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Nieuw bij naleving alcoholregels
Castricum - Horeca, win-
kels en sportverenigingen 
tekenen ervoor: ze zorgen 
zelf voor het naleven van de 
leeftijdgrens bij het verko-
pen of schenken van alco-
hol. Dertig alcoholverstrek-
kers hebben het convenant 
ondertekend. De deelnemers 
leggen 345 euro in en wor-
den dan driemaal per jaar 
bezocht door ‘mystery kids’. 

De deelnemer krijgt telkens 
eenderde deel van de inleg 
terug bij een goede naleving 
van de regels. De gemeente 
gaat niet zelf controleren op 
het schenken aan minderja-
rigen, dat gebeurt door Bu-
reau Horeca Bijzondere Wet-
ten. 
Burgemeester Mans: ,,Vo-
rig jaar scoorde Castricum 
slecht bij steekproeven rond 

de naleving. Inzet is om dat 
fors te verbeteren en dit con-
venant helpt daarbij.” 

Wie niet voldoet aan de voor-
waarden, is de inleg kwijt. Bij 
meerdere overtredingen ver-
valt de overeenkomst met de 
betreffende deelnemer en zal 
de gemeente daar extra gaan 
controleren en handhaven, 
met de kans op hoge boetes. 

Naar de Sprookjestuin
Castricum - Van zondag 17 
tot en met 23 juli is de Tuin 
van Kapitein weer omgeto-
verd tot Sprookjestuin. De 
vrijwilligers kunnen rekenen 
op extra inzet van vrijwilligers 
van Stichting  Straatkinderen 
van Kathmandu. 
Bij binnenkomst is er voor 
de kinderen een activiteit in 
het teken van Nepal. De op-
brengst gaat naar de straat-
kinderen. Lies Vink, opricht-

ster van deze Stichting, ver-
zorgt zondag om 10.00 uur 
de opening. Verder zullen 
vertrouwde figuren als Rood-
kapje, Klein Duimpje en Pi-
nokkio de sprookjestuin be-
volken. 
Van 10.00 tot 16.00 uur En-
tree is vier euro voor de kin-
deren, volwassenen kunnen 
gratis naar binnen. Er is een 
terras en binnen kan een ex-
positie worden bekeken. 

Zee van moties voor raad
Castricum - Donderdag-
avond behandelt de raad een 
groot aantal moties tijdens 
deel twee van de behande-
ling van de Voorjaarsnota. 
De versnelling van het plan 
voor een nieuw zwembad 
kan waarschijnlijk rekenen 
op een meerderheid. De so-
ciale woningbouw komt aan 
de orde, het strandgebied, de 
gemeentepagina in de loka-

le krant, schoonmaakonder-
steuning en hulp bij huishou-
den, cultuur en duurzaam-
heid. GroenLinks diende de 
meeste moties in, gevolgd 
door SP en PvdA.

Daarnaast wordt gestemd 
over een aantal moties 
vreemd aan de orde van de 
dag; onderwerpen waar nog 
niet inhoudelijk over is ge-

discussieerd in de raad. Het 
gaat om het regenboogze-
brapad, een wens van van 
Forza Castricum, een motie 
van D66 om het oplaten van 
ballonnen tegen te gaan en 
vijf moties van CKenG rond 
de tijdelijke huisvesting van 
statushouders in Antonius. 
Ron de Haan van De VrijeLijst 
heeft hier moeite mee. ,,Lou-
ter door een technische af-
spraak over de wijze van ver-
gaderen wordt de gemeen-
teraad van Castricum don-
derdag gedwongen om zich 
zonder voorafgaande be-
schouwing, zonder de moge-
lijkheid van een nadere kri-
tische analyse en feitenuit-
wisseling uit te spreken over 
moties die vreemd zijn aan 
de orde van de dag. Ik neem 
aan dat geen krantenlezer, 
radioluisteraar of publiek dat 
de raad kritisch volgt daar 
iets van begrijpt.”
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Zie adv. elders in deze krantCASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

3,95
4,95

4 PAKKEN KOEK 
HALEN 3 BETALEN

VAKANTIE-IDEE

KOKOS KLAPPER

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Knakworst
Ook lekker op de bbq 

of als hotdog!

50% korting

500 gram wokgroente
2 minute steak

Samen €5,99
Vleeswarentrio:

Gebraden gehakt
Selderie salade

Kalfsrollade

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 25-06-2016: Finn 
Dekker, zoon van Petrus W. 
Dekker en Vera Kreeft. 29-
06-2016: Adeline Johan-
na Ariane de Bruijn, dochter 
van Silvan D.G. de Bruijn en 
Annemarie J.M. Oonk. Cas-
tricum - 23-06-2016 - Nao-
mi Lois Terstal, dochter van 
Dennis Terstal en Léonie C. 
Keizer. 01-07-2016: Bo Mad-

dy Touber, dochter van Rob-
bie Touber en Eva C. Doets. 
08-07-2016: Emma Marnelle 
de Rooij, dochter van Andries 
de Rooij en Ilona Bouma.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Limmen - 02-07-2016: Mar-
cul A.J. Valkering en Kira 
Bakker. 06-07-2016: Tom S. 
van Leen en Lisa Swart.

Fusie Huis van Hilde en 
Cultuurcompagnie N-H
Castricum - Huis van Hil-
de en Cultuurcompagnie 
Noord-Holland gaan fuseren. 
De twee organisaties willen 
samen een kenniscentrum 
voor het erfgoed in Noord-
Holland vormen en bundelen 
daartoe hun expertise op het 
gebied van publieksbereik 
en advies en ontwikkeling in 
Noord-Hollands erfgoed. Op 
6 juli werd hiertoe een inten-
tieovereenkomst getekend.

In Huis van Hilde, het arche-
ologiecentrum Noord-Hol-
land worden de rijke bodem-
schatten van de provincie op 
allerlei manieren voor pu-
bliek toegankelijk gemaakt. 
Cultuurcompagnie adviseert 
over Noord-Hollands erf-
goed en is, in opdracht van 
de provincie en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erf-
goed, het provinciale Steun-
punt voor Monumenten en 
Archeologie. Eén kennis-
centrum kan een belangrij-
ke bijdrage leveren aan de 
beleidsdoelstellingen van de 
provincie Noord-Holland op 
het gebied van cultuurhis-
torie en heeft ook organisa-
torische voordelen. De be-
doeling is om vanaf 1 januari 
2017 intensief samen te gaan 
werken. Dorien Fröling, na-
mens het Nationaal Museum 
Fonds over Huis van Hilde: 
,,Het eerste jaar was qua pu-
blieksbereik een groot suc-
ces. We willen nu verbreden 
en uitbreiden met een ken-

nis- en adviesfunctie, zodat 
Huis van Hilde tot een echt 
kenniscentrum voor Noord-
Holland kan uitgroeien. 
Daarnaast kijken we samen 
met universiteiten of er een 
leerstoel aan Huis van Hilde 
kan worden gekoppeld.” 
Christel Portegies, direc-
teur van Cultuurcompagnie: 
,,We zijn, na een grote reor-
ganisatie in 2015, een klei-
ne flexibele organisatie met 
een groot netwerk binnen de 
Noord-Hollandse gemeen-
ten. Veel gemeenten hebben 
onze ondersteuning in de 
vorm van een regio-arche-
oloog. Dat willen we vanuit 
Huis van Hilde organiseren. 
Daarnaast richten we ons 
op de verhalen over erfgoed, 
van belang voor draagvlak 
voor beheer en behoud.“ 
In Huis van Hilde is ook het 
provinciaal depot onderge-
bracht. Momenteel onder-
zoekt de provincie of het de-
pot kan worden verzelfstan-
digd  en ook deel kan uitma-
ken van de nieuwe organisa-
tie. Volgens Fröling en Por-
tegies zal dat tot nog meer 
schaalvoordeel en inhoude-
lijke versterking kunnen lei-
den. Cultuurcompagnie be-
kijkt met onder andere Mooi 
Noord-Holland en Land-
schap Noord-Holland of pro-
jecten, die niet als vanzelf-
sprekend bij Huis van Hil-
de kunnen worden onderge-
bracht, bij hen een toekomst 
kunnen krijgen.

