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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Extra container voor PMD / Grijze bak blijft
Grondstoffenplan: wie goed scheidt is goedkoper uit
Castricum - Verschillende fracties 
hebben vorige maand technische 
vragen gesteld over het plan. Zo 
wilde GroenLinks van de raad we-
ten of de grijze container vervan-
gen kan worden door een PMD-
variant, maar de raad vreest dat 
afval sneller gedumpt gaat wor-
den. Volgens de raad zal elk huis-
houden altijd een kleine hoeveel-
heid restafval produceren. 

Gevarieerd tarief
De extra container is bedoeld 
voor plastic, metaal en dranken-
kartons. Deze gaat de oranje zak-

ken langs de weg vervangen. Als 
blijkt dat men de PMD-container 
niet nodig heeft, mag deze weer 
ingeleverd worden. De gemeen-
te wil daarnaast een gevarieerd 
tarief invoeren, de zogenoemde 
diftar. Hoe beter je scheidt, hoe 
goedkoper je uit bent. Verschil-
lende fracties vrezen dat er dan 
meer afval gedumpt gaat wor-
den. De raad wil BOA’s en afval-
coaches gaan inzetten om dat te 
voorkomen. 

Luiers in publieke bakken
Om de hoeveelheid afval per in-

woner terug te brengen, is een 
milieutuintje nodig voor afval en 
incontinentiemateriaal. Maar de 
VVD vindt een gang naar de pu-
blieke bak geen optie en stelt dat 
er ‘grote schaamte is onder hen 
die dit overkomen.’ De raad wil 
tien extra ophaalrondes voor de-
ze doelgroep, zodat zij dit ano-
niem aan huis kunnen weggooi-
en.

‘Minder vaak legen’
In het nieuwe plan staat ook dat 
de GFT-bak, de groene bak, min-
der vaak geleegd gaat worden: 

eens per drie weken. Volgens de 
raad is dat ‘voldoende, omdat 
lang niet alle inwoners hun GFT-
container elke twee weken langs 
de weg zetten’. In de piekperiode 
zorgt de gemeente voor extra op-
haalrondes en zet zij op verschil-
lende plekken in de gemeente 
bladkorven neer voor snoeiafval.
De VVD en het CDA hebben een 
motie ingediend om afvalstor-
ting makkelijker te maken. Er 
wordt onderzoek gedaan naar 
het grensoverschrijdend maken 
van afvalbrengstations binnen de 
BUCH-gemeenten.

Hond gered van balkon
Castricum - Donderdagmiddag 
om 15.40 uur werd de brand-
weer opgeroepen om een hond 
te redden van een balkon aan de 
Geesterduinweg. De vraag kwam 
bij de politie vandaan omdat de 
hond al meerdere dagen op het 
balkon zou verblijven en de he-
le omgeving in zijn greep hield 
door het bla� en. De bewoner 
was steeds niet thuis. Uiteindelijk 

kwam de verhuurder ter plaatse 
met de sleutels van het pand en 
kon de hond bevrijd worden van 
het balkon. De hond moest met 
mankracht van de brandweer 
naar beneden worden getild om-
dat de hond geen trap kon lopen. 
De hond is door de politie in be-
slag genomen en vervoerd door 
de dierenambulance. (Foto: Eve-
lien/Hans Olivier)

Regionale Veteranendag 
Castricum en Uitgeest
Castricum/Uitgeest - Op zater-
dag 22 juni wordt door het Ve-
teranencomité Castricum en Uit-
geest voor de veertiende keer de 
Regionale Veteranendag gehou-
den. ‘s Morgens omstreeks 8.55 
uur arriveert de colonne van mi-
litaire voertuigen bij het gemeen-
tehuis van Uitgeest. Hier worden 
de veteranen en de bestuurders 
van de voertuigen door de bur-
gemeester van Uitgeest, mevr. 
W. Verkleij, welkom geheten. Bui-
ten kunnen bewoners de voertui-
gen bewonderen met op de ach-
tergrond muziek van het muziek-
korps van Uitgeest. Na ongeveer 
20 minuten vertrekt de colonne 
via de Middelweg richting de Pro-
vinciale weg. Op dit zelfde mo-
ment is er ook een � ypast over de 
Middelweg.
De colonne komt omstreeks 9.40 
uur aan bij Hotel Het Oude Raad-
huis in Castricum, waar de bewo-
ners van Castricum kennis kun-
nen maken met de veteranen 
van hun gemeente en de voertui-

gen kunnen bewonderen. De co-
lonne wordt omstreeks 10.50 uur 
weer in beweging gezet en rijdt 
dan stapvoets onder politiebe-
geleiding door Castricum. (Route: 
Dorpsstraat - Stationsweg - Mient 
- Ruiterweg - Prinses Beatrixstraat 
- C.F. Smeetslaan - Soomerweg 
- Geesterduinweg - C.F. Smeets-
laan). Eindbestemming is het ge-
meentehuis van Castricum. Om 
11.45 uur worden de veteranen 
door burgemeesters Mans en Ver-
kleij welkom geheten waarbij de 
veteranen een anjer krijgen op-
gespeld door de schooljeugd. 
Bij het gemeentehuis Castricum 
staat tevens een echte veldkeu-
ken van het leger opgesteld, wer-
kend. Tevens het mogelijk om 
voor 1,50 euro een rondje met 
een echt legervoertuig mee te rij-
den. Bewoners van Uitgeest en 
Castricum zouden de veteranen 
een groot plezier doen wanneer 
ze in groten getale langs de route 
staan en de vlag voor ze uithan-
gen. (Foto: aangeleverd)

