
Iedere inwoner van onze gemeente die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan 
hem of haar tot 1 oktober aanmelden voor de ‘mantelzorgwaardering 2018’. De gemeente stuurt 
een brief daarover naar de inwoners van wie de gemeenten weten dat zij mogelijk mantelzorg 
krijgen.   

Veel mensen die erns  g of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun 
belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen. e zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom kunnen zij van de gemeente 
een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon. Deze mantelzorgwaardering’ is geen 
vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2018.

Voor wie is een mantelzorgwaardering bedoeld?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2018 minstens drie maanden intensief voor een 
ander hebben gezorgd. De aanvrager moet wonen in de gemeente Castricum.  ok mensen van wie 
de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krijgen  en dus geen brief hebben ontvangen kunnen 
iemand voordragen. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de gemeente wonen.

Hoe kun je een mantelzorger aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het aanmeldformulier mantelzorgwaardering 2018 een of 
meerdere mantelzorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 1 oktober 2018 worden opgestuurd 
naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier.  

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst eerst de aanvraag. r wordt maximaal n waardering per huisadres verstrekt. s 
de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger ruim voor de feestdagen een cadeaubon als blijk 
van waardering voor zijn of haar goede zorgen. r zijn drie bonnen, waaruit kan worden gekozen. De 
hoogte van de cadeaubon wordt begin november bepaald. 

Aanvraagformulieren
ormulieren zijn vanaf 1 september 2018 te downloaden van de gemeentelijke website, af te halen bij 

de balie van het gemeentehuis of  jdens het spreekuur van het Sociaal eam in uw gemeente.

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2018 minstens drie maanden intensief voor 
een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet wonen in een van de vier genoemde gemeenten. 

ok mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krijgen  en dus geen brief hebben 
ontvangen kunnen iemand voordragen. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de benoemde 
gemeenten wonen. 

Vraag een cadeaubon voor een 
mantelzorger aan

Keuzewijzer Thuistechnologie, 
over langer zelfstandig thuiswonen

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen op een veilige en verantwoorde 
manier. Dat thuistechnologie daarbij kan helpen, is lang niet bij iedereen bekend. Daarom 
hebben de gemeenten in de regio Alkmaar en Hoorn, met ondersteuning van de provincie 
Noord-Holland, de ‘Keuzewijzer’ ontwikkeld. Om inwoners, mantelzorgers en professionals 
in icht en over icht te geven in thuistechnologie oplossingen  n een paar klikken via h  p:
keu ewij er info gee   de wij er ona  ankelijk advies op maat  

n icht, over icht, passende oplossingen en ona  ankelijk advies
huistechnologie werkt alleen als het persoonlijk en op maat wordt ingezet. en succesvolle 

inzet hangt af van vele factoren zoals de leef- en woonsitua  e, de nabijheid of beschikbaarheid 
van hulp en/of beperkingen. De inzet van thuistechnologie voor bijvoorbeeld iemand die 
samenleeft  met een partner met beginnende demen  e, ziet er anders uit dan voor een 
alleenwonende persoon die bijvoorbeeld slechthorend is. De wijzer inventariseert’ daarom 
de situa  e en de behoeft en en laat zien welke technologie hierbij kan helpen. Alleen passende 
oplossingen, die voldoen aan de belangrijkste keurmerken, worden getoond in een bondig 
overzicht, met leveranciers van de getoonde oplossingen. De euzewijzer kan prijzen en 
waarderingen opvragen en handige adressen’ uit de regio tonen voor bijvoorbeeld begeleiding 
bij installa  e. Het inzicht, het overzicht en het advies zijn ona  ankelijk. 

ragen en meer informati e 
Voor meer informa  e kunt u kijken op de euzewijzer: htt p://keuzewijzer.info. U kunt ook 
terecht bij de klantenservice voor meer informa  e en vragen: telefoonnummer 06-12396730 of 
info@thuissignaal.nl
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Agenda Raadsplein 13 september 2018
Tijd Onderwerp
20:15  21:00 Regionale visie verblijfsrecrea  e oord-Holland oord
20:15  21:00 Bespreken zorg n.a.v. ar  kel RC over problemen bewoners, bestuur 

en medewerkers gemeente Bergen
21:00-21:15  pauze
21.15  22.00 Vervolgbespreking (inclusief evt. amendementen en mo  es) ota  