Henk Ruijter aanvoerder 
Versterking Castricum

Castricum - Henk Ruijter 
gaat de kar trekken om het 
centrum van Castricum een 
stuk aantrekkelijker te ma-
ken. Woensdagavond werd 
hij voorgesteld als de aan-
voerder aan de onderne-
mers tijdens een feestelijke 
bijeenkomst waarbij de sa-
menwerkingsovereenkomst 
werd getekend door de ge-
meente Castricum, het On-
dernemersfond Castricum en 
de Ondernemersvereniging 
Castricum door respectieve-
lijk wethouder Wim Swart, 
Sander Weel en Roelant van 
Ewijk.

Spijkers met koppen slaan, 
dat werd op ludieke wijze ge-
vraagd door Wim van Vliet 
aan Henk Ruijter en dat is 
deze Castricummer, die kan 
terugkijken op een zee aan 
bestuurservaring, ook van 
plan te doen. ,,Maar samen 
met anderen², zegt hij. ,,We 
zullen een team samenstel-
len en vandaar uit projecten 
uitwerken met de gemeente 
en de ondernemers. Ik neem 
de begeleiding van deze pro-
cessen voor mijn rekening.” 
Henk Ruijter is jarenlang di-
recteur geweest van Medisch 
Kinderhuis Antonius dat later 
opging in Kardeel. Na een fu-
sie daarna ontstond Parlan, 
waar hij deel uitmaakte van 
de Raad van Bestuur. ,,Cas-
tricummers kennen mij mis-

schien beter van Vitesse ‘22 
of als schoolhoofd van De 
Hoeksteen.”

Voordat het zover was verwel-
komde Cees Brinkman van 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord de gasten. In 
het najaar 2015 presenteer-
de hij het visiedocument De-
tailhandel Castricum Van Vi-
sie naar Actie. ,,Het doel is 
om een centrum te realiseren 
met een geconcentreerd en 
op elkaar afgestemd, com-
pleet aanbod met een verras-
sende mix van verblijfsfunc-
ties zoals horeca, voorzienin-
gen, vrijetijds- en toeristisch 
aanbod en winkels voor zo-
wel boodschappen doen als 
funshoppen.”

In een  samenwerkingsver-
band van meer dan dertig 
ondernemers en ambtena-
ren, is door de werkgroepen 
ondertussen heel wat werk 
geleverd. Met als resultaat 
zeventien concrete projecten 
die zorgen voor de realisatie 
van het doel. De uitvoering 
van de eerste projecten komt 
nu heel dichtbij. Er is een fi-
nanciële basis gecreëerd 
door toezeggingen van de 
provincie Noord-Holland, de 
gemeente Castricum en de 
ondernemers. Met de bijeen-
komst woensdag is het een 
start gegeven aan het project 
Versterking Castricum.





 
 4    13 juli 2016

En het begon met Aak
Lezing over vondst van 
jongentje uit IJzertijd

Castricum - Twee eeuwen 
voor Christus werd bij Dorre-
geest een negenjarig jonge-
tje, zittend met opgetrokken 
knieën, begraven. Hij werd 
in 1981 onverwacht terug-
gevonden tussen talrijke ne-
derzettingssporen, en is later 
Aak genoemd. Aak staat nu 
in Huis van Hilde met geitje 
aan de hand, maar wie was 
hij eigenlijk en waarom lag 
hij daar begraven? Jan de 
Koning blikt in zijn lezing op 
13 juli terug op de opgraving 
en neemt bezoekers mee op 
reis naar de tijd en het land 
van Aak.
Aak moet negen jaar oud zijn 
geweest toen hij stierf. Tij-
dens een omvangrijke op-
graving bij Dorregeest door 
de toenmalige Rijksdienst 
in de jaren ‘80 werden ook 
tal van nederzettingssporen 
aangetroffen en de graven 
van mensen, runderen, paar-
den en een hond. Men had in 
die jaren nog geen idee van 
de ouderdom van deze gra-
ven. De archeologen hadden 
indertijd ook hun handen vol 
aan de vondst van waterput-
ten, paalkuilen, greppels en 
kuilen, en aardewerk date-
rend van de late IJzertijd tot 
in de nieuwe tijd. Verder zijn 
er mantelspelden aangetrof-
fen, een haarnaald, gespen, 
Romeins militair beslag, een 
bronzen tafelpoot en nog 
veel meer. De opgraving le-

Alternatief verbinding A8-A9
Regio - De provincie Noord-
Holland, de stadsregio Am-
sterdam en de gemeenten 
Zaanstad, Uitgeest, Heems-
kerk, Beverwijk en Velsen wil-
len de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid rondom Krom-
menie, Wormerveer en As-
sendelft verbeteren door een 
nieuwe wegverbinding tus-
sen de rijksweg A8 en de A9 
aan te leggen. De Commis-
sie m.e.r. adviseert nu om in 
het milieueffectrapport voor 
de Verbinding A8-A9 ook de 
effecten van het zogenoemde 
Golfbaanalternatief te onder-
zoeken.
Voordat Provinciale Sta-
ten over het nog op te stel-
len provinciaal inpassings-
plan besluiten worden de mi-
lieugevolgen onderzocht in 
een milieueffectrapport. De 
provincie heeft, namens sa-
menwerkende partijen, aan 
de Commissie gevraagd het 
rapport tussentijds te toet-

sen. De reden hiervoor is 
dat de partijen graag tus-
sentijds willen besluiten over 
welke kansrijke alternatie-
ven in meer detail worden 
onderzocht. Daarnaast wil-
len de partijen tussentijds la-
ten toetsen of de gezond-
heidsdoelstelling van de re-
gio haalbaar is of te optimis-
tisch is ingeschat. Volgens de 
Commissie bevat het rapport 
voldoende milieu-informatie 
om tussentijds te besluiten 
welke alternatieven verder 
moeten worden uitgewerkt. 
Naar haar mening blijkt uit 
de onderzoeksresultaten dat 
ook het alternatief Golfbaan 
hiervoor kansrijk is. Ondanks 
de hoge kosten heeft dit al-
ternatief namelijk de mees-
te positieve milieueffecten en 
de hoogste kosten-batenver-
houding. 
De Commissie adviseert dit 
alternatief in het vervolg te 
onderzoeken.

verde zoveel informatie op, 
dat niemand dacht dat de-
ze ooit nog kon worden uit-
gewerkt. Kort geleden is dat 
werk toch afgerond. Lec-
tor Jan de Koning (Hollan-
dia Archeologen) is archeo-
loog, specialist vroege mid-
deleeuwen en regiospecia-
list Kennemerland. Aanvang 
20.15 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Big Friendly Giant (BFG) OV – 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
woensdag 20.00 uur