Wateroverlast
Castricum - De brandweer werd 
In de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag om 
kwart voor drie opgeroepen 
voor een melding van waterover-
last in een woning aan de Grut-
to in Castricum. Er was zoveel wa-
ter op het dak gekomen dat het 
naar binnen stroomde. De brand-
weer heeft de ergste schade ver-
holpen. Een verstopte afvoer was 
een van de oorzaken.

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

GEEN KRANT?
0251-674433

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Schrijf je in op www.kermisrun.nl
Kermisrun 2019: een horror-editie!

Limmen - De zevende editie van 
de Kermisrun in Limmen wordt 
angstaanjagend leuk. De Kermis-
run voor 2019 op 7 september 
staat namelijk in het thema van 
horror. Schrikbarende taferelen, 
originele hindernissen en veel za-

ken die de organisatoren nog niet 
willen verklappen. Inschrijven is 
nu al mogelijk. 
De opzet van de Kermisrun zal 
verder verlopen volgens het suc-
ces-concept van de afgelopen ja-
ren. Dus de keuze uit 1, 2 of 3 ron-

des van een kleine 3 kilometer. Er 
is plek voor maximaal 400 perso-
nen. 
Het goede doel van de kermisrun 
is dit jaar de familie Gokke. Op 9 
september 2013 zou Isabelle ook 
gaan deunen, maar ze moest wer-
ken. Onderweg naar haar werk 
werd ze aangereden en liep her-
senletsel op. Vanaf dat moment 
volgde een horror-scenario voor 
het gezin. Het gezinsleven staat 
op zijn kop, en inmiddels is ze al 
jaren aan het revalideren. De laat-
ste stap is een behandeling in 
Amerika waar een crowdfunding 
actie voor is gestart.
De organisatie van de Kermis Run 
wil graag bijdragen aan de actie, 
onder het motto ‘Limmers helpen 
Limmers’. Ze zullen een gedeelte 
van de opbrengst doneren, maar 
men kan ook rechtstreeks done-
ren. Kijk hiervoor op de website 
www.kermisrun.nl. Op de aange-
leverde foto het organisatieteam 
met de familie Gokke. 
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Bakkum Beach Volleybal ook voor 
familie- en vriendenteams
Castricum - Op 29 en 30 juni zal 
het strand bij paviljoen Deining 
weer vollopen met vele enthousi-
aste sport/strandliefhebbers. Het 
is wel gebleken dat veel mensen 
graag een dagje op het strand 
vertoeven. Af en toe hoor je men-
sen met de opmerking: ‘ik wil niet 
de hele dag op het zand liggen 
bakken’. Dat hoeft echt niet. De 
organisatoren zorgen voor 3 of 
4 wedstrijden per dag en daar-
mee is het Bakkum Beach volley-
baltoernooi de ideale rode draad 
voor een activiteit die laagdrem-
pelig is en voor iedereen te doen. 
Niet alleen getrainde topspelers, 
maar ook vriendenteams die het 
leuk vinden om met elkaar een 
weekend op het strand te zijn. 
Tussendoor af en toe een potje 
volleyballen waarbij alle spieren 
weer eens worden gebruikt. Su-
pergezond!
Tussen de wedstrijden door kun 
je even een duik in het water ne-
men of laat een vlieger op met de 
kinderen. Er zijn teams in de leef-
tijd van 12 tot 65 jaar te zien. Als 
je in de recreatieve klasse speelt 
met 6 personen per team is het 
vooral erg gezellig met een mu-
ziekje op de achtergrond. Op zijn 
tijd een drankje en sluit af met 
maaltijd genietend van de onder-

gaande zon.
Kortom je bent echt een dagje 
of een weekend weg en toch zo 
dicht bij huis.
Op zondag 30 juni organiseert 
men ook een apart toernooi voor 
de jeugd van 12 tot 18 jaar. Al 
meer dan 10 jaar doet de orga-
nisatie mee met een reeks van 
toernooien langs de Nederlandse 
kust. Volleybalvereniging Croo-

nenburg is met de jeugdafdeling 
bijzonder actief en zeker met de 
prachtige beachvelden bij de at-
letiekbaan heeft Croonenburg de 
perfecte beach-trainingsfacilitei-
ten in eigen beheer.

