een theaterstuk over 
geschreven. Het  feit dat het 
wordt gespeeld in en om zijn 
oude woning maakt de voor-
stelling heel speciaal. De 
jonkheer zal in drie gedaan-
tes voorbij komen: jong, mid-
delbaar en oud. Spelers van 
Forento en jongeren uit Cas-
tricum maken het stuk com-
pleet. En voor de muzikale 
omlijsting zorgt  Jan van der  
Schaaf. 
Kaarten bestellen kan via 
dwww.forento.nl. De aan-
vang is 19.30 uur.  

Bijzondere dichters aan het woord
Castricum - In het afgelopen 
jaar verhuisde dichter Tho-
mas Möhlmann met vrouw 
en kinderen van Amsterdam 
naar Castricum. Zoals hij zelf 
zegt: ‘Van het stadse gewoel 
naar een idylle aan zee!’ Op 
zondag 2 juli om 14.00 uur 
komt hij optreden bij Boek-
handel Laan. Hij zal voorle-
zen uit zijn nieuwe bundel, ‘Ik 
was een hond’, die dit voor-
jaar verscheen. Ook neemt hij 
vriend en poëziecollega Joost 
Baars mee, die onlangs de-
buteerde met Binnenplaats. 
Thomas Möhlmann (1975) 
publiceerde de bekroon-
de, geprezen en meermaals 
herdrukte dichtbundels De 
vloeibare jongen (2005), Kra-
nen open (2009) en Waar we 
wonen (2013). Eind maart 
2017 verscheen zijn nieuw-
ste bundel: Ik was een hond, 
waarover NRC Handelsblad 

schreef: ‘Dichter Möhlmann, 
een meester in verwijzingen, 
verrast in zijn vierde dicht-
bundel, omdat zijn taal de lo-
gica weet te doorbreken. Al-
les is dus denkbaar, maar 
niets waarschijnlijk.’ Hij stel-
de elf poëziebloemlezingen 
samen, is redacteur van po-
ezietijdschrift Awater en do-
ceert aan ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten in Arnhem. 
Joost Baars (1975) is dichter, 
vertaler, essayist en al twin-

tig jaar boekverkoper in Am-
sterdam. Samen met Thomas 
Möhlmann organiseert hij de 
jaarlijkse Dichtersmarathon 
tijdens het Read My World 
festival in Amsterdam-Noord. 
Zijn debuutbundel Binnen-
plaats verscheen in februari 
2017, werd lovend ontvangen, 
beleefde in korte tijd een her-
druk en werd genomineerd 
voor de C. Buddingh’-prijs 
voor het beste Nederlandsta-
lige poëziedebuut. 

Punkshow North Empire
Castricum- Ze zijn eventjes 
weg geweest, maar nu weer 
helemaal terug. North Em-
pire zet weer een punkshow 
op poten. Dit keer met Neer-
landsch hoop in bange da-
gen: Screw Houston. De-
ze band speelt rauwe punk 
met een dikke laag rock. Het 
Duitse Hal Johnson komt met 
hun euforische punk ook een 
duit in het zakje doen. Loka-
le veteranen Sweet Empire 
is de laatste band op de line 

up. Bijna tien jaar lang maakt 
deze band al socio/poli-
tiek doorspekte melodieuse 
punk. Zaal open: 21.00 uur.

Castricum - Woensdag 21 
juni  omstreeks 1.05 uur zag 
de politie een bestelauto raar 
verkeersgedrag vertonen op 
de Rijksweg in Limmen.  Bij 
controle van het kenteken 
bleek dat deze niet verzekerd 
was. Op de Soomerwegh 
werd een stopteken gege-
ven maar deze werd gene-
geerd. Tijdens de achtervol-
ging raakte de bestuurder de 
politieauto, die hierbij schade 
opliep. Op de Willem de Zwij-
gerlaan is het voertuig uitein-
delijk klemgereden. Bestuur-
der bleek onder invloed van 
alcohol dat zijn rijbewijs is in-
gevorderd. 

Achtervolging

Akersloot - Elke dinsdag- en 
donderdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur yoga in de tuin 
van Carla Bolten met koffi e of 
thee na. Het adres is Buurt-

Yoga in de tuin weg 49 in Akersloot. In geval 
van slecht weer in de voor-
malige bollenschuur. Neem 
een eigen yogamat, deken-
tje en water mee. Ervaring 
met yoga is niet noodzakelijk. 
Aanmelden via info@acade-
mievoorgevoel.nl.
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Schaduw in de wei
Na de warme dagen, gaan mijn gedachten en medelijden uit 
naar de arme dieren, die in de bloedhitte, zonder schaduw, de 
hele dag in de wei staan. Het is bekend dat de dieren hersen-
vliesontsteking kunnen oplopen door de brandende zon. Ook 
zie je koeien, heel slim, in groepjes bij elkaar staan zodat de 
binnenste dieren even wat schaduw hebben. Ik vind het echt 
dierenmishandeling. Zouden er niet vrijwilligers de handen uit 
de mouwen willen steken door in de wei, afdakjes te maken? Ik 
zag al eens een boer, die parasols in de wei had gezet en mooi 
dat daar een koe onder stond. Het mooist zou zijn als er weer 
op grote schaal bomen werden geplant. Zullen we er eens met 
z’n allen wat aan gaan doen?  
Els Behage, 0251-653766.