The Man who knew Infinity
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur 

maandag 20.00 uur
Me Before You

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

Independence Day - 3D
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur   dinsdag 20.00 uur
Elle

woensdag 16.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL- 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 13.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur

Ice Age 5 (NL) - 3D
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
Ice Age 5 (NL) - 2D

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
Finding Dory (NL) - 3D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 13.00 uur  zondag 11.00 uur

maandag & dinsdag 16.00 uur
Finding Dory (NL) - 2D

Programma 14 juli t/m 20 juli 2016

Grote Vriendelijke Reus 
van Roald Dahl in 2 en3D
In de GVR (Grote Vriendelij-
ke Reus) in 2D en en de BFG 
(Big Friendly Giant) in 3D, ge-
baseerd op Roald Dahls we-
reldberoemde boek, maakt 
het eenzame weesmeisje 
Sophie kennis met de magi-
sche reuzenwereld.
Wanneer ze ‘s nachts wak-
ker ligt, wordt ze plotseling 
uit haar bed geplukt en ont-
voert. Maar Sofie heeft niets 
te vrezen; het is De Grote 
Vriendelijke Reus. Een reus 

die misschien eigenaardi-
ge woorden gebruikt, maar 
geen vlieg kwaad doet. Ze 
komt er echter al snel achter 
dat zijn soortgenoten min-
der vriendelijk zijn en samen 
met de GVR smeedt ze een 
plan om alle kinderen in de 
wereld te beschermen tegen 
de kwaadaardige reuzen. De 
verfilming is in handen van 
de legendarische regisseur 
Steven Spielberg in samen-
werking met Disney. 

Om zichzelf te redden moe-
ten Sid, Manny, Diego en de 
rest van de kudde hun huis 
verlaten en beginnen aan 

Ice Age5 een reis vol humor en avon-
tuur door nieuwe, exotische 
landen waarbij ze een groot 
aantal nieuwe, kleurrijke ka-
rakters ontmoeten. Te zien in 
2 en 3D. 

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Splendid Pliss oplossing 
voor kunststof kozijnen

Regio - Ook gezien op te-
levisie? Keje raamdecora-
tie op magneetband is spe-
ciaal voor kunststof kozijnen 
en wordt bevestigd  zonder te 
boren of te schroeven. Hum-
mel Kozijnen is de aangewe-
zen dealer geworden voor 
Noord-Holland en daar zijn 
ze trots op. Nooit meer pro-
blemen met gordijnrails of 
cassettes die voor het raam 
of de draaikiepramen han-

gen. De Splendid Pliss wordt 
direct op de kunststof glaslat-
ten geplaatst. Het is een alu-
minium frame voorzien van 
een magneetband waar een 
geplisseerde raamdecoratie 
is ingebouwd en kan worden 
bediend van boven naar be-
neden en van beneden naar 
boven. Het voordeel is dat het 
draaikiepraam altijd maxi-
maal geopend kan worden 
en dat de eventuele ventila-

tieroosters nooit meer zijn af-
gesloten. Men kan de Splen-
did Pliss bestellen voorzien 
van plissé stof, lichtdoorschij-
nend, niet doorschijnend, 
maar wel lichtdoorlatend of 
een verduisterende stof die 
geschikt is om de slaapka-
mers ook overdag donker te 
maken. Uiteraard kan men 
kiezen uit diverse kleuren. 
Tevens geschikt voor lichte 
vochtige ruimtes. Voor lamel-
len wordt de Latende aange-
raden, een aluminium frame 
waar een 25 mm aluminium 
jaloezie is ingebouwd. Alle 
raamdecoratieproducten zijn 
ook geschikt voor de mees-
te houten kozijnen. De inzet-
hor werkt op een soortgelijke 
manier. De producten staan 
zeer overzichtelijk in de grote 
showroom van Hummel Ko-
zijnen opgesteld. Wie de ma-
ten meeneemt kan een prijs-
opgave ontvangen. De maat 
van het glas moet hiervoor 
gemeten worden. De show-
room is gevestigd op de Lijn-
baan 44a in Heemskerk. De 
openingstijden zijn maandag 
tot en met vrijdag van  10.00 
tot 16.30 uur, zaterdag van  
11.00 tot 15.00 uur.  Zie ook   
www.hummel-kozijnen.nl.
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Afscheid juf Marijke
Bakkum - Maandag 11 ju-
li was een bijzondere dag 
op basisschool Cunera. Om-
dat juf Marijke Nota na bij-
na veertig jaar in het onder-
wijs van haar pensioen wilde 
gaan genieten, was maan-
dag het afscheid. Na een vro-
lijk onthaal waarbij diverse 
hippies werden gespot, tra-
den alle groepen op voor juf 
Marijke en haar gezin. Ook 
was er voor de ouders gele-
genheid om juf Marijke ge-
dag te zeggen. Juf Marijke 
heeft zeker haar sporen ver-
diend in het onderwijs. Op 18 
september 1975 startte ze als 

juf op de Bernadette kleuter-
school. Ook viel ze in op ver-
schillende scholen en in 1993 
begon ze met werken op ba-
sisschool Cunera. Daar heeft 
ze als IB-er samen met Jan-
ny Hollenberg de zorg voor 
leerlingen opgezet. Ze werk-
te vooral in de groepen een 
tot en met zes en heeft af-
gelopen jaar erg genoten in 
groep drie. ,,Ik heb dankzij de 
kinderen en de collega’s een 
fantastische en onvergetelij-
ke tijd gehad”, aldus juf Ma-
rijke. En alle collega’s van de 
school en de kinderen gaan 
haar zeker missen. 

Herrieschoppers 
Ik dacht even dat de Boeing die heel laag overkwam zou neerstorten. 
Het was zeer beangstigend. Wat een herrie dat geeft, 50 tot 75 herrie-
schoppers op een dag. Normaal In de tuin zitten met dit mooie weer is 
niet mogelijk. Zelfs met oordoppen in, is de vlucht naar binnen de enige 
optie en deuren en ramen gesloten houden, met de radio aan. Ik ben 
twee jaar geleden verhuisd naar Castricum. Voor de zee, de natuur en 
de ‘rust’. Als ik dit geweten had!
Gert Kleisen.

Speciale beloning voor 
wiskundeleraar Satoer

Castricum - Geen drop,  
chocolade of bloemen; Ol-
ly Satoer, wiskundeleraar en 
mentor bij de eindexamens 
op het Jac. P. Thijssecolle-
ge werd  aangenaam verrast 
na de uitreiking van de diplo-
ma’s op school. 
Hij werd benaderd door een 
dankbare vader van een van 
zijn leerlingen, die geslaagd 
was. Satoer helpt leerlingen 
extra als zij problemen heb-

ben met wiskunde. De va-
der bood een vliegtripje aan 
in zijn vliegtuigtje als dank. 
De wiskundeleraar vloog 
mee als copiloot van Lelystad 
naar Texel, waar hij een uit-
gebeid diner kreeg aangebo-
den. De terugreis was ener-
verend door de bliksem on-
derweg. ,,Ik krijg vaak leu-
ke dankbetuigingen, maar dit 
was wel de kers op de taart”, 
aldus Satoer.