Schrijf in op de site www.bak-
kumbeachvolleybal.nl of bel met 
Rob Liefting 0251-657411. (Foto: 
aangeleverd)

Goed ontvangen familiedrama in Koningsduyn
Expressie speelt Augustus: Oklahoma
Castricum - Jeugdtrauma’s, ver-
slaving, scheiding en een onmo-
gelijke liefde. Maak het allemaal 
mee in Augustus: Oklahoma, een 
hartverscheurend, tragikomisch 
familiedrama. Het publiek in Be-
verwijk was unaniem lovend over 
dit avondvullende stuk, gespeeld 
door toneelgroep Expressie. Het 
is nog te zien op 28 en 29 juni in 
Theater Koningsduyn in Castri-
cum.
Als vader op een dag spoor-
loos blijkt, verzamelt de familie 
Weston zich in het ouderlijk huis 
op het bloedhete platteland van 
Oklahoma. Daar lopen de span-
ningen hoog op. ,,Het stuk be-
vat alle emoties die familie met 
zich meebrengt,’’ vertelt regisseur 
John van Dongen. ,,De moeder-
dochterband, je plek in het ge-
zin, generationele overdracht van 
trauma’s. Een pittig stuk. We heb-
ben er ons echt in moeten bijten. 
Maar het is mooi hoe de spelers in 
hun rol gegroeid zijn.’’
,,Iedereen in deze familie is be-
schadigd’’, vertelt Christien Kes-
sens die moeder Violet speelt. 
,,Een enorme uitdaging, want de-
ze vrouw is manipulatief en on-
grijpbaar als een kameleon. Ze 
hunkert naar liefde, maar is door 
haar eigen jeugd, alleen in staat 
om op een negatieve manier aan-
dacht te vragen. Ik heb met haar 
te doen. Violet staat ver van me af. 
Maar haar verlangen naar liefde, 
om gezien te worden, is voor ie-

dereen herkenbaar.’’
Dat klinkt zwaar en taai. Maar 
de dialogen zijn scherp en hila-
risch, de afwisseling tussen tra-
giek en komisch is perfect gedo-
seerd. ‘Een aanrader’, ‘Amateurto-
neel van het hoogste niveau’, al-
dus enkele reacties op Facebook. 
,,De spelers slaagden er echt in 
om karakters neer te zetten van 
vlees en bloed. En de snelle inter-
actie maakte dat ik tot het eind 

geboeid bleef’’, vertelde een en-
thousiaste bezoeker na a�oop. 
,,De emoties waren zo echt, dat ik 
me in de zaal echt geraakt voelde 
door wat er gebeurde’’, aldus een 
ander. 
Te zien op 28 en 29 juni in Theater 
Koningsduyn, Geesterhage, Cas-
tricum. Aanvang 20.00 uur. Kaar-
ten te bestellen via www.gees-
terhage.nl/theater-koningsduyn. 
(Foto: aangeleverd)

Levensportret van een gedreven 
missionaris (1893-1942)
Castricum - In de winter van 1923 
vertrok Dirk Schut als missionaris 
naar Oeganda. Het was een tijd 
zonder tv, radio en telefoon, dus 
het contact met de familie verliep 
voornamelijk via brieven. Dank-
zij Dirk kwamen er �arden uit 
een andere wereld het Holland-
se huisgezin binnengewaaid: ver-
halen over avontuurlijke tochten 
op een stoom�ets dwars door de 
rimboe en foto’s van zwarte men-
sen, meestal schaars gekleed, die 
in alles leken te verschillen van de 
witte mensen in Nederland. 

Dirks verhalen doorbraken de 
sleur van alledag en gaven het le-
ven kleur en een extra dimensie. 
Toen hij in 1942 onverwacht over-
leed, kwam er abrupt een ein-
de aan die berichtenstroom. Het 

enige wat nog naar Castricum 
werd gestuurd was een kist met 
zijn schaarse bezittingen. Onder 
die bezittingen was ook een dag-
boek. Dat dagboek vormt, samen 
met zijn brieven, de belangrijkste 
bron voor het levensportret dat 
nu van hem is verschenen.

Onder het stof vandaan
Aan de basis van het levenspor-
tret staat Dirks nicht Martha Lam-
brechts. Zij was het die het dag-
boek in 2015 onder het stof van-
daan haalde en inzag dat het een 
fascinerend tijdsbeeld geeft. Ge-
wapend met een loep en een hel-
dere lamp boog ze zich over het 
kriebelige handschrift van haar 
heeroom en tikte met engelenge-
duld zijn belevenissen over. Daar-
na ging ze op zoek naar ande-

re bronnen; foto’s, brieven en an-
sichtkaarten die door andere ne-
ven en nichten waren bewaard, 
maar ook missiebladen en artike-
len die uit het archief van de con-
gregatie van Mill Hill naar boven 
kwamen. Toen de set compleet 
was zocht ze contact met tekst-
schrijfster Judith van der Stelt, die 
er een levensportret van maakte. 