Castricum, voor welke 
liefhebber!?

Als voormalig voorzitter van wat ooit de Vereniging Castricum 
Veilig was vind ik het prettig om in de luwte te leven het poli-
tieke debatten in het dorp. Maar het wordt mij niet gemakke-
lijk gemaakt.
Waar ik me toch weer aan erger is die opgekomen discussie 
om de Dorpsstraat – weliswaar als proef – een paar dagen per 
week af te sluiten. De geschiedenis van de plannenmakerij her-
haalt zich en opnieuw is er tumult. En opnieuw sta ik vierkant 
achter de bewoners van de Breedeweg, de Rensdorpstraat en 
andere straten die hiervan de dupe gaan worden. 
Het is ontzettend irritant dat ook nu weer ondernemers, waar-
schijnlijk een jongere generatie dan twintig jaar geleden, alle 
heil verwachten van verkeersreductie in de Dorpsstraat. Mijn 
waarschuwing aan hen is: dames en heren ondernemers, het 
gaat u geen donder opleveren. U woont in een gemeente die 
lang geleden twee winkelpolen heeft laten ontstaan in een dorp 
dat daarvoor geen koopkrachtig draagvlak heeft. Hoe meer in 
beide polen wordt geïnvesteerd, hoe gevoeliger dat probleem 
naar voren zal komen. Die investeringen leiden namelijk niet tot 
duurzame meeropbrengsten.
Verkeer uit de Dorpsstraat weren is een ‘No Go’. Dat komt door 
een verleden van jarenlange woningbouw zonder aanpassing 
van de wegenstructuur. Ellenlange discussies over een ont-
sluitingsweg hebben duidelijk gemaakt dat de inwoners geen 
zin hebben te betalen voor een fatsoenlijke ontsluiting van de 
zuidoostelijke woonwijken richting Heemskerk. Conclusie: de 
Dorpsstraat is een hoogst noodzakelijke verkeersader en zal 
dat blijven. Maar een nieuwe generatie bestuurders en win-
keliers kennen die dossiers waarschijnlijk niet en proberen het 
opnieuw. Het is zinloos. Er is geen dwingend belang dat groot-
schalige en permanente verkeersomleiding richting woonstra-
ten rechtvaardigt. Rechters zullen elke poging hiertoe naar de 
prullenbak verwijzen, net als in het verleden.
Castricum kan het maar beter accepteren: iets minder heer-
lijkheid voor de liefhebber. Wie zijn die liefhebbers eigenlijk? Ik 
ben hier geboren en getogen, maar – met alle respect – ik kan 
Castricum met de beste wil van de wereld geen mooi dorp vin-
den. Als ik geen andere dorpen zou kennen was dat misschien 
anders. Zijn de bedenkers van de kreet weleens winkelcentrum 
Geesterduin binnengewandeld: deze troosteloze belediging 
van het winkelend publiek? Herinneren zij zich het beeld van 
de wachtende treinreiziger die kon vergapen aan de rustieke 
bosrand, die onlangs door vreselijk ontsierende gebouwen uit 
het zicht is geraakt? Is hen ook opgevallen hoe lelijk de mees-
te bomen in dit dorp worden opgekruind en zij daardoor een 
bijna onnatuurlijk vorm krijgen? Wie zijn die liefhebbers eigen-
lijk en wat veroorzaakt hun bizarre beeld van de werkelijkheid? 
Goed dat deze lieden geen stempel hebben kunnen zetten op 
de nieuwbouw op het Dijk en Duin terrein!.
Ik krijg plaatsvervangende schaamte bij zoveel onnozelheid en 
heb de neiging mij bij toeristen te verontschuldigen voor de le-
lijkheid die in Castricum door beleidsmakers is veroorzaakt. Ik 
krijg opnieuw de neiging om me in te zetten om verdere scha-
de te voorkomen. Jammer is dat! 
Fons Lute, Bakkum  

Waterballet op Klimop
Castricum - Vanwege het warme zomerweer vorige week organiseerden de meesters en juf-
fen van De Klimop een watermiddag. Lars Beukers, leerkracht groep 7/8, vertelt: ,,Waterpisto-
len, waterballonnen en waterslangen werden uit de kast gehaald en de kinderen beleefden 
een supermiddag onder een brandende zon!”