Laatste kans Molendijk
Castricum - Het CALorie-
project om bewoners van de 
wijk Molendijk te helpen hun 
huizen te verbeteren loopt 
ten einde. Gratis aanvragen 
voor maatregelen kunnen tot 
en met 14 juli geplaatst wor-
den. Aannemers en installa-
teurs komen bij de aanvra-
gers langs om de situatie op 
te nemen alvorens ze met 
vrijblijvende offertes komen. 
Aanvragers hebben vervol-
gens tot 1 september om of-
fertes te accepteren. Molen-
dijk is de eerste van vier wij-
ken in de gemeente waar CA-
Lorie een bijzondere benade-
ring toepast. Woningverbete-
ring op het gebied van ener-
giebesparing wordt gecom-
bineerd met maatregelen om 
zo lang mogelijk prettig thuis 
te kunnen blijven wonen. CA-

Lorie heeft eerst grondig on-
derzoek gedaan in vier wo-
ningen die representatief zijn 
voor de meeste woningen in 
de wijk. De waardevolle infor-
matie uit deze onderzoeken 
is geanonimiseerd beschik-
baar via de website www.ca-
lorieenergie.nl, waar overi-
gens alle relevante informa-
tie te vinden is. Uit de onder-
zoeken komen de meest lo-
gische maatregelen voor de-
ze wijk naar boven. Daarbij 
horen onder meer zonnepa-
nelen, isolatiemaatregelen, 
HR++ glas en zonneboliers 
voor wat betreft energie. En 
steunbeugels, deurbeveili-
ging, straatwerkophoging en 
aangepaste toiletten voor le-
vensloopbestendigheid. Het 
mailadres is manuel@calori-
eenergie.nl.

Sizeup 3860 nu op de Middelweg

Uitgeest - Vorige week don-
derdag opende Sizeup 3860 
voor het eerst haar deuren 
aan de Middelweg 81 B. Zeer 
veel positieve reacties, bos-
sen bloemen en felicitaties 
volgden. Het pand is enorm 
opgeknapt, een echte aan-
winst voor het centrum van 

Uitgeest. In november 2015 
ging Sizeup 3860 van start 
aan het Gladiolenpad naast 
IJssalon de Florijn. Na ander-
half jaar werd het al tijd voor 
iets anders. 

Zodra eigenaresse Juliet-
te hoorde dat het pand aan 

de Middelweg leeg zou ko-
men, wist zij genoeg. Met dit 
mooie resultaat tot gevolg. 
Naast de damesmode heeft 
Sizeup 3860 nu ook heren-
kleding in de collectie; de zo-
mercollectie van Twinlife. De 
maten gaan vanaf medium 
tot en met 4xl. De wintercol-
lectie van Twinlife zal volgen 
in augustus. Afgelopen week 
wisten de heren de winkel al 
te vinden. ,,Best wel vreemd 
als je dames gewend bent’’, 
zegt Juliette. ,,Maar wel su-
perleuk!’’ 
Sizeup 3860 gaat verder met 
het verkopen van de maten 
38 tot en met 60. Voor alle 
leeftijden is er wel iets. Met 
de merken, inmiddels be-
kend, X-Two, Yest!, Ophilia, 
Magna, Sempre Piu, Rabe 
& Setter. De nieuwe winkel 
doet ook mee aan de uitver-
koop en is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

De oude winkel blijft nog ge-
opend tot half oktober. Daar 
hangen op dit moment de 
grote maten met outlet-prij-
zen tot 70 procent en is ge-
opend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Zaterdag dus ge-
sloten. Zie voor meer infor-
matie de facebookpagina fa-
cebook.com/sizeup3860.

GroenLinks wil 
duurzamer

Castricum - Donderdag 
zal de raad van Castricum 
naar verwachting een mo-
tie aannemen om de ge-
meente duurzamer te ma-
ken dan nu het geval is. 

De motie, een initiatief van 
GroenLinks roept het colle-
ge op om een plan te ma-
ken voor energiebesparing 
van de eigen gebouwen, de 
straatverlichting en het wa-
genpark. Volgens Groen-
Links is er nog veel winst te 
halen op deze terreinen. Bij-
komend voordeel is dat de 
gemeente geld bespaart op 
haar energierekening. Ook 
draagt ze bij aan het terug-
dringen van de CO-2 uit-
stoot en het tegengaan van 
het broeikaseffect. De mo-
tie krijgt waarschijnlijk steun 
van een meerderheid tijdens 
de raadsvergadering. Mede-
indieners zijn SP, D66, PvdA, 
VrijeLijst, CDA, GDB en Cas-
tricum Lokaal. GroenLinks 
heeft al eerder voorgesteld 
dat er een meerjarig inves-
teringsplan moet komen voor 
de verduurzaming van de ge-
meentelijke organisatie.  
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Finale van Uit Je Bak en Shake 
the Party in De Bakkerij

Castricum - Juli staat voor 
de vrijwilligers van de Vereni-
ging Vrienden van De Bakke-
rij in het teken van de voor-
bereidingen voor het Uit Je 
Bak-festival, dat dit jaar op 
zondag 31 juli haar tien-

de editie beleeft. Het fes-
tival biedt dit jaar voor het 
eerst een podiumplek aan 
de winnaar van de Uit-Je-
Bak Band-Battle, en die gaat 
tussen Inbetween Colours en 
Mike & The Musicians (fo-

to). Zaterdagavond aanvang 
21.00 uur, entree gratis. 
Op zondagmiddag Shake The 
Party met muziek uit de jaren 
50 en 60. Zomaar een Zon-
dagmiddag gaat om 14.00 
uur van start in De Bakkerij. .

Nachtwerk voor brandweer
Castricum - Woensdag 
vroeg om 0.15 uur is de 
brandweer uitgerukt naar 
een afdeling aan de Oude 
Parklaan na een brandmel-
ding. Ter plaatse bleek de 
rookmelder afgegaan te zijn 
door stoom die vrijkwam tij-
dens het douchen. 
Vrijdag om 7.00 uur ging de 
brandweer weer richting Dijk 
en Duin. Er bleek een klein 
brandje geweest te zijn. Dat 
was uit toen de spuitgas-
ten ter plaatse kwamen. Za-
terdag om 12.35 uur zijn 
de brandweerkorpsen van 
Akersloot en Heiloo uitgerukt 
naar de A9, omdat bij hecto-
meterpaal 67,0 aan de rech-
terkant een voertuig in brand 
stond. Zondag om 4.00 uur 

is de brandweer met spoed 
uitgerukt om een meting te 
verrichten in een apparte-
mentencomplex aan de Kor-
te Cieweg, omdat daar in een 
woning een koolmonoxide-
melder was afgegaan en een 
van de kinderen zich niet lek-
ker voelde.

De bewoonster heeft hier-
op 112 gebeld en het gezin is 
op het balkon gaan staan om 
de hulpdiensten af te wach-
ten. Door het ventileren van 
de woning heeft de brand-
weer niets kunnen meten. 
Uit voorzorg is de gaskraan 
dichtgedraaid en de cv-ketel 
uitgeschakeld. Ook is het ad-
vies gegeven om de ketel na 
te laten kijken. 

Ouderen-jongerendag 
op het Jac. P. Thijsse 

Castricum - Donderdag 7 
en vrijdag 8 juli vond de 
tiende editie van de oude-
ren-jongerendagen plaats 
op het Jac. P. Thijsse Col-
lege. De leerlingen van 
3mavo beleefden op don-
derdag een buitendag, bij 
één van de verzorgings-
huizen in de regio. Op vrij-
dag ontvingen zij zo’n ne-
gentig gasten op het JPT.   