Feestelijke presentatie
Op 19 juni wordt de publica-
tie van het boek tussen 14.00 en 
17.00 uur feestelijk gepresen-
teerd in de kerk waar Dirk als klei-
ne jongen met zijn ouders naar-
toe ging: de Pancratiuskerk in 
Castricum. Het boek wordt daar 
ook verkocht. Na de presentatie is 
het boek te koop bij Martha Lam-
brechts. 

Be ner a n  ra e  
en gezondheid op 19 juni
Regio - De Provincie Noord-Hol-
land organiseert op 19 juni een 
informatieavond voor bewoners 
van de IJmond over gra�etregen 
en gezondheid. Het RIVM  en ge-
deputeerde Milieu zijn op deze 
avond aanwezig om vragen over 
de rapportage ‘Inschatting ge-
zondheidsrisico’s gra�etregen in 
Wijk aan Zee’ te beantwoorden. 
De GGD Kennemerland is aanwe-
zig voor vragen over gezondheid 
in de leefomgeving met betrek-
king tot gra�etregens. 
De provincie, het RIVM en de GGD 
Kennemerland begrijpen dat er 
veel vragen zijn naar aanleiding 
van het nieuws over de gra�etre-

gen deze week. Daarom organi-
seert de provincie op 19 juni de 
bewonersavond. Locatie en tijd-
stip van de bewonersavond wor-
den nog bekendgemaakt.

Wie in de tussentijd al vragen 
heeft over het rapport, kan het 
RIVM bereiken op 030-274 9111 
en info@rivm.nl. Wie vragen heeft 
over de gezondheid, kan con-
tact opnemen met de GGD Ken-
nemerland (023-515 9500). Voor 
vragen over de bewonersavond 
kan contact opgenomen wor-
den met de provincie op gra�et-
regen@noord-holland.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Afsluitende bijeenkomst 
Alzheimer Trefpunten
Castricum - Ter afsluiting van het 
Alzheimer Trefpunt seizoen orga-
niseert de regionale afdeling van 
Alzheimer Nederland, net als ie-
der jaar, een bijzondere bijeen-
komst. Dit jaar is er gekozen voor 
de workshop: ‘kijken door de 
ogen van mensen met dementie’. 
Deze workshop wordt verzorgd 
door Jos Cuijten, dementiedes-
kundige en auteur van het boek 
‘Is dementie erg?’. 
Tijdens de bijeenkomst zal men 
inzicht krijgen in de werking van 
het beschadigde brein, zoals bij 
mensen met dementie. Men gaat 
met elkaar op zoek naar de be-
hoeften van mensen met demen-
tie. Hoe spelen wij daarop in? 
Door het nabootsen van praktijk-
situaties krijgt men zicht op de 
mogelijkheden en de onmoge-
lijkheden. Een inspirerend ver-
haal!
De bijeenkomst vindt plaats in 
het Theater Koningsduyn, Gees-
terduinweg 3 in Castricum. De 
ontvangst is vanaf 19.00 uur, het 

programma start om 19.30 uur en 
eindigt rond 21.00 uur. 
Iedereen die in de regio Mid-
den-Kennemerland woonachtig 
of werkzaam is en op enige wij-
ze betrokken is (of zich betrok-
ken voelt) bij de ziekte dementie, 
is van harte welkom. (Foto: aan-
geleverd)

Ga leren banden plakken
Castricum - - Zelfredzaamheid is 
een groot goed. Maar voor wie 
pas bij aankomst in Nederland 
leert �etsen, is banden plakken 
een hele klus. Gelukkig verzorgen 
Kees Zonneveld van de Fietsers-
bond Castricum en Wim van Vliet, 
bekend �etsenman uit Castricum, 
enthousiast een bandenplakoch-
tend. Toen Welzijn Castricum hen 

vroeg om anderstaligen hiermee 
op weg te helpen, aarzelden zij 
geen moment. Doel is om hen te 
leren het banden plakken de vol-
gende keer zelf te doen. De ban-
denplakochtend vindt plaats op 
vrijdagochtend 14 juni van 10.00 
tot 11.30 uur op het plein bij ge-
meentehuis Castricum. (Foto: 
Alex van der Leest)
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Van loopbaanadviseur naar pedicure
‘In dit vak zorg je letterlijk 
voor verlichting’

Nu ook bijna honderd wijnen bij Bierhut

Acupunctuur inzetten tegen klachten 
bij reumatoïde artritis

Romeo and Juliet - 
The Royal Ballet
Filmopname van de voorstelling 
van The Royal Ballet House. Shake-
speares eeuwige liefdesverhaal is 
over de hele wereld bekend. Sinds 
Kenneth MacMillans Romeo and 
Juliet in 1965 bij de The Royal Bal-
let in première ging, is het werk 

uitgegroeid tot een moderne bal-
letklassieker. De choreogra�e ver-
beeldt de emoties van het jonge 
paar als ze hopeloos verliefd wor-
den, ondanks alle belemmeringen 
die ten slotte tot de dramatische 
ontknoping leiden. 