Uitbreiding Oud-Castricum van start
Castricum - Op 22 juni ging 
de vlag in top bij de Werk-
groep Oud-Castricum, om-
dat de opdracht voor de 
bouw van de uitbreiding van 
het gebouw De Duynkant 
eindelijk kon worden ver-
strekt. Nu de handtekenin-
gen zijn gezet, hoopt Oud-
Castricum dat de bouw na 
de komende bouwvak kan 
starten en dat het vijftigjarig 
bestaan van de werkgroep 
dit jaar kan worden afgeslo-
ten met de opening van haar 
vergrote onderkomen aan de 
Geversweg. 
De werkgroep zou graag 
zien dat gelijktijdig met de 
uitbreiding de verouderde 
voorkant van het gebouw 
inclusief straat- en hek-
werk onderhanden geno-
men wordt. Daarvoor zijn  de 
plannen weliswaar gereed, 
maar het benodigde bedrag 

van circa vijftienduizend eu-
ro ontbreekt nog. Daarom 
doet Oud-Castricum nog-
maals een oproep aan parti-
culieren en bedrijfsleven om 
ervoor zorg te dragen dat 
de verbouwing volledig kan 
worden afgerond. 
Bedrijven worden uitgeno-
digd contact op te nemen 

De handtekeningen worden gezet. V.l.n.r.: Marcel de Reus (A.C. 
Borst Bouw), werkgroepvoorzitter Peter Sibinga, directeur Cor-
nel Borst en penningmeester Gerard Veldt. Foto: Hans Boot.

met Gerard Veldt, penning-
meester van de werkgroep, 
via telefoon 06-12384538 of 
email veldtoudcastricum@
xs4all.nl. Giften kunnen wor-
den overgemaakt op bank-
rekening nummer NL38 RA-
BO 0311905684 t.n.v. Stich-
ting Werkgroep Oud-Castri-
cum.

Jaarmarkt in Heiloo
Heiloo - Woensdag 5 juli is 
de jaarmarkt van 10.00 tot 
17.00 uur in het centrum Hei-
loo met zeer veel uiteenlo-
pende presentaties van een 
kleine honderd standhou-
ders, winkeliers en vereni-
gingen. Deze jaarlijks terug-
kerende julimarkt strekt zich 
uit met ruim twee kilome-
ter kramen en attracties over 
de gehele Heerenweg. De 
markt kent ook dit jaar weer 

veel vaste deelnemers die de 
leukste, lekkerste, mooiste 
en nieuwste jaarmarkt arti-
kelen verkopen. Ook zijn dit 
jaar nieuwkomers met koop-
waar en een grote variëteit 
aan producten van kleding, 
sieraden, tassen en cd’s tot 
ambachtelijke versnaperin-
gen, betere voedingsartike-
len, huis- en tuindecoraties, 
vintage en verzamelobjecten. 
Aan het einde van de Hee-

renweg, nabij het station, zijn 
nostalgische Verkadealbums, 
oude schoolplaten en land-
kaarten te vinden.



Mireille brengt kleur bij 
Atelier voorheen Blinckers

Castricum - Het bijzon-
dere werk van kunstena-
res Mireille Schermer is het 
komend weekend nog te 
zien in voormalig restau-
rant Blinckers. Beweging 
en transformatie zijn the-
ma’s die terugkeren in haar 
werk. Neem bijvoorbeeld de 
unieke drijvende installatie 
‘Op de vlucht’; een uit drijf-
houtjes opgebouwde school 
vissen waarin sprokkel- en 
drijfhout tot leven zijn ge-
bracht met enkele accenten 
in olieverf. 
Het werk is het resultaat van 

een jaar sprokkelen in het 
bos en jutten op het strand. 
Mireille: ,,Soms dient een 
kleine ransuil zich al aan in 
de vorm of is een dolfi jn door 
het water al uit het hout ge-
sleten. Een klein accent in 
verf en kleur is slechts nodig 
om het beeld te herkennen.” 
Naast ruimtelijk werk zijn 
ook schilderijen te zien van 
Mireille. De tentoonstelling 
duurt tot en met zondag 2 
juli en is op zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 18.00 uur 
te bezoeken. Atelier voor-
heen  Foto: Marina Pronk.

Schade bij Reddingsbrigade 
Castricum - De Reddings-
brigade heeft zich weer volop 
ingezet voor de veiligheid op 
het strand. Dan is de teleur-
stelling groot dat er mensen 
zijn die schade toebrengen 
aan het clubgebouw zonder 
dat te melden. Vermoede-
lijk is op zondag 18 juni ie-

mand met een voertuig te-
gen het gebouw aangereden 
en hierdoor is aanzienlijke 
schade ontstaan. De  verze-
kering geeft aan deze niet te 
zullen vergoeden. Iets gezien 
of gehoord? Neem dan con-
tact op met info@redding-
brigade.nl.

Verkeersongeval op de 
Beverwijkerstraatweg

Castricum - Donderdag om 
14.25 uur zijn de hulpdien-
sten uitgerukt voor een ver-
keersongeval aan de Bever-
wijkerstraatweg.
Een automobilist, die vanuit 
Castricum kwam, kreeg een 
black out en raakte de macht 
over het stuur kwijt. Hij raak-
te daarbij een bestelbusje en 
een andere auto. De veroor-
zaker van het ongeluk is door 
de ambulancedienst meege-
nomen naar het ziekenhuis. 