Dierenwelzijn
21:15  22:00 Commissie Algemene aken  met o.a. Aanpassen Reglement van  

orde gemeente Castricum en Verordening ambtelijke bijstand en   
frac  eondersteuning; en Benoemen commissielid mw. wikker

22.00  22.30 Mo  e kinderpardon 
22:00  22:30 Verklaring van geen bedenkingen 4 woningen aan de Rooinap 15 te  

Limmen

22.45 Raadsvergadering met o.a. Debat Raad, Actuele poli  eke  
onderwerpen, Besluitvorming over ota Dierenwelzijn, Aanpassen  
Reglement van orde gemeente Castricum en Verordening ambtelijke  
bijstand en frac  eondersteuning; en Benoemen commissielid 
mw. wikker. 

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa  es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich 

daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.

p de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De jaarlijkse folder voor de pen Monumentendagen op 8 en 9 september is weer op meerdere 
plaatsen te verkrijgen. U kunt hem a  alen in het gemeentehuis, de bibliotheken en de VVV-
informa  epunten. 

Het monumentenweekend heeft  het thema n uropa . Castricum sluit daarop aan door aandacht 
te vragen voor de Slag bij Castricum in 1799: een interna  onale oorlog van de ngelsen en Russen 
tegen de ransen en Bataven op ons grondgebied rond de Papenberg. Werkgroep ud-Castricum 
heeft  een tentoonstelling over deze vergeten oorlog georganiseerd in De Du nkant. p deze 
loca  e zal wethouder Paul Slett enhaar op zaterdag 8 september de pen Monumentendagen 
openen. a een feestelijke ontvangst zal hij onder begeleiding van soldaten in kledij van 1799 naar 
het Huis van Hilde lopen en ook daar een vondst uit die periode bekijken. 

Behalve dit op uropa gerichte thema zijn er in het weekend ook weer veel oude bekenden  
geopend. e staand vermeld in de folder. Wij wensen u veel plezier. 

Folder Open Monumentendagen 
Castricum verkrijgbaar

Open Monumentendagen 8 en 9 september

et uper choon esti val komt op  septem er naar Castricum  et ge ellige duur aam
heids festi val iedt een ondagmiddag vol inspirati e n ontspanning  et festi val in het il
lem de ijkepark grati s toegankelijk van    uur

p het programma staat o.a. een muzikaal optreden van de tweelingzusjes van All he ing’s 
Daughters’, die we kennen van onder andere het tv-programma De Wereld Draait Door. ok 
het opvallende straatt heater-trio de Re-C clists’ treedt op; het trio levert het bewijs dat afval 
scheiden en rec cling leuk en waardevol is. Lekker eten en drinken wordt gecombineerd met 
genoeg ruimte om te spelen, kindertheater, een (vegan) schminkhoek en zelfs een stormbaan. 

n op de markt kun je rondstruinen tussen de duurzame en lokale producten. Lokale en 
duurzame ondernemers zijn nog steeds van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor een 
mooie plek op het fes  valterrein via info@groene-bazen.nl.

Het SuperSchoon es  val wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente en wordt geopend 
door wethouder Slett enhaar van afvalzaken. Met dit fes  val willen we op een luch  ge 
manier laten zien dat het ons ernst is met een schone straat,  aldus de wethouder. We willen 
de waarde laten zien van afval, schone energie en eerlijke producten. Jong en oud kunnen 
op een leuke manier zien en ervaren dat duurzaamheid helemaal niet zo moeilijk is.  De 
gemeente is zelf ook aanwezig op het fes  val met een stand met onder andere informa  e over 
afvalscheiding en zwerfafvalbeleid. 

p de acebookpagina www.facebook.com/SuperSchoon es  val staat de laatste informa  e 
over het programma van het fes  val. 