Donderdag was een dag vol 
beweging. De leerlingen gin-
gen naar zorgcentra in en 
rond Castricum. Ze hielpen 
bij het rondbrengen van kof-
fie, thee en gebak, zorgden 
voor muziek, verzorgden de 
handen van bewoners, de-
den mee aan de wandelpuz-
zeltocht, werkten mee aan de 
bingo, praatten mee in ge-
spreksgroepjes en waren be-
geleiders bij het maken van 
een (rolstoel-)wandeling. 
Andere leerlingen brachten 
de senioren naar de speciale 
bus, waarmee ze met rolstoel 
en al een rondrit maakten 
door Noord-Holland: door 
Limmen en Heiloo via Alk-
maar naar de Broekerveiling 
en langs de zee weer terug. 
Leerlingen en senioren spra-

ken samen over de teksten 
op de hangertjes van thee-
zakjes en dat leidde tot boei-
ende gesprekken. Het ging 
dan ook over dingen die ie-
dereen in het leven mee kan 
maken. ,,Heel geslaagd en de 
inhoud van de gesprekken 
was soms zonder meer ver-
rassend”, aldus docent Je-
roen Kerstjens. 
Vrijdag werden negentig gas-
ten ontvangen op het Jac. P. 
Thijsse College. Bij binnen-
komst werden de gasten ge-
koppeld aan een gastheer of 
gastvrouw uit 3mavo. Na de 
opening door mevrouw Hyl-
kema, rector van het Jac. P. 
Thijsse College en Kees Rood, 
wethouder van de gemeente 
Castricum, kregen de gas-
ten de mogelijkheid om één 
van de vele workshops te vol-
gen. John Heideman vertelde 
over de Tweede Wereldoor-
log in Castricum, er was een  
workshop tapas maken en bij 
de workshop DNA werd uit-
gelegd hoe men verschillen 
kunt zien tussen DNA van de 
mens, dier en plant. De krant 
over deze ouderen-jongeren-
dag is te vinden op de websi-
te van het Jac. P. Thijsse Col-
lege. 

Bezoek uit India voor  Muttathara 
Castricum - Stanley Pra-
kash en zijn vrouw Beulah 
zijn sociaal werkers in Zuid-
India. Zij organiseren vooral 
projecten  ten behoeve van 
de economische ontwikke-
ling van vrouwen en kinde-
ren. Sinds drie jaar worden zij 
daarbij ondersteund met do-
naties van de Stichting Cas-
tricum helpt Muttathara. Af-
gelopen week bezochten zij 
Castricum. 
Na sluitingstijd  van de kring-
loopwinkel hebben Stanley 
en Beulah een video laten 
zien van hun projecten. Zo 
heeft Beulah voor een groep 
van veertig vrouwen en jonge 
mensen een computercursus 
georganiseerd. Daarin leren 
ze de basisvaardigheden om 
op een computer te kunnen 
werken. De veertig leerlingen 
leren dit op tien computers. 
Dit geeft al aan hoeveel ver-
schil er in het dagelijks leven 
van mensen gemaakt kan 
worden met een relatief klei-
ne financiële donatie.
Stanley organiseert een pro-
ject waarmee vrouwen een 
koe op afbetaling kunnen 
kopen. Met de opbrengsten 
van de melk betalen zij de 
koe af. Met de verdere op-
brengsten kunnen de vrou-
wen een tweede koe kopen. 

De opbrengsten van de af-
betalingen worden weer ge-
bruikt om koeien voor ande-
re vrouwen te kopen. Na het 
zien van de video volgde een 
levendige discussie. Hierin 
kwam naar voren dat de pro-
jecten van Stanley en Beulah 
heel sterk zijn gericht op het 
steunen van mensen uit de 
Dalit kaste. Dit is de laagste 
kaste in India, en wordt ook 
wel de kaste van de onaan-
raakbare genoemd. Wettelijk 
is het kastesysteem dan wel 
afgeschaft; in het dagelijk-
se leven is het springlevend. 
Stanley en Beulah komen zelf 
ook uit de Dalit kaste. Dit be-
tekent dat er ook vandaag de 
dag huizen zijn waar zij niet 

naar binnen kunnen, dat ze 
extra problemen hebben bij 
het  aanvragen van vergun-
ningen en bij het vinden van 
goed onderwijs voor hun kin-
deren. Deze mensen kunnen 
een steuntje in de rug daar-
om zo goed gebruiken. Tot 
slot werd opgemerkt dat de 
steun speciaal gericht is op 
vrouwen, omdat zo het he-
le gezin geholpen wordt. Op 
de foto Stanley Prakash en 
zijn vrouw Beulah samen met 
voorzitter Elly Oude Elferink 
en  penningmeester Hein Hil-
horst van de Stichting Cas-
tricum helpt Muttathara op 
werkbezoek bij het melkvee-
bedrijf van Michiel Mooij en 
Jacqueline de Lange.
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De Witte grijpt ticket voor Rio, 
Michel Butter haalt het niet

Castricum - Tijdens de EK 
Atletiek in Amsterdam  ging 
Lisanne de Witte zaterdag-
middag van start op de 4x400 
meter estafette. Michel But-
ter mocht op de laatste dag 
van de EK Atletiek in actie 
komen op de voor het eerst 
tijdens een EK georganiseer-
de halve marathon.
Lisanne de Witte liep donder-
dagavond de halve finale 400 
meter, maar zij kwam 0,03 se-
conde te kort voor de finale. 
Zaterdagmiddag mocht zij 
opnieuw in actie komen, dit 
keer in het 4x400 meter es-
tafetteteam. De Witte plaats-
te een goede versnelling en 
kon na 150 meter een Roe-
meense loopster binnendoor 
inhalen. Zo bracht zij het Ne-
derlandse team na twee ron-
den naar de derde plek. De 

Witte liep als snelste van het 
team een ronde van 50.8. Het 
estafetteteam finishte uitein-
delijk als vijfde in een tijd van 
3’29.18 en liep hiermee het 
18 jaar oude Nederlandse re-
cord van 3’32.31 uit de boe-
ken. Bovendien plaatste het 
estafetteteam zich met deze 
prestatie als tijdsnelsten voor 
de finale op zondagavond. 
Ruim een dag later stonden 
de dames opnieuw aan de 
start. Lisanne was net als za-
terdag de tweede loopster. 
Opnieuw wist ze een hele 
snelle ronde – deze keer van 
50.9 – neer te zetten. De da-
mes finishen uiteindelijk als 
zevende in een tijd vlak bo-
ven het gloednieuwe Neder-
lands record: 3’29.23. ,,De-
ze prestatie van de estafette-
ploeg is hoogstwaarschijnlijk 

Regio - Verleden week don-
derdag vond een bijzondere 
bijeenkomst plaats bij ‘Veel 
in Hout’ in Heemskerk, een 
onderdeel van Heliomare. 
Hier kreeg Memoria Uitvaart-
zorg een speciaal zelfontwor-
pen kist gepresenteerd. Deze 
is handgemaakt door de leer-
lingen, cliënten van Veel in 
Hout en begeleiders. De uit-
vaartkist is gemaakt van ge-
bruikt pallethout en de be-
kleding en kussentjes zijn 
van katoen. De leerlingen 
hebben de kist ‘Anders’ ge-
noemd. Waarom? Omdat zij 
anders zijn en ook de kist an-
ders is. Deze is aan de collec-
tie kisten van Memoria Uit-
vaartzorg toegevoegd. ,,Voor 

iedere keer dat deze uitvaart-
kist wordt besteld, bestel-
len wij bij ‘Veel in Hout’ met-
een een nieuwe”, aldus Man-
dy van Memoria Uitvaartzorg. 
,,We vinden het belangrijk 
dat we op deze manier een 
steentje bijdragen aan He-
liomare/de Hartekampgroep, 
die mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt opleiden 
en begeleiden.” 