Ook was de brandweer op-
geroepen omdat er sprake 
zou zijn dat er bij één voertuig 
rook onder de motorkap van-
daan zou komen. Dit bleek 
later niet het geval te zijn. De 
weg is enige tijd afgesloten 
geweest voor het verkeer en 
er zijn twee auto¹s wegge-
sleept door een bergingsbe-
drijf. Het andere voertuig kon 
zelf zijn weg weer vervolgen, 
maar had wel fl inke schade. 
Foto: Hans Peter Olivier.

Een zee aan moties 
in de gemeenteraad

Castricum - Donderdag-
middag kwam de raad bijeen 
voor de algemene beschou-
wingen en de behandeling 
van de kadernota waarbij de 
tien politieke fracties in totaal 
38 moties hebben ingediend. 
Het werd een lange verga-
dering. Op deze wijze probe-
ren zij invloed uit te oefenen 
op het beleid van het college 
voor het komende jaar.
Het ziet er naar uit dat een 
motie van CKenG, waar-
in wordt opgeroepen subsi-
die aan te vragen bij de EU 
voor gratis WiFi op openbare 
plaatsen in de gemeente een 
meerderheid behaald. Ver-
der maken verschillende par-
tijen zich zorgen om het te-
kort aan woningen in de so-
ciale sector, het instellen van 

een duurzaamheidsfonds 
kwam aan de orde, armoe-
debestrijding, de aanschaf 
van elektrische tuk-tuks die 
worden bemenst door uit-
keringsgerechtigden om ou-
deren uit hun sociaal isole-
ment te halen, het weer mo-
gelijk maken dat inwoners en 
bedrijven met een IBAN-ac-
ceptgiro aan hun betalings-
verplichtingen kunnen vol-
doen, vluchtelingenopvang 
in de gemeente, het moge-
lijk verdwijnen van de ijsbaan 
op de Zeeweg en vele ande-
re zaken. 
Donderdagavond wordt over 
de moties gestemd. Wie meer 
wil weten kijkt op de website 
van de gemeente Castricum 
op de agenda van de raads-
vergaderingen.

GroenLinks zet in op 
Duurzaamheidsfonds

Castricum - GroenLinks 
heeft samen met D66 in Cas-
tricum het initiatief genomen 
een duurzaamheidsfonds in 
te stellen. Het fonds moet er-
voor zorgen dat burgers en 
bedrijven gestimuleerd wor-
den om energiebesparen-
de projecten uit te voeren of 
duurzame energiebronnen te 
plaatsen. 
Het Duurzaamheidsfonds 
moet bijdragen aan de doel-
stelling die de gemeente 
heeft gesteld om in 2030 kli-
maatneutraal te zijn en zou 
gevuld moeten worden onder 
andere met de opbrengsten 
die de gemeente uit de aan-
delen van Eneco krijgt.
Castricum heeft een grote 
ambitie gesteld, in 2030 moet 
de gemeente klimaatneutraal 
zijn. Om dat doel te halen zijn 
in de komende jaren gro-
te veranderingen en investe-
ringen nodig. Op dit moment 
gebeurt er te weinig, er is te 
weinig geld beschikbaar om 
projecten op te zetten. Zowel 
CALorie als de ondernemers-
vereniging hebben plan-

nen ,maar daar zal dan wel 
geld voor moeten zijn. Met 
een duurzaamheidsfonds wil 
GroenLinks ervoor zorgen dat 
er een langjarig fonds komt, 
dat elk jaar gevuld wordt. Als 
dekking wil de partij gebruik 
maken van de winsten die de 
gemeente Castricum haalt op 
de aandelen Eneco. Jaarlijks 
moet er minimaal 50.000 euro 
in het fonds gestort worden.
In buurgemeente Bergen 
werd dit voorjaar een fors 
extra budget van meer dan 
511.000 euro beschikbaar 
gesteld. Dat geld kan be-
steed worden aan drie on-
derdelen, namelijk aan duur-
zaam wonen, aan duurzaam 
ondernemen en aan een 
duurzaam gemeentelijke be-
drijfsvoering. In een bijeen-
komst van de raad, afgelopen 
donderdag bleek enthousias-
me bij meer partijen. De mo-
tie van GroenLinks  werd me-
de ingediend door D66, de 
Vrije Lijst en de PvdA.  Op 
donderdag 29 juni beslist de 
raad over het instellen van 
het duurzaamheidsfonds.

Intuïtief model 
schilderen

Castricum - Bij Perspec-
tief komt woensdag 19 juli 
van 9.30 tot 16.30 uur Henk 
van Dam de workshop ‘Intuï-
tief Model Schilderen’ geven. 
Zijn werkwijze is intuïtief en 
abstraherend: de verf wordt 
in lagen opgezet, geschuurd 
en gespoeld waardoor er tel-
kens resten ontstaan van 
waaruit verder gewerkt kan 
worden. Informatie en aan-
melden bij Margriet Schadee: 
0251-653894.