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
aat je ericht achter op      
och ellen  an niet naar dit nummer maar naar  

SuperSchoon Festival op 16 september
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 

U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publica  e is alleen ter informa  e.
Datum Adres 
240818 Sluisweg 1B in Akersloot

Het legaliseren van het gebruik (het houden van honden en paarden) 
en recrea  eve bewoning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 

ergunningsvrij: ikenhorst  in Castricum 
Het plaatsen van een vrijstaande houten berging met terrasoverkapping bij een  
bestaande woning 

ergunningsvrij: ogeweg  in immen 
Het plaatsen van een hek

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
300818 eeweg  in Castricum

Het bouwen van een opslagloods
t ie  enland  in immen 

Het verbreden van de uitrit

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informa  e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende vergunningen

Verleende APV-vergunningen
Datum Adres
300818 usseldorperweg  in immen 

Verleende evenementenvergunning 
Caf  bar de Lantaarn: organiseren van de Limmer ermis van vrijdag 7 t/m 
maandag 10 september 2018.

300818 orpskern, start  nish usseldorperweg  in immen 
Verleende evenementenvergunning Dorpskern: start/fi nish Dusseldorperweg 103,  
het organiseren van de ermis Run Limmen 2018 op zaterdag 8 september van  
16.00-18.00 uur. 

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

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan erste roenelaan in Castricum 

Burgemeester en wethouders maken op grond van ar  kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het bestemmingsplan e-
rste roenelaan Castricum heeft  vastgesteld. 

Inhoud bestemmingsplan 
n het plan is een afweging gemaakt tussen vrije kavels of rijwoningen. Het college heeft  

gekozen voor rijwoningen in het sociale segment. Het plan is eind 2016 en medio 2017 be-
sproken met omwonenden en belanghebbenden en vervolgens aangepast.
De gemeenteraad heeft  in oktober 2017 het aangepaste plan vastgesteld als defi ni  ef 
Ruimtelijk ader. a het raadsbesluit is de ruimtelijke procedure opgestart en is het ontwerp 
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college in februari 
2018 ter visie gelegd. edurende de ter visie legging termijn van 6 weken zijn er geen zien-
swijze op het bestemmingsplan binnen gekomen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien? 
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 

zijn met ingang van 30 september 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan D L. MR .0383.BPC18 roenelaan-VS01. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Castricum, Raadhuis-
plein 1, 1902 CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren? 
egen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 

die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken: 

- een belanghebbende die  jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 A Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
ngevolge ar  kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 

het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor ge-
noemde beroepstermijn a  oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit 
niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorzien-
ing. en voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 A Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. ndien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist. 

eer informati e 
Voor meer informa  e kunt u contact opnemen met het eam Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marcovinke@debuch.nl 

Melding Geluid

Publica  e besluit maatwerkvoorschrift en geluid, Haak Machinebouw, Molenlei 2 , te 
Akersloot

Burgemeester en wethouders van Castricum maken, gelet op het Ac  viteitenbesluit milieu-
beheer, bekend dat zij op 4 september 2018 hebben besloten maatwerk te stellen ten aan-
zien van Haak Machinebouw, Molenlei 2  te Akersloot. Het betreft  maatwerk met betrekking 
tot het aspect geluid.

Datum van verzending besluit: 5 september 2018.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:

uw naam, adres, postcode en woonplaats;
de datum;
over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit

bijsluiten);
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. ndien onver-
wijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank oord-Holland 

oord, Sec  e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige 
voorziening te tre  en. U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuuursrecht.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een ele-
ktronische handtekening (DigiD). Voor meer informa  e verwijzen wij naar www.rechtspraak.
nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt gri   erecht geheven.

nformati e Besluit in ien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Regionale Uitvo-
eringsdienst oord-Holland oord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 
(o.v.v. zaaknummer RUD.254709).

Castricum, 5 september 2018

Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

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

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

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

Openingstijden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en 
financiën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

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

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

00 xx maand 2018
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00xx maand 2018

Cursus tuinontwerpen 
bij Groei & Bloei
Regio - Op 25 september start 
weer de jaarlijkse cursus tuinont-
werpen van Groei & Bloei Mid-
den-Kennemerland.  In zes avon-
den maak je een ontwerpteke-
ning voor je eigen tuin.