,,Bovendien past het perfect 
in onze visie van betrokken, 
met aandacht, maatschappe-
lijke betrokkenheid en duur-
zaam”, vult Patty-Lou aan.  
Begeleider Peter stapt zon-
der pardon in de kist om te 
demonstreren hoe netjes 

het geheel toont. ,,De dood 
mag best wat vaker bespro-
ken worden”, vindt hij.  Zo-
wel Heliomare als Memoria 
Uitvaartzorg vinden het be-
langrijk om met elkaar de-
ze samenwerking nog meer 
vorm te geven en dat gaat ze-
ker gebeuren.  Heliomare wil 
op korte termijn, in samen-
werking met de Hartekamp-
groep, activiteiten uitbreiden 
met nog meer ambachten, 
bedacht en uitgevoerd door 
leerlingen en begeleiders. Zo 
hopen ze nog meer produc-
ten te kunnen leveren, niet 
alleen aan Memoria Uitvaart-
zorg, maar ook aan particu-
lieren en bedrijven in het al-
gemeen.

goed genoeg voor deelname 
aan de Olympische Spelen. 
Iedereen moet voor ons mee 
duimen’, aldus de Witte.

Michel Butter was geselec-
teerd om in het Nederland-
se team te lopen tijdens de 
halve marathon. Op de laat-
ste dag van de EK Atletiek 
in Amsterdam klonk voor de 
mannen bij het Rijksmuseum 
om 9.50 uur het startschot. 
Butter vertelt over zijn race: 
,,Ik had me voorgenomen om 
rustig op te bouwen en om 
daarna mensen in te gaan 
halen. Ik had het idee dat 
dat goed ging, omdat er op 
het begin nog veel mensen 
voor mij liepen.” Butter bleek 
echter harder gestart te zijn 
dan hij dacht: ,,Op 5 kilome-
ter kwam ik 15’03 door, dus 

dat is wel hard”, zegt Butter. 
Na 10 kilometer kreeg hij het 
daardoor zwaar, maar vanaf 
15 kilometer kon hij het ritme 
weer wat beter oppakken. ,,Ik 
zat er niet lekker in. Pas in 
het laatste deel kon ik weer 
echt pushen en begon ik lek-
ker te draaien.” Butter heeft 
de limiet voor de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro niet 
gelopen. Butter finishte uit-
eindelijk als 27e.
Na zijn kuitblessure, die hem 
weerhield om bij de mara-
thon van Rotterdam een li-
mietpoging voor de Olympi-
sche Spelen te doen, heeft 
hij er alles aan gedaan om op 
tijd weer op niveau te komen. 
Butter concludeert echter dat 
Rio voor nu te vroeg komt: 
,,Ik heb er alles aan gedaan 
en was goed op weg, maar ik 
kom nu gewoon te kort. Als 
ik 27e word in zo’n veld, heb 
ik in Rio niets te zoeken.’” Als 
team eindigde de Nederlan-
ders uiteindelijk op een zes-
de plaats.

Een collectief genoegen
Castricum - Er is weer le-
ven in de Blinckers-brou-
werij. Kunstenaarscollec-
tief CAKtwo, bestaande uit 
Peter Rijke, Berend Wijers 
en Marina Pronk hebben 
sinds oktober 2014 een 
gebruikscontract voor het 
voormalige restaurant op 
het strandplateau. 

De beeldhouwers werken er 
sinds die tijd aan hun eigen 
beelden maar ook aan het 
collectieve werk dat bestaat 
uit enorm uitvergrote voor-
werpen en dieren. Al twee 
maal schitterde de kerstster 
op het dakterras en er is veel 
te doen over de spinnen die 
op en rond het gebouw te-
voorschijn komen. Minder 
bekend is dat er nog een 
enorme reuzenspin in op-
slag ligt.. De enorme strand-
stoel met bijbehorend tafel-

tje en de onmisbare fles zon-
nebad tovert een glimlach 
op de gezichten van de vele 
strandbezoekers en het col-
lectief heeft nog meer in pet-
to. Pronk: ,,We hebben hard 
gewerkt om het toch behoor-
lijk gehavende gebouw om te 
toveren tot een geweldig ate-
lier. Sinds enkele weken heb-
ben we toestemming om on-
ze deuren open te gooien 
en dat doen we dan ook van 
harte. Tot en met september 
zijn bezoekers elk weekend 
op zowel zaterdag als zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur 
welkom en houden we open 
atelier met wisselende expo-
sities.”

Op dit moment exposeren, 
naast het collectief, Wijers, 
Rijke en Pronk, ook Mireil-
le Schermer en Peter Zwitser 
in Atelier voorheen Blinckers.

Castricum - Gospelkoor 
Connection zoekt een gita-
rist die het combo wil komen 
versterken. Kijk op www.con-
nection-hetkoor.nl voor meer 
informatie of bel Grete op 
0251-651689.

Gitarist gezocht 

Castricum - Om geld in te 
zamelen voor kankeronder-
zoek organiseert KWF Kan-
kerbestrijding daarom elk 
jaar de collecteweek, dit jaar 
in de week van 5 tot en met 
9 september. In Castricum en 
Bakkum wordt naar collec-
tanten en wijkhoofden ge-
zocht. 
Geïnteresseerd om als col-
lectant of wijkhoofd KWF te 
ondersteunen? Neem dan 
contact op met de secretaris 
van de afdeling, Tonny Hen-
driks, telefoon 650547, e-mail: 
ajchendriks@casema.nl.

KWF zoekt hulp 
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Limmen - Tot en met sep-
tember is er is een over-
zichtsexpositie met schilde-
rijen van Rein Juliaan Roor-
da te zien op de bovenver-
dieping van Rijksweg 127 in 
Limmen. 

Rein Juliaan Roorda is gebo-
ren op 30 april 1928 te Fries-

land. Aan deze datum dank 
hij zijn tweede naam Juliaan, 
naar toen nog prinses Juliana 
vernoemd. Sinds 1955 woont 
Rein in Akersloot. Hij kocht 
daar een café en een jaar la-
ter een melkzaak erbij. De 
melkzaak werd vijftien jaar 
later verkocht. Het café stop-
te na tien jaar, maar de slijte-
rij bleef behouden. Een stuk 
van het café moest wijken 
voor de aanleg van een weg. 
Rein besloot een stuk naar 
achter aan te bouwen en be-
gon een supermarkt; Centra, 
waar nu supermarkt Deen is 
gevestigd. 
Op zijn 62e besloot hij de 
zaak te verkopen. Daarna 
kwam hij toe aan schilderen 
en nu 88 jaar doet hij dat nog 
steeds. 

De expositie is te bezichtigen 
van dinsdag tot en met vrij-
dag van 9.30-17.30 uur en za-
terdag van 9.30-16.30 uur.