Meditatie en 
mindfulness

Castricum - In juli en au-
gustus is er elke maandag-
avond een meditatie en elke 
dinsdagavond een wandeling 
vanaf de PWN-ingang aan 
de Haagsche weg, Bakkum 
Noord om 19.30 uur. Aan-
melden 0251-657911, suus@
doglover.com.

Expositie op 
De Woude

De Woude - Het eiland, een 
dijk, een pontveer, een im-
mense horizon, die nog nau-
welijks ontsierd wordt door 
bebouwing, en haar bewo-
ners: een bron van inspira-
tie gedurende de afgelopen 
25 jaar voor Henk van Dam. 
De inspiratie  vind Henk van 
Dam ook bij Nemo van Jules 
Verne, Moby Dick van Melvil-
le, kapitein Haak en vele an-
deren. Tijdens de overzichts-
tentoonstelling vanaf 21 juli is 
ook het atelier van Henk van 
Dam op De Woude openge-
steld. De expositie is te zien 
De Kemphaan.
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Jouke (10) wil naar 
WK in Bulgarije!

Castricum - Zondag 18 ju-
ni werd de tienjarige Jouke 
Windig uit Castricum op het 
grote gymsportevenement 
Fantastic Gymnastics in Ahoy 
Rotterdam nog Nederlands 
kampioen trampolinesprin-
gen in de hoogste topsport A 
jeugd klasse. Nu is hij alweer 
hard aan het trainen voor de 
kwalificatiewedstrijden voor 
het officieuze Jeugd WK dat 
in november in Sofia Bulga-
rije plaatsvindt. Jouke vind je 
na schooltijd meestal in de 
trampolinehal van trampoli-
nevereniging Triffis in Sport-
complex de Meent in Alk-
maar. Daar traint hij onder 
leiding van zijn coach Sven 
Mooij vijf dagen in de week, 
drie uur per training om heel 
erg goed te worden in tram-
polinespringen.
Behalve dat hij Nederlands 
kampioen is in de hoogste 
klasse, heeft Jouke ook al 
verschillende internationa-
le successen behaald.  Op 
een internationale wedstrijd 
in Engeland, de David Ward 
Hunt Cup won hij het brons. 
In Duitsland op de Ostsee-
pokal wist hij zelfs twee keer 
goud te behalen. Dit steeds 
in de allerhoogste eliteklas-
se tegen jongens van meest-
al twee jaar ouder. Nu hij de 
competitie in onze buurlan-
den wel aardig de baas is, 
heeft hij zijn focus weer wat 
verder gelegd. In november 
is de zogenaamde World Age 
Group Competition (WAGC) 
, het officieuze Jeugd WK in 
Sofia, Bulgarije. Daar wil hij 
het gaan opnemen tegen de 
beste trampolinespringers 
van zijn leeftijd die er in de 
wereld te vinden zijn.
,,In september en oktober 
vinden er kwalificatiewed-
strijden plaats. Ik denk dat 
het wel moet lukken. De ge-
stelde limieten heb ik al eer-
der gehaald op wedstrijden 

en ook op dit NK heb ik de 
limiet gehaald. Mijn oefenin-
gen gaan meestal goed en 
ik heb een voor mijn leef-
tijd hoge moeilijkheidsgraad. 
Op dit moment is dat 9.4 dat 
wil zeggen dat ik in een oe-
fening van tien sprongen, 
vijf dubbele en vijf enke-
le salto’s spring met en zon-
der schroeven. Mijn moeilijk-
ste sprong is de dubbel an-
derhalf gehoekt. Een dubbe-
le salto met in de tweede sal-
to anderhalve schroef en de 
eerste salto in gehoekte hou-
ding. Het liefst wil ik later 
naar de Olympische Spelen, 
want trampolinespringen is 
een olympische sport, maar 
eerst wil ik veel internationa-
le ervaring op doen bijvoor-
beeld op het Jeugd WK.”
Maar de jeugdtopsport wordt 
niet ondersteund door de Ko-
ninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie (KNGU) en al-
le kosten zijn voor deelname 
aan het jeugd WK voor eigen 
rekening. Dit kan wel oplo-
pen tot zo¹n tweeduizend eu-
ro. Om dit bedrag te kunnen 
opbrengen is Jouke op zoek 
naar sponsors. ,,Ik heb hier-
voor een sponsorpagina aan-
gemaakt op talentboek. Via 
deze website kunnen sport-
talenten met een NOC/NSF-
status sponsors werven om 
hun sport op hoog niveau te 
kunnen blijven beoefenen. 
Zo weten sponsors ook ze-
ker dat hun geld goed terecht 
komt, want de talenten moe-
ten de binnengekomen be-
dragen kunnen verantwoor-
den.” 
Via de website https://sport.
talentboek.nl/profiel/jouke-
windig.html  kunnen spon-
sors een donatie doen zodat 
Jouke in Bulgarije naar gro-
te hoogten kan vliegen. Kijk 
ook op www.joukewindig.nl 
voor meer informatie over dit 
toptalent.