Wist je dat een tuin groter lijkt als 
je gebruik maakt van schuine lij-
nen? En dat hogere beplanting in 
het midden een tuin meer diepte 
geeft en spannender maakt? 
Dit en veel andere ontwerpaspec-
ten komen aan de orde in de cur-
sus tuinontwerpen. In de afgelo-
pen jaren hebben veel cursisten 
deze cursus met succes en plezier 
gevolgd. 
In de cursus tuinontwerpen maak 
je in zes avonden een ontwerp-
tekening voor je eigen tuin. Aan 
het eind van de cursus heb je een 
ontwerp waar je zelf mee aan de 
slag kunt of dat je door een hove-
nier kunt laten uitvoeren. Houd 

er rekening mee dat er ook wat 
huiswerk aan te pas komt.  De 
cursus gaat alleen door bij vol-
doende deelnemers.
N.B.: In deze cursus tuinontwer-
pen gaat het vooral om de ruim-
telijke indeling van de tuin (pa-
den, terrassen, beplantingsvak-
ken, gazon, hagen en bomen, 
etc.). De planten zelf, met bloem-
kleuren, bloeitijden, bloem- en 
bladvormen, etc. komen aan de 
orde in een andere cursus (be-
plantingsplan), die waarschijnlijk 
voorjaar 2019 weer zal worden 
gehouden. 
De cursus wordt gegeven door 
Bart Korf en  Marnette Vroegop, 
op dinsdagavond 25 september, 
2, 9, 16 en 30 oktober en 6 novem-
ber in Heiloo. Nadere informatie 
en opgave tot uiterlijk 15 septem-
ber bij Bart Korf, e-mail bkorf.1@
kpnmail.nl , of per telefoon, 072-
5054203 of 06-51339359. 

Koe tot de Nacht’ in 
Stedelijk Museum Alkmaar
Regio - Stedelijk Museum Alk-
maar tovert op vrijdag 7 septem-
ber Kunst tot de Nacht om tot 
‘Koe tot de Nacht’. Tijdens de jaar-
lijkse opening van het culturele 
seizoen wordt in het museum de 
koe gekoesterd met de tentoon-
stelling ‘De koe, het grazen voor-
bij’, met foto’s van fotograaf Hans 
van der Meer. Op deze avond zul-
len er veel activiteiten rondom de 
koe plaatsvinden en is het gehele 
museum vanaf 20.00 uur gratis te 
bezoeken. 
Het belooft een spetterende 
avond te worden met ‘loeigoeie’
activiteiten. De hele avond kan er 
genoten worden van livemuziek 
van Ierse Folk en Feestband Ka-
vel 57, de kunsten en het ijs van 
de stoere ijscomannen van Loo-
ping Good, verschillende hapjes 
en (melk-)drankjes in het Muse-
umcafé of de verschillende activi-
teiten die in het museum te doen 

zijn. Ga op speeddate met een 
van de boeren, loop mee met de 
koe-talk van fotograaf Hans van 
der Meer, maak een echte koeien-
foto in de photobooth of geef je 
mening in de KoeKast. 
Ook De Nachtvlinder strijkt deze 
avond neer in Stedelijk Museum 
Alkmaar en verzorgt van 20.00 tot 
21.30 uur de activiteit ‘koe-sjoe-
len’. Geïnspireerd op de dadaïsti-
sche dichtkunst en het Oudhol-
landse spel, sjoelen, wordt er on-
der leiding van De Nachtvlinder 
koeien-poëzie gemaakt. 
‘Koe tot de Nacht’ in Stedelijk Mu-
seum Alkmaar vindt plaats op 
vrijdag 7 september van 20.00 
tot 24.00 uur. Het hele museum 
is gratis te bezoeken. Benieuwd 
naar ‘Koe tot de Nacht’? Kijk voor 
meer informatie op de website 
https://stedelijkmuseumalkmaar.
nl/plan-uw-bezoek/activiteiten/
koe-tot-de-nacht

Looping Good (foto Roel Backaert)