The Biggest 
Little Farm
Op 80 hectaren grond buiten 
Los Angeles bouwen documen-
tairemaker John Chester en zijn 
vrouw Molly vanuit het niets een 
duurzame boerderij op. Dit inspi-
rerende verhaal is niet een”kijk 

ons eens duurzaam doen”-staal-
tje zelfpromotie maar een eerlijke 
documentatie van het vaak har-
de leerproces van het duo wat er 
voor nodig is een onderneming 
als deze draaiende te houden en 
wat voor waardering dit kweekt 
voor de natuur waar iedereen van 
afhankelijk is. Essentiële kost voor 
de tijd waarin we ons bevinden.

Castricum - Jarenlang werk-
te Joke Sol als loopbaanadviseur 
en adviseerde ze bij het maken 
van een beroepskeuze. Vorig jaar 
koos ze voor een omscholings-
traject. ,,Ik ben altijd praktisch en 
precies geweest. Mensen helpen 

vind ik belangrijk.”

Vorig jaar september rondde ze 
haar basisopleiding tot pedicu-
re af. ,,Voor ik daaraan begon wil-
de ik eigenlijk ook de studie tot 
medisch pedicure volgen, maar 

Castricum - In de traditionele 
Chinese geneeswijze wordt reu-
matoïde artritis een bi syndroom 
genoemd, wat betekent dat er 
een obstructie (bi) is waardoor 
Xue (bloed) en Qi (energie) niet 
goed kunnen circuleren met pijn 
en zwelling als gevolg. 

Reumatoïde artritis wordt ge-
kenmerkt door ontstekingen van 
de binnenbekleding van de ge-
wrichtskapsels. Doordat het im-
muunsysteem lichaamseigen cel-
len niet herkent valt deze ze aan 
met ontstekingen van gewrich-
ten als gevolg. 

Ziektekenmerken van reumatoï-
de artritis zijn: ochtendstijfheid; 
pijnlijke, stijve, warme, gezwollen 
gewrichten; vermoeidheid; koort-

sig; gewrichtsnoduli (Heberden 
of Boucard noduli).

Acupunctuur en reumatoïde ar-
tritis
Acupunctuur kan reumatoïde ar-
tritis niet genezen, het kan inge-
zet worden om de klachten te 
verminderen. Ook als de reuma-
toloog medicatie heeft voorge-
schreven is acupunctuur een goe-
de aanvulling op medicamenteu-
ze therapie. Het is van belang dat 
men de medicatie van de speci-
alist blijft gebruiken. Tevens kan 
acupunctuur ondersteuning bie-
den als het Prednisonschema af-
gebouwd gaat worden. 

Voor meer informatie: Tao Dao, 
Westerplein 2a/2b, 1901 NA Cas-
tricum. 

Castricum - Na een �inke ver-
bouwing in het pand aan de Bur-
gemeester Mooijstraat heeft de 
Bierhut zes meter extra schap-
ruimte gekregen. En daar is win-
keleigenaar Laurens Bentein blij 
mee. ,,Die extra ruimte gebrui-
ken we speciaal voor grote �es-
sen bier én wijn. ,,Heel geschikt 
om bijvoorbeeld cadeau te doen”, 
zegt Laurens. ,,Na de verbouwing 
hebben we een grotere selec-
tie wijnen opgenomen in het as-
sortiment.” Waar de Bierhut voor-
heen ‘een stuk of vijf’ �essen op 
de plank had staan, zijn dat er nu 
bijna honderd. 

Naast de verkoop van bieren en 
wijnen organiseert de Bierhut 
Beers & Bites, een proeverij met 
een mix van bieren en gerechten. 
Vijf bieren en vijf gerechten waar-
in het bier is verwerkt. Elke proe-
verij heeft een eigen karakter en 
is afgestemd op het seizoen. De 
Bierhut en Bistro a Gogo bieden 

sinds kort ook een exclusieve va-
riant aan met een vijfgangendi-
ner. Meer informatie is te vinden 
op de Facebookpagina van Beers 
& Bites: facebook.com/beersand-
bites. 