Clusius Nederlands 
kampioen veldloop

Castricum - Om meer mid-
delbare scholieren samen te 
laten sporten zijn de organi-
saties KVLO, NOC*NSF, Co-
ca-Cola en Zilveren Kruis  
ooit de ‘Olympic Moves’ ge-
start. Olympic Moves is in de 
afgelopen jaren uitgegroeid 
tot de grootste schoolsport-
competitie van Nederland. 
Het is een jaarlijkse compe-
titie tussen scholen uit het 
voortgezet onderwijs, waar-
bij scholieren elkaar eerst re-
gionaal en daarna nationaal 
uitdagen om het kampioen-
schap voor scholen. Het Clu-

sius College Castricum doet 
al jaren mee met deze ge-
weldige uitdaging voor de 
scholieren. Echter is het nog 
niet eerder gebeurd dat een 
groep leerlingen Nederlands 
School Kampioen is gewor-
den, tot onlangs. De tweede 
klas leerlingen Bryan, Mats, 
Alex, Sem, Ian en Bjorn zijn 
met hun veldloop kampi-
oen geworden. Zij zijn afge-
lopen vrijdag dan ook op het 
schoolplein extra in het zon-
netje gezet met een huldi-
ging op school. Foto (zonder 
Björn): V. Veltman.

Maud Rijnbeek Nederlands 
kampioen tijdrijden

Limmen - Na een zevende 
plek op het NK vorige week 
zaterdag, pakte Maud Rijn-
beek uit Limmen woensdag 
de nationale titel tijdrijden 
bij de nieuwelingen/meisjes. 
Het parcours in ¹s Heeren-
berg-Montferland, waar la-
ter op de dag Tom Dumoulin 
naar de titel snelde, ging voor 
de meisjes geboren 2001 en 
2002 over 12,5 km. Een ronde 
met een klim van zes procent 
en waar het constant vals plat 
omhoog en weer naar bene-
den gaat. In de tussentijden 
liet de veertienjarige Maud al 
zien dat ze in een goede vorm 
verkeerde. Met een eindtijd 
van 18,46 was Maud 31 se-
conden sneller dan de num-
mer twee. Eerder in mei won 
ze al de gele trui in de inter-

nationale meerdaagse Tour 
de Himmelfart in Denemar-
ken. Maud komt sinds dit jaar 
uit voor WTC de Amstel.

‘t Stetje tweede 
in Nederland

Castricum - Zaterdag 24 ju-
ni is in Nieuwegein het Na-
tionaal Kampioenschap voor 
C1 teams gespeeld. Lande-
lijk spelen er 408 teams mee. 
De beste acht mochten met 
elkaar de strijd aanbinden 
voor het Nationaal kampi-
oenschap. Er werd gespeeld 
in twee poules. Het team 
van ‘t Stetje met de spelers 
Jesus Perez Sanchez, Cock 
van Hooff en Volker Schaap 
moest het opnemen tegen de 
teams van Steeds Vooruit uit 
Waalwijk, Almere ‘83 en BC 
Gorredijk. Na drie speelron-
de’s had het team van ‘t Ste-
tje slechts een partij verloren 
en werd daarmee de poule-
winnaar en plaatste zich voor 
de finale tegen het team van 
Jacobswoude. Na een span-
nende finale was het uitein-
delijk het team van Jacobs-
woude dat twee van de drie 
partijen wist te winnen en 
zich daarmee landskampioen 
mocht noemen. 
Op de foto het team van ‘t 
Stetje na de prijsuitreiking. 
V.l.n.r.: Jesus Perez Sanchez, 
Cock van Hooff en Volker 
Schaap.

Medailles 
voor Dos

Castricum - Zaterdag  24 ju-
ni werden de regionale team-
kampioenschappen turnen 
van de Koninklijke Neder-
landse Gymnastiek Unie ge-
houden. 
Dos deed, samen met on-
der andere GTH Heiloo, mee 
met twaalf teams. In de eer-
ste wedstrijd won het team 
van Yara Lagerweij en Imke 
Lute een zilveren medaille en 
Yentl van Leeuwen en Denise 
Scheerman konden met hun 
team de gouden medaille in 
ontvangst nemen. De tweede 
wedstrijd eindigden Sanne 
Spil en Marit Scholtens (foto) 
op de eerste plek, evenals het 
team van Quinty Brand en Jet 
Dreijer. In de derde wedstrijd 
was er een tweede plek voor 
Hanna de Ruijter en Quely Fi-
gelet.