Assumburgloop
Regio - IJsclub Kees Jongert 
houdt op zondag 9 september de 
Assumburgloop. De te lopen af-
standen zijn 2,5 kilometer voor de 
jeugd tot en met 15 jaar en de 10 
kilometer voor 16 jaar en ouder. 
De inschrijving is vanaf 9.30 uur 
in het clubgebouw van de ijsclub 
aan de Adelaertlaan nr. 5 in park 
Assumburg in Heemskerk. Het in-
schrijfgeld voor de 2,5 kilometer 
is 2,50 euro en 4 euro voor de 10 
kilometer. De start van de 10 kilo-
meter is om 10.30 uur en de start 
van de 2,5 kilometer is om 10.45 
uur. Voor de eerste drie aanko-

mende heren en dames op de 10 
kilometer en jongens en meis-
jes op de 2,5 kilometer is er een 
herinneringsbeker. De uitreiking 
hiervan vindt plaats direct na af-
loop van de 10 kilometer in het 
clubgebouw van de ijsclub. Het 
clubhuis is gemakkelijk te vinden: 
route A9 (afslag Heemskerk volg 
Heemskerk tweede afslag roton-
de (Communicatieweg) na 250 
meter rechts af de Adeleartlaan 
op. Zie ook www.ijsclubkeesjon-
gert.nl . Voor meer informatie Cor 
Enthoven, tel. 0251-658778. (Fo-
to: aangeleverd)

Kids and Parents Bikeschool mountainbikecup

Pleun Lodewijks wint
Akersloot - Akersloter Pleun Lo-
dewijks is donderdagavond in 
de wekelijkse wedstrijd de ver-
diende winnaar geworden om de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. Op Sport-
complex de Cloppenburgh in 
Akersloot moest de buit verdeeld 
worden zonder de aanwezigheid 
van de hele ‘Verdonk family’, zo-
dat de anderen ook eens de ge-
legenheid hadden zich in de kij-
ker te rijden.
Een snelle start van Chris Kemp 
(Egmond aan den Hoef) trok het 
veld coureurs op een lang lint. 
Daarna kwamen de renners toch 
weer in een positie terecht, waar-
bij zij op eigen niveau samen 
het duel aangingen. Al vrij snel 
werd het duidelijk dat de win-
naar moest komen uit de strijd 
tussen Ferry Karsen uit Alkmaar 
en thuisrijder Pleun Lodewijks, 
die de laatste weken een opmer-
kelijke progressie laat zien. Een-
maal duidelijk afgescheiden van 
de rest, bouwde het duo een on-
overbrugbare voorsprong op. 
De jonge Hidde Buur, ook al uit 
Akersloot, reed een opmerke-
lijke goede koers door mannen 
van de gevestigde orde achter 
zich te laten en dezen geen schijn 

van kans liet. Al in een vroeg sta-
diumkon Hidde Buur zich ont-
doen van Alkmaarder Henk Lou-
we, de man van de eerste snelle 
ronde Chris Kemp en Koen Jan-
sen uit Schagen. De karaktervol-
le Hidde Buur, nog maar net 15 
jaar, werd geen bedreiging voor 
het duo Karsen/Lodewijks maar 
reed wel zijn medevluchters van 
het eerste uur ruimschoots naar 
huis. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden dat deze Hidde 
Buur voor insiders een wereld-
prestatie neerzette. Precies half-
koers sloeg Pleun Lodewijks zijn 
vleugels uit en de vogel was ge-
vlogen. Echt groot werd het gat 
niet, zodat Pleun Lodewijks ron-
denlang diep moest gaan om niet 
de hete adem van Ferry Karsen in 
zijn nek te gaan voelen. Het speci-
alisme waar Ferry Karsen bekend 
om staat, een gaatje in een mum 
van tijd te dichten, kon hij dit keer 
niet geheel in praktijk brengen en 
bleef op de streep op twee �ets-
lengten steken.

Uitslag: 1. Pleun Lodewijks, 
Akersloot; 2. Ferry Karsen, Alk-
maar; 3. Hidde Buur; 4. Henk 
Louwe, Alkmaar 5. Koen Jansen, 
Schagen.

Regio - In het kader van 500 jaar 
Grote Kerk Alkmaar maakte foto-
graaf Rick Akkerman levensgro-
te afbeeldingen van negen Alk-
maarse gezinnen die de culture-
le verscheidenheid in de stad be-
lichamen. Samen met initiatief-
neemster en schrijfster Ema Na-
jetovic schoof hij bij deze gezin-
nen aan tafel. Het resultaat is de 
foto-expositie ‘De Wereld op je 
Bord’. De expositie is vanaf 7 sep-
tember in de Grote Kerk Alkmaar 
voor het publiek te zien. 