De Bierhut is zes dagen per week 
geopend: maandag t/m woens-
dag van 12.00 tot 19.00 uur, don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 
19.00 uur en op zaterdag tussen 
10.00 en 17.00 uur. 

het leek me verstandig om eerst 
te kijken of het iets voor me was. 
Ik vind het hartstikke leuk.” Sinds 
1 april heeft Joke een vaste plek 
bij kapper Cosmo op het Castri-
cumse Bakkerspleintje. Elke dins-
dag is ze in de salon de vinden. 
,,Mijn werk gaat verder dan na-
gels lakken. Je helpt mensen op 
goede voet verder te gaan en 
kunt letterlijk zorgen voor ver-
lichting. Klanten hebben vaak last 
van kwaaltjes. Door een standver-
andering van de voeten kunnen 
drukplekken en andere klachten 
ontstaan. Het duurt vaak even 
voor mensen dan de stap zetten 
om naar de pedicure te gaan. Ik 
help klanten van de meest uit-
eenlopende klachten af en zoek 
samen met hen naar een oplos-
sing om te voorkomen dat lik-
doorns of drukplekken terugko-
men.” Joke kan, door de opleiding 
tot medisch pedicure, ook nagels 
repareren. ,,Voor mensen die een 
gescheurde nagel hebben kan ik 
de schade beperken met gel of 
acryl. Dan ziet de voet er toch net-
jes en verzorgd uit en kan het niet 
erger worden. Ik heb heel veel eer 
van mijn werk.” 

Afspraak maken? Neem contact 
op via: 06-51304651.

Limmen - Zondag 16 juni wordt 
het zomerbier Zomer Skarrel ge-
presenteerd in het Proe�okaal, 
Schoolweg 1 in Limmen. Vijf jaar 
geleden hebben ze dit bier ook 
gebrouwen en omdat er vraag 
was naar een zomerbier, hebben 
de brouwers het recept opge-
zocht en zijn het weer gaan brou-
wen. Zomer Skarrel is een fris bier 
van 4 % alcohol met een lich-
te smaak van mango. Het �esje 
heeft een zomerse uitstraling ge-
kregen. 
Ben je benieuwd? Kom proeven 
zondag in het proe�okaal, waar 
ze ook een leuke vaderdagactie 
hebben.

Beautiful & You: meerdere 
huidspecialisaties
Velserbroek - Yvonne van Ewijk 
is huidspecialist. Sinds begin dit 
jaar heeft Yvonne haar eigen sa-
lon: Beautiful & You in boerderij 
Landzicht op de Hofgeesterweg 
6 in Velserbroek. De praktijk is ge-
legen in een zeer rustige omge-
ving, het geeft je echt het gevoel 
dat er tijd wordt genomen voor 
de klanten. In haar salon biedt 
Yvonne meerdere specialisaties 
aan op het gebied van huidver-
jonging, huidverbetering, huid-
problemen en ontspanning. 
Naast huidspecialisaties heeft 
Yvonne altijd een grote interes-
se gehad in het totaalplaatje van 
de mens. ,,Een gezonde, stralen-
de huid komt namelijk ook van 
binnenuit’’, vertelt ze. ,,Door mijn 
massagetechnieken en helende 
handen draag ik hieraan bij. Elke 
huid is voor mij een nieuwe uit-
daging, samen met de cliënt be-
kijk ik wat de doelen en wensen 
zijn om zo een optimaal resultaat 
te behalen.’’ 

Yvonne mag zich sinds kort ook 
specialist noemen op het gebied 
van de huid tijdens en na een on-
cologietraject. Zij werkt met de 
pure en zuivere producten van 
het merk Clephar. Met de spe-
ciaal ontwikkelde producten en 
behandelingen van Clephar kan 

Yvonne op een gepaste en kundi-
ge manier omgaan met een huid 
die te maken heeft met de gevol-
gen van kanker. De behandelin-
gen zijn inclusief de speciaal ont-
wikkelde ’soft touch massage’ die 
op een veilige en prettige manier 
toegepast kan worden. 

Kijk voor informatie over een 
van de behandelingen op www.
beautifulandyou.nl of bel op 06-
28247938. (foto: aangeleverd)
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Zaterdag 15 juni: demonstratie 
ambachtelijk roken in Akersloot
Akersloot - Ambachtelijk roken is 
een eeuwenoud proces om voed-
sel te conserveren. Naast dat het 
vis langer houdbaar maakt, is het 
ook nog eens lekker! Wilt u het 
ambacht van het vis roken van 
dichtbij meemaken? Op zaterdag 
15 juni zet Dilvis uit Akersloot de 
deuren van de rokerij open, zodat 
u kunt zien hoe het proces van 
het ambacht paling roken eraan 
toegaat. 

Tijdens de demonstratie ambach-
telijk roken is van 9.00 tot 15.00 
uur te zien hoe de rookmeester 
van het 135 jaar oude familiebe-
drijf op ambachtelijke wijze pa-
ling en andere vis verwerkt en 
rookt. Vragen staat vrij, dus kom 
meer te weten over het verwer-
ken, drogen, roken en �leren van 
paling in Akersloot!