Castricum - Duiven die in 
competitieverband meerdere 
wedstrijden vliegen, dienen 
elke keer fit aan de start te 
verschijnen. Een duif die moe 
thuis komt krijgt extra ver-
zorging en aandacht van het 
baasje voor een tijdig her-
stel. In duivenmelkersjargon 

Duiven poetsen heet dat poetsen. Dat ging 
dit weekend op voor de jon-
ge duiven die vanuit Roosen-
daal een zware kluif hadden. 
Roosendaal werd gewonnen 
door topfavoriet Jaap Kaan-
dorp. Tweede en derde wer-
den Cees de Wildt en Ger-
hard Tromp. De laatste was 
tevens winnaar vanuit Bour-
ges, vóór Arie en Rie Hage-
man en Anton Tromp. 
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Kibet4Kids bouwt verder 
Castricum - Kibet4Kids, de 
stichting die is opgezet door 
de Castricummers en topma-
rathonlopers Hilda Kibet en 
Hugo van den Broek, heeft 
haar eerste project succesvol 
afgerond. In het arme platte-
landsdorp Kolol (Kenia) staat 
nu een volledig afgebouwde 
basisschool waar ruim twee-
honderd kinderen gebruik 
van maken. En het volgen-
de project staat in de start-
blokken; in augustus wordt 
begonnen met de uitbreiding 
van een school voor kinderen 
met een verstandelijke be-
perking.
Op 11 november 2013 legde 
Hilda Kibet de eerste steen 
voor het project in Kolol met 
als doel het verbeteren van 
het leven van vele arme Ke-
niaanse kinderen. De basis-
school van Kolol had op dat 
moment slechts vier klaslo-
kalen, waarvan één voor de 
kleuters, en nauwelijks les-
materiaal. In drie jaar tijd 
heeft Kibet4Kids vijf klaslo-
kalen gebouwd, elk voorzien 
van dertig bureaus en stoe-
len. Daarnaast is er een do-
centenkamer neergezet, plus 
zestien toiletten en wasbak-
ken. Er zijn ruim duizend stu-
dieboeken gekocht en drie 
van de tien docenten heb-
ben bijscholing ontvangen. 
De leerlingen, die in veel ge-
vallen thuis slechts één maal-
tijd krijgen, nuttigen een da-
gelijkse lunch op school. Ten-
slotte zijn er verschillende 
andere dingen gedaan, zoals 
het aanleggen van een drai-
nagesysteem, het plaatsen 
van een hek om de school en 
een schoolreisje.
,,Doel van Kibet4Kids is, er 
toe bijdragen dat alle kinde-
ren in Kenia gelijke kansen 
krijgen. Een goede opleiding 
is essentieel, om later geluk-
kig en succesvol te kunnen 
worden”, zegt Hilda Kibet. 
,,Het komt nog te vaak voor 

dat kinderen die geboren zijn 
in armoede, geen goede op-
leiding krijgen. De kinderen 
van Kolol kunnen zich geen 
duren privéschool veroorlo-
ven. Voortaan hoeft dat ook 
niet. Vele generaties kinde-
ren gaan hiervan profiteren.” 
Kibet4Kids, dat een comi-
té van aanbeveling heeft be-
staande uit Paul Rosenmöl-
ler, Gerda Verburg, Jan Pronk 
en Pieter Winsemius, heeft, 
naast geld van particulie-
re donateurs, giften ontvan-
gen van het Bonhoeffer Col-
lege in Castricum, Stichting 
Castricum helpt Muttathara, 
Wilde Ganzen en de Hofstee 
Stichting uit Alkmaar.
In augustus zal het volgen-
de project van start gaan. De 
school voor kinderen met een 
verstandelijke beperking in 
Iten, met leerlingen uit de he-
le regio, heeft een wachtlijst 
van 180 kinderen. Die kin-
deren zitten thuis, bij ouders 
die geen idee hebben hoe ze 
voor hun kind moeten zor-
gen. Deze kinderen worden 
relatief vaak verwaarloosd 
of misbruikt. Kibet4Kids gaat 
de school uitbreiden, van cir-
ca negentig leerlingen naar 
210 leerlingen, onder ande-
re door slaapzalen te bouwen 
en de eetzaal te vergroten.
Meer weten over dit pro-
ject en Kibet4Kids ook steu-
nen? Ga dan naar www.ki-
bet4kidsfoundation.org. Men 
kan de stichting financieel 
steunen door geld over te 
maken op rekeningnummer 
NL45RABO0174.139.756 van 
Stichting Kibet4Kids foun-
dation. En alle kleine beetjes 
helpen, van tien euro kunnen 
bijvoorbeeld honderd bak-
stenen worden gekocht. Ki-
bet4Kids heeft de ANBI sta-
tus en besteedt 99% van haar 
inkomsten aan daadwerkelij-
ke hulp, het kopen van ma-
terialen en betalen van Keni-
aanse werknemers.