Castricum - Zondag 17 ju-
li is er een zomermarkt in 
het centrum van 11.00 tot 
18.00 uur. Op de Dorpsstraat 
en Burgemeester Mooys-
traat bieden veel standhou-
ders de leukste, lekkerste, 
nieuwste en mooiste zomer-
marktartikelen aan. Ook win-
kels zijn op deze koopzon-
dag geopend. Naast de vele 
braderieartikelen zijn er ook 

marktkramen met hobby-, 
kunst- en verzamelobjecten 
uit grootmoeders tijd. Vlak bij 
het station in de Burgemees-
ter Mooystraat is een stand 
waar allerlei oude plaatjesal-
bums, waaronder Verkadeal-
bums van Jac. P. Thijsse, ou-
de landkaarten en schoolpla-
ten van Koekkoek verkocht 
worden. Voor kinderen zijn er 
diverse attracties.

Leerlingen maken 
historische vondsten na
Castricum - In Huis van Hil-
de is binnenkort een maquet-
te van Stonehenge te bewon-
deren, prehistorische voor-
werpen en huisvesting, maar 
ook van later datum bijvoor-
beeld een Romeinse knap-
zak. Allemaal exact nage-
maakt door leerlingen van 
vwo-Xtra op PCC Het Lyce-
um in Alkmaar.
De leerlingen van de bijzon-
dere opleiding vwo-Xtra ma-
ken bij het vak geschiedenis 
elk jaar een historisch object 
dat te maken heeft met de 
periode die in dat schooljaar 
wordt behandeld. Ze doen 
dan eerst uitgebreid onder-
zoek naar de periode en het 
object. In een presentatie 
verantwoorden ze hun on-
derzoeksresultaten. Bij het 
object dat ze zo exact mo-
gelijk namaakten, schreven 

ze een toelichting voor geïn-
teresseerde kijkers. Dit type 
geschiedenisonderwijs wordt 
ook wel �Maker Education¹ 
genoemd; leren door zelf iets 
(na) te maken geeft richting 
en context aan wat de leer-
ling leert. Alhoewel in Neder-
land vooral populair in bè-
ta-onderwijs, kan het op al-
le vakken worden toegepast, 
bijvoorbeeld bij geschiede-
nis. De brugklassers van PCC 
Het Lyceum hielden zich de 
afgelopen periode bezig met 
de prehistorie of oudheid, 
tweedeklassers gingen aan 
de slag met de periode 1500-
1900 en derdeklassers met 
de 20e eeuw. De bij leerlin-
gen zeer populaire opdracht 
levert elk jaar een prachtige 
voorstelling op, die ditmaal in 
Huis van Hilde is te zien tot 
en met 28 augustus.

Drie keer Beethoven
Heiloo - Tijdens drie con-
certen in de Cultuurkoepel 
in Heiloo op 16, 19 en 24 juli, 
zal Brautigam op de fortepi-
ano, de voorloper van de pi-
ano, zijn meest geliefde so-
nates uitvoeren onder de titel  
‘The Best of Beethoven’. 
De Cultuurkoepel is de eni-
ge locatie in Nederland waar 
deze drie recitals worden ge-
geven. 
In november 2015 werd in 
Utrecht aan Nederlands be-
roemdste pianist en fortepia-

nist voor de derde keer een 
Edison uitgereikt voor zijn 
nieuwste cd. Aansluitend een 
High Tea in de binnentuin 
van de Cultuurkoepel met 
een Meet and Greet met Ro-
nald Brautigam. 
Voor meer informatie en re-
serveren kijk op www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl, mail 
naar kaartverkoop@kunst-
getij.nl of bel 06 38149037. 
Abonnement op drie concer-
ten is mogelijk. Losse kaarten 
ook per avond aan de zaal.

Snelste duif 
wint niet altijd
Castricum - Het kan zo-
maar gebeuren; postdui-
ven topfit, losgelaten in 
België, op weg naar Cas-
tricum, maar ze komen 
aanvliegen vanuit het 
noorden. Dat zijn vaak 
jonge, onervaren duiven, 
die de turbo er op hebben 
zitten en vergeten bij hun 
hok te stoppen. 

Dit weekend viel het mee, 
maar een aantal jonge duiven 
nam met de wind in de rug 
de afslag te laat en verspeel-
de daardoor tijd. Zaterdag, 
bij de jonge duivenrace van 
De Gouden Wieken, was een 
duifje van Jaap Kaandorp de 
rapste. De wedstrijd voor de 
oude duiven uit Chateauroux 
werd gewonnen door Gerard 
Tromp en in Bakkum klok-
te Cor Schermer op de beide 
lange afstandsvluchten van-
uit Zuid- Frankrijk (1000km) 
vroege duiven.

Sportieve Akersloters 
naar Vierdaagse Nijmegen
Akersloot - Al jaren wordt 
er door leden van de 
Amak en ook door niet-le-
den deelgenomen aan de 
Vierdaagse in Nijmegen 
die dit jaar plaatsvindt van 
19 tot en met 22 juli. 

Bijna iedereen loopt indivi-
dueel, uitgezonderd wat stel-
len, familieleden of vrienden 
en vriendinnen. Cees Bak-
ker van Amak was benieuwd 
hoeveel deelnemers er mee-
doen aan de honderdste edi-
tie van het wandelevene-
ment. ,,Tot mijn grote verba-
zing waren dat er 26”, ver-
telt hij. 
,,Een gehandicapte wande-
laar loopt voor tweede keer 
40 km. Er zijn enthousias-
te kinderen die vertellen dat 
hun moeder voor de vijfde of 

tiende keer heengaat. Ook 
is er een twaalfjarig meisje, 
Kayleigh Swart, dat haar de-
buut maakt op de 30 km.”
De een ziet het als een pres-
tatie, een ander doet het met 
een intentie of voor een goed 
doel. 
,,Maar iedereen geniet met 
volle teugen op die ene na 
dan die het na de eerste keer 
voor gezien houdt. De mees-
te deelnemers zijn besmet 
met het Vierdaagse virus.” 
Ruud Laan loopt de 50 km 
voor de zevende keer, voor 
Monique Bos is het de elf-
de keer.
Jan Duin die de 30 km loopt 
is het meest ervaren; hij loopt 
de tocht voor de 32e keer, 
gevolgd door Cees Bakker 
die voor de 27e keer mee-
doet.

Castricum - Een maaltijd, 
een film en na afloop een ge-
sprek. Onder de noemer ‘Zin-
nige Zomeravonden’ biedt de 
Raad van Kerken deze activi-
teit aan. Iedereen is welkom.
Eerst is er een maaltijd be-
staande uit soep, een brood-
je, koffie of thee. Dan een film 
die de meeste mensen zal 
aanspreken. Tenslotte, voor 
wie dat wil, een moment van 
bezinning en gesprek. Voor 
de keus van de films en be-
geleiding van de gesprekken 
tekenen de pastores in Cas-
tricum of gemeenteleden. De 
avonden zijn steeds op don-
derdag in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat, hoek Kleibroek 
op 21 en 28 juli, 11, 18 en 25 
augustus. Aanvang 18.00 uur 
en de bijeenkomst duurt tot 
circa 21.00 uur. De kosten 
zijn vijf euro per avond. Aan-
melden uiterlijk één dag te-
voren via tel.: 0251-654428,
email: riaritzema@kpnpla-
net.nl.  

Zinnige 
zomeravonden

Castricum - Marion de Jon-
ge exposeert grote houts-
kooltekeningen en Marjan 
Smulders beelden bij kap-
salon Jeunesse op het Kooi-
plein. De expositie is te zien 
van 16 juli tot 27 augustus 
van dinsdag tot en met za-
terdag.