Waar? Bij Dilvis op de Kerklaan 40 
in Akersloot, zaterdag 15 juni van  
09.00 tot 15.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom! 
Alain Caron (TV kok) links op bezoek bij de rookmeester van Dilvis, John 
Scheepmaker (rechts) (foto: aangeleverd)
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The Biggest Little Farm
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Fairtrade voor vader 
bij de Wereldwinkel
Castricum - Aangezien het bin-
nenkort Vaderdag is, heeft de We-
reldwinkel heel veel leuke en be-
taalbare presentjes ingekocht, 
zoals prachtige leren portemon-
nees, voetbalspaarpotten, boek-
jes met barbecuerecepten of 
�ets/wandelrondje Noord-Hol-
land en beelden van sportieve 
mannen. Ga dus gauw naar de 
winkel en verras (schoon)vader 
of opa met een origineel cadeau! 
Wereldwinkel Castricum ver-
koopt originele cadeaus en (h)
eerlijke levensmiddelen uit ande-
re culturen. Het assortiment van 
de Wereldwinkel bestaat voor 
een groot gedeelte uit Fairtrade 
producten. Fairtrade betekent 
eerlijke handel, met respect voor 
mens en milieu. Bij Fairtrade gaan 
erkende leveranciers van de We-
reldwinkel langdurige handelsre-
laties aan met de producenten in 
ontwikkelingslanden. Denk daar-

bij aan zilversmeden, pottenbak-
kers, mandenvlechters, maar ook 
ko�e- en theeboeren. Daardoor 
kunnen producenten beter inves-
teren in hun toekomst. 
Fairtrade betekent ook een eerlij-
ke prijs voor een eerlijk product. 
De makers krijgen de ruimte om 
zich op eigen kracht verder te 
ontwikkelen. Door het kopen van 
een fairtrade cadeau in de We-
reldwinkel draag je bij aan de ver-
betering van de levensomstan-
digheden van producenten in 
ontwikkelingslanden. Dus twee 
vliegen in één klap: jij een origi-
neel cadeau, zij een grotere kans 
op een menswaardig bestaan. 
Je kunt zelf iets leuks voor Vader-
dag uitzoeken, maar je kunt ook 
hulp vragen aan één van de vrij-
willigers werkzaam bij de Wereld-
winkel. Zij pakken jouw cadeautje 
natuurlijk feestelijk in. (Foto: aan-
geleverd)

Open Tuinen in 
Castricum 15 en 16 juni
Castricum - Komend weekend 
kan iedereen genieten van de 
Zeven Zeldzame Open Tuinen 
in Castricum, Akersloot en Uit-
geest. De tuinen zijn gratis te be-
zichtigen van 11.00 tot 16.00 uur. 
Er is een grote diversiteit aan tui-
nen: cottage-, treinen-, vlinder-, 
vijver-, romantisch en landelij-
ke natuurtuinen. De tuinen bie-
den inspiratie voor uw tuin, alle-
maal met vijvers. De deelnemers 
zijn herkenbaar aan de Groei & 
Bloei-vlaggen. Tevens is er een 20 
minuten workshop: ‘De warme-
re aarde: hoe gaan we dat uitleg-
gen…’op de hele uren op de Ou-
de Haarlemmerweg 50. Kijk naar 
de route op  https://www.face-
book.com/OpenTuinenCastri-
cum/. (Foto: aangeleverd)

CKenG wil duidelijkheid 
er ra e re en

Castricum - Moeten Castricum-
mers zich zorgen maken over gra-
�etregen in de gemeente? Dat 
vraagt CKenG zich af na publica-
tie van het rapport van de RIVM. 
‘De wind komt de helft van de tijd 
uit de richting van Tata Steel.’

Vorige week bracht de RIVM een 
rapport naar buiten over de gra-
�etregen afkomstig uit de slak-
kenfabriek van Tata Steel. De ef-
fecten zijn vooral zichtbaar in 
Wijk aan Zee. Volgens het on-
derzoek is er ‘al lange tijd’ sprake 
van zware metalen en PAK’s in de 
gra�etregen. ‘Kunnen die deel-

tjes Castricum bereiken?’ schrijft 
voorzitter Roel Beems. ‘Of is dat al 
gebeurd?’

Het RIVM maakte een inschatting 
van de mogelijke gezondheidsri-
sico’s. Daaruit blijkt dat de bloot-
stelling aan metalen als lood, 
mangaan en vanadium schadelijk 
is voor de gezondheid van jon-
ge kinderen. ‘Wij willen weten of 
ouders in Castricum zich zorgen 
moeten maken.’

Donderdagavond worden de vra-
gen van CKenG beantwoord tij-
dens de commissievergadering.