Boek over hervormde kerk Castricum

‘Een geschiedenis 
van geest en steen’

Castricum - Op 5 juli ver-
schijnt het boek De Neder-
landse Hervormde Kerk te 
Castricum tussen 1960 en 
2006 met als ondertitel ‘Een 
geschiedenis van geest en 
steen’, geschreven door Cas-
tricummer Meerten Ritze-
ma. De vroegere geschie-
denis van de kerk werd eer-
der door verschillende au-
teurs gepubliceerd. Dit boek 
heeft de laatste halve eeuw 
tot onderwerp. Een periode 

die inzet met een toestroom 
van forenzen, met een ker-
kelijke hereniging en met 
een oproep van hervorm-
de en gereformeerde predi-
kanten om tot eenheid te ko-
men. Ook een periode waarin 
de ouderdom van kerk en or-
gel kwamen vast te staan en 
waarin vier predikanten vier 
verschillende afdrukken ach-
terlieten. Bestellen via www.
kirjaboek.nl of via de boek-
handel.

Naar WK 
24 Ultrarun
Regio - De ultrarunners Mo 
Idrissi (wit T-shirt) en Rinus 
van der Wal (blauw T-shirt) 
gaan op 1 juli Nederland ver-
tegenwoordigen tijdens het 
WK 24 Ultrarun in het Victo-
ria park te Belfast. De twee 
ultrarunners strijden samen 
met tien andere Nederland-
se deelnemers uit het Neder-
landse team, voor een mooie 
plaatsing tijdens dit Wereld 
Kampioenschap. Mo en Ri-
nus zijn geen o

nbekenden van elkaar en in 
de omgeving: Mo is lid van 
atletiekvereniging DEM in 
Beverwijk en Rinus is lid van 
AV Castricum (loopgroep Ari 
Smit). Mo en Rinus zijn al ja-
ren bekende hardloopfeno-
menen op de weg.
Mo en Rinus hebben zich 
in december 2016 geplaatst 
voor dit WK, tijdens de 24 uur 
ultra- run in Santpoort, zij lie-
pen de afstanden 208 km 
(Mo) en 206 km (Rinus).
Tijdens de 24 uur is het de 
bedoeling om 24 uur lang 
zonder slaap en zonder pau-
ze zover mogelijk een afstand 
te rennen. Volg Mo en Ri-
nus via de supporterspagina 
op Facebook om de wedstrijd 
live te volgen via Rinus Run-
ning.

Castricum - Op de banen 
van is weer een tennistoer-
nooi gehouden door TV Cas-
tricum. De afgelopen week 
streden 227 deelnemers in 
zeventien verschillende on-
derdelen om de prijzen. De 
uitdaging om alle wedstrij-
den goed gepland te krijgen 
is weer uitstekend opgepakt 
door de wedstrijdleiding, zo-
als altijd onder bezielende 
leiding van Hans Eijckman. 
Na prachtige omstandighe-
den gedurende de week, was 

het slotweekend onstuimiger. 
Desondanks is het gelukt om 
alle partijen van het toer-
nooi buiten op de gravelba-
nen af te kunnen werken. Dit 
dankzij de goede samenwer-
king met BloVo die ook ba-
nen beschikbaar stelde. Win-
naar van het sterkste single-
onderdeel HE5, Jacco Hop-
man, bedankte de wedstrijd-
leiding traditioneel ter afslui-
ting. Op www.toernooi.nl zijn 
alle toernooiwinnaars na te 
lezen.

Castricum - Zondag 2 juli is 
er weer gelegenheid om sa-
men met anderen inzichtme-
ditatie te beoefenen. De me-
ditatie wordt begeleid door 
Bianca Vermeij en Anneke 
Breedveld en vindt plaats in 
het Yoga2Go, Pernestraat  31 
te Castricum. Aanvang 10.00 
uur. Informatie: bvermeij@
telfort.nl en/of 0251 658851; 
06 49149542.

Meditatie

CSV en 24 uur handbal
Castricum - Dit weekend 
stond een team van zeven-
tien spelers van CSV Handbal 
voor een zware opgave: 24 
uur aaneengesloten hand-
ballen voor het goede doel! 
Met hun actie haalden ze 
7.000 euro op voor hun club 
en, door een verdubbeling 
door Nh1816, 14.000 euro 
voor Welzijn Castricum. Za-
terdag is het rolstoelhandbal-
team van CSV ook nog eens 
de eerste officiële Neder-
landse kampioen geworden 
tijdens de NK ParaGames-
Breda. Alsof 24 uur hand-
ballen nog niet genoeg was, 
werd er ook nog een officieel 

wereldrecord neergezet door 
het team. Tien tennisballen 
in een groep van tien spelers 
rondgooien in 16.17 secon-
den. Notariskantoor Feikema 
en Smal Otte Advocaten wa-
ren erbij om dit record offici-
eel vast te leggen. Om 20.00 
uur vrijdag begon het team 
met een gelijke stand: 24-24. 
Vele mooie wedstrijden volg-
den, een paar hoogtepun-
ten: oud-Meervogels, dat in 
1985 een wereldrecord van 
40 uur handballen neerzette, 
oud-eredivisionisten van Kol-
ping, en oud-CSV. En natuur-
lijk alle teams van CSV waren 
er bij. 
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