Ontmoet tijdens de foto-exposi-
tie ‘De Wereld op je Bord’ negen 
Alkmaarse gezinnen van diverse 
culturele komaf, geportretteerd 
en geïnterviewd tijdens een da-
gelijkse maaltijd. De tentoonstel-
ling weerspiegelt in een breder 
perspectief samenkomst en ont-

moeting, waarbij voeding het 
universele gegeven is. 

De foto-expositie wordt op vrij-
dag 28 september feestelijk afge-
sloten met een maaltijd in de Gro-
te Kerk voor 300 special guests, 
die een dwarsdoorsnede van de 
Alkmaarse samenleving vormen. 
‘De Wereld op je Kop’ wordt een 
avond vol onverwachte en speel-
se gebeurtenissen waarbij drie 
acteurs het publiek helpen om 
het diner vorm te geven. 

De foto-expositie ‘De Wereld op 
je Bord’ is vanaf 7 september tij-
dens de openingstijden van de 
Grote Kerk Alkmaar te zien. De 
toegang is gratis. Meer informatie 
over het gehele project is te vin-
den op www.grotekerkalkmaar.nl 
(Foto: Rick Akkerman)

In Grote Kerk Alkmaar
Bijzondere foto-expositie 
‘De Wereld op je Bord’

Bijeenkomsten LETSA en 
Transition Town Castricum- Transition Town Cas-
tricum en LETSA passen prima bij 
elkaar. En de komende maand or-
ganiseren ze samen een aantal 
activiteiten. Bij de bijeenkomsten 
van Transition Town Castricum 
hebben ze het over allerlei onder-
werpen die ons helpen om Castri-
cum leuker, duurzamer en groe-
ner te maken. De LETSA houdt 
zich bezig met een lokale econo-
mie met behulp van een ruilsys-
teem en een digitale munt. 
Vrijdagavond 7 september om 
19.30 uur kunnen belangstellen-
den bij Club Mariz inspiratie op 

doen om het leven duurzamer en 
socialer te maken. Deze keer be-
spreken ze hoe anderen vakantie 
vieren en hun ecologische voet-
afdruk zo klein mogelijk houden. 
Op 15 september is er om 14.00 
uur bij Boekhandel Laan een le-
zing over de Donut economie. En 
LETSA, het ruilsysteem van goe-
deren en diensten zonder eu-
ro’s, organiseert op zondag 23 
september een gezellige bijeen-
komst in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
Daarover de komende weken 
meer in deze krant.

Regio - Het onlangs heropende 
Midgetgolfpark Heemskerk aan 
de Vrijburglaan zoekt extra (vas-
te) vrijwilligers. Zij gaan bijdra-
gen aan de ontwikkeling van het 
midgetgolfpark en cliënten van 
de dagbesteding van de SIG, die 
beheer en onderhoud van het 
park uitvoeren, begeleiden bij 
hun werkzaamheden.
Stichting ADV, eigenaar van de 
midgetgolfbaan in Heemskerk, 
en de SIG, organisatie voor on-
dersteuning van mensen met 
een beperking, hebben elkaar 
gevonden in een nieuwe toe-
komst voor het Midgetgolfpark 
Heemskerk, als attractie voor in-
woners van Heemskerk en om-

geving én nieuw en uitdagend 
dagbestedingsproject voor cliën-
ten van de SIG. De vaste vrijwilli-
gers gaan een sleutelrol vervul-
len in de toekomst van het mid-
getgolfpark. Extra aantrekkelijk, 
voor een gecombineerd uitje bij-
voorbeeld, is de op een steen-
worp afstand van het midget-
golfpark gelegen Kinderboerde-
rij Dierendorp, die ook door cli-
enten van de dagbesteding van 
de SIG wordt  beheerd. 
Belangstelling voor (vast) vrijwil-
ligerswerk bij het Midgetgolfpark 
Heemskerk? Stuur een mail naar 
vrijwillligers@sig.nu of bel 0251-
23 20 76 / 06-23 60 17 39. (Foto: 
SIG)

Midgetgolf Heemskerk 
zoekt vaste vrijwilligers