Expositie





 
16   13 juli 2016

Whatsapp BurgerAlert 
Limmen nu ook actief

Limmen - Een aantal be-
heerders van de website ‘Je 
bent Limmer als...’ heeft eni-
ge tijd geleden het initiatief 
genomen om te komen tot de 
oprichting van de Facebook-
pagina ‘BurgerAlert Lim-
men’. De pagina kent inmid-
dels al ruim 125 deelnemers. 
Het doel van de BurgerAlert 
is om bij verdachte situaties, 
pogingen tot inbraak, inbra-
ken et cetera melding te ma-
ken. 
De deelnemers kunnen inci-
denten, vandalisme, verdach-
te situaties, valse collectan-
ten/colporteurs, pogingen 
tot oplichting met bankpas-
jes direct via de app melden, 
maar moeten dit ook direct 
doen bij de politie via 0900 

8844 en/of het alarmnummer 
112 bij ernstige situaties. Zo-
dra iemand iets meldt wor-
den de overige deelnemers 
direct gealarmeerd en kan 
iedereen uitkijken naar ver-
dachte personen. Het is van 
groot belang dat bij een mel-
ding de straatnaam wordt 
genoemd, het tijdstip, de si-
tuatie, eventueel kentekens 
en misschien is het mogelijk 
een foto te maken. Het is niet 
de bedoeling zelf handelend 
op te treden. Aanmelden kan 
via het emailadres: marjan.
weurding63@gmail.com, ver-
meldt daarbij naam, adres en 
mobiele telefoonnummer. Bij 
aanmelding krijgt men gelijk-
tijdig duidelijke gebruiksaan-
wijzingen toegestuurd. 

André Hazes junior 
op Camping Bakkum

Bakkum - Er wordt een 
feestavond gehouden op 13 
augustus op Camping Bak-
kum. De line-up van arties-
ten is nog niet helemaal be-
kend, maar André Hazes Jr. 
zal in ieder geval een optre-
den verzorgen. 
Maar eerst  Bakkum Ver-
telt. Op 3 augustus wordt 
er afgetrapt met verhalen-
verteller Sahand Sahebde-
vani en Ot Azoj. Tot en met 
6 augustus is het een festi-
val vol met theater, singer-
songwriters, bands en lek-
ker eten en drinken. The-
ater voor de allerkleinsten 
door Thetater Tweekant 
en de Toru Noru Compag-
ny. Elke dag wordt afgeslo-
ten met bands, Ot Azoj op 
woensdag, La Garçon op 
donderdag, Sinas op vrijdag 
en Maison du Malheur komt 
het festival op zaterdag-
avond afsluiten. Met ver-
schillende singer-songwri-

ters zoals Rosemarijn Strij-
ker en Florian Wolff wordt 
het ook weer genieten. La-
chen kan met Martijn Kard-
ol die met zijn programma 
Jongensboek prijzen won 
tijdens het Groninger Stu-
denten Cabaret Festival 
in 2015 en de jury- en pu-
blieksprijs van het Leids Ca-
baret Festival in 2016. Isabel 
Nolte komt met Onderweg 
een muzikale cabaretes-
ke show geven. Zelf aan de 
slag kan tijdens workshops 
van Tune4u, Gail Meijer (fo-
tografi e) of Liedfs (poëzie). 
Of eerste hulp ontvangen bij 
het afmaken van een ver-
haal van de Verhalendames 
tijdens La Vie en Prose. Lek-
ker eten mag op het festival 
natuurlijk niet ontbreken. 
Van Saladebar tot Vive le vin 
en van Eetschuur tot Pasta 
Joe. Foto: cover van Leef, het 
laatste album van André Ha-
zes Jr. 

André Hazes junior André Hazes junior 

Naar de polder
Heiloo - De IVN-natuurwan-
deling op zondag 17 juli voert 
vanaf de Kattenberg naar het 
dijkje rond de Kooymeerpol-
der. Aanvang 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg. Honden kun-
nen niet mee, vanwege het 
vee in de polder. Een dona-
tie (2,50 euro) wordt op prijs 
gesteld. Foto: Paul ten Have.Nieuwe expositie in 

Strandvondstenmuseum
Castricum - Wil Piersma ex-
poseert werk in het Strand-
vondstenmuseum. Pas na 
haar pensioen is ze gaan te-
kenen en schilderen. Haar 
werk maakt veel indruk op 
haar man Bram die zijn, niet 
zo graag in de belangstelling 
staande, partner overhaalde 
om te gaan exposeren. ,,Best 
wel spannend, want iedereen 
heeft natuurlijk een andere 
kijk op de werken. Het leuke 
is dat de eerste bezoeker, al 
bij de opbouw van een expo-
sitie in het Strandvondsten-
museum, een van de schilde-
rijen wilde bemachtigen.” De 
expositie duurt tot 1 oktober 
en krijgt na 17 augustus ge-
zelschap van een tweede ex-

Bakkum - De Dijk en Duin 
4-uurs estafette wordt ge-
reden op zondag 9 oktober. 
Na vijf edities op het evene-
mententerrein Geestmeram-
bacht gaat de MTB de Zee-
leeuw 4-uurs estafette op het 
terrein van Dijk en Duin, ver-
der. Om 12.00 uur wordt het 
startschot gelost en zullen 
de teams, bestaande uit twee 
personen, en individuele rij-
ders in verschillende cate-
gorieën om de eer gaan strij-
den. Per team is één rijder op 
het parcours. Inschrijven is 
mogelijk voor teams van twee 
deelnemers (dames, heren of 
mix), maar ook voor indivi-
duele rijders met een apart 
klassement. 
Inschrijven en meer informa-
tie via www.mtb-dezeeleeuw.
nl.

4-uurs estafette
op Dijk en Duin

Tennissers blij met nieuwe shirts
Limmen - Met de invulling 
van een nieuwe sponsor-
commissie is TV Limmen er 
in geslaagd om de jeugd van 

de tennisvereniging in een 
nieuw shirt te steken. Vorige 
week zaterdag was de uitrei-
king, net voor de start van de 

clubkampioenschappen. Ook 
tennissen bij TV Limmen? 
Aanmelden kan via  JC@
tvlimmen.nl.

positie. Het Strandvondsten-
museum stelt twee gra-
tis expositieruimtes ter be-
schikking voor een exposi-
tieperiode van maximaal drie 
maanden. Vanaf 1 januari 
is er weer plaats voor nieu-
we exposities. Ook expose-
ren? Mail naar info@strand-
vondstenmuseum.nl  of bel 
06-22923226.

Na 96 jaar de laatste 
afzwaaiers Augustinus

Castricum - Woensdag  is 
de de 96ste en laatste lich-
ting groep 8 leerlingen uit-
gezwaaid vanaf de Augusti-
nusschool. Dit was, sinds de 
fusie met de Toermalijn, ook 
de eerste lichting afzwaaiers 
van basisschool Helmgras. 
Het werd extra feestelijk en 
groots aangepakt, compleet 
met een groot aantal erebo-
gen. Tegelijk werd een zo-
mercarnaval gehouden met 
verklede kinderen die aller-

lei buitenspelletjes konden 
doen. 
Basisschool Augustinus is 
sinds dit schooljaar onder-
deel van de nieuwe basis-
school Helmgras. Afgelo-
pen schooljaar werd nog ge-
bruik gemaakt van de loca-
tie Augustinus, die daarmee 
96 jaar lang dé dorpsschool 
van Castricum was. Vanaf 
volgend schooljaar verhuizen 
alle kinderen naar de locatie 
aan het Korte Land. 

www. .nl

www. .nl
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