Auto komt tot stilstand 
tegen woning
Limmen - Vorige week dinsdag-
avond even na zeven uur is de 
brandweer gealarmeerd omdat 
een auto tegen een huis was ge-
reden aan De Vang. De bestuur-
der van de auto raakte hierbij ge-
wond en is naar het ziekenhuis 
overgebracht. In de muur van de 

woning zat een scheur door de 
aanrijding. Om de schade aan de 
woning verder te beoordelen is 
de verhuurder van de woning ter 
plaatse gekomen. 
Over de oorzaak van het ongeval 
is niets bekend. (Foto: Hans/Eve-
lien Olivier)

Zomercursus ‘Dieren in 
glas’ bij Perspectief
Castricum - Op woensdag 3 ju-
li van 9.30 tot 15.00 uur en ver-
volgens op vrijdag 5 juli van 9.30 
tot 11.30 uur gaan de begelei-
ders van de Perspectief-glasfusi-
ongroep de cursisten helpen met 
het maken van een glazen dier. 
Op woensdag wordt begonnen 
met het maken van een ontwerp 
om het daarna in één of meerde-
re van de vele frisse tinten glas te 
construeren. Vervolgens wordt 
het kunstwerk in de glasoven 
omgesmolten tot één geheel zo-
dat er vrijdag verder aan gewerkt 

kan worden door er met glasdeel-
tjes structuur op aan te brengen. 
Door middel van ‘tackfusen’ smel-
ten deze deeltjes wel vast aan het 
kunstwerk maar behouden hun 
vorm waardoor er veren, schub-
ben, een vacht of anderszins ont-
staat. Het werkstuk kan thuis naar 
wens los worden neergezet of op 
een sokkel geplaatst worden. 

Aanmelden voor deze cursus kan 
via de website: www.perspectief-
castricum.nl of bij Froukje Docter, 
06-13050180. (Foto: aangeleverd)

Plogging Camping Bakkum
Castricum - Zondag 16 juni start 
Plogging Castricum om 14.00 uur 
bij de receptie van Camping Bak-
kum. Afhankelijk van de opkomst 
en wensen wandelt de groep een 
stuk van de camping, het erom-
heen gelegen bos of de Zeeweg 
schoon.
Plogging Castricum nodigt om de 
drie weken jong en oud uit om sa-
men op zondagmiddag een uur-
tje te wandelen. Onderweg wordt 
het zwerfvuil opgeruimd. Mee-
doen? Neem dan een vuilniszak 
mee. Handschoenen of een grijp-
stok zijn wel zo handig. Grijpstok-
ken zijn (beperkt) verkrijgbaar in 
het kantoortje bij het Afvalstati-
on aan de Schulpstet 17 in Cas-
tricum.

Meer informatie over deze en an-
dere activiteiten van Plogging 
Castricum is te vinden op de web-
site www.ploggingcastricum.nl 
en op Facebook: @ploggingcas-

tricum. Aanmelden voor de mai-
linglijst kan op ploggingcastri-
cum@gmail.com. (Foto: Susanne 
van Reenen)

JCI IJmond organiseert 
concert voor goede doel
Regio - JCI IJmond (Junior Cham-
ber International) heeft op 26 
mei een zeer geslaagde Ronde 
van JCI georganiseerd in samen-
werking met JCI de Waag. Ruim 
250 �etsers verschenen aan de 
start bij Vuurland in Beverwijk en 
Golfbaan Sluispolder in Alkmaar. 
De zon scheen, er was een lich-
te wind, maar de �etsers hebben 
samen met de sponsoren van het 
event een mooi bedrag van ruim 
4.000 euro opgehaald voor het 
Goede Doel. Het bedrag wordt 
geschonken aan Fonds Harte-
wensen en aan een initiatief voor 
het realiseren van een zogenaam-
de Beweegtuin (geschikt voor al-
le leeftijden en minder-validen) in 
de Alkmaarse wijk Huiswaard.

Vier Hollandse toppers in Uit-
geest
Echter nu pakt JCI IJmond het 
weer een stap grootser aan en 
zijn alle pijlers gericht op het Ne-
derlandse levenslied. JCI IJmond 
heeft het voor elkaar gekregen 
om op zaterdag 12 oktober 4 top 
artiesten in de A9 studio’s in Uit-
geest te laten optreden. Sandy 
Hollenberg, commissie voorzit-
ter vertelt: ,,Geweldig om te zien 
dat echte toppers als Tino Mar-
tin en Wesly Bronkhorst zich in-
zetten voor dit goede doel!.’’ Ook 
aan dit event is namelijk een 

goed doel gekoppeld. Gezinnen 
uit de IJmond die onder de ar-
moedegrens leven en die nooit 
eens de mogelijkheid hebben om 
een keer op vakantie te gaan. Laat 
staan op vakantie naar het bui-
tenland en in het bijzonder Euro 
Disney Parijs. 
Sandy Hollenberg vertelt: ,,Sa-
men met instanties uit het over-
koepelende sociale domein in 
de IJmond hebben we zicht op 
de gezinnen waarvoor dit week-
end weg een droom zou zijn. Dat 
sprookje gaan wij uitlaten komen, 
terwijl iedereen in de IJmond en 
ver daarbuiten zijn steentje bij 
kan dragen door simpelweg 
een kaartje te kopen van 25 eu-
ro (in de early bird) voor dit top 
event.’ Naast Tino Martin en Wesly 
Bronkhorst zullen Yves Berendse 
en lokale held Mats van der Zon 
aanwezig zijn. 
Hollenberg: ,,Wilt u met uw be-
drijf komen of vooraf gezellig met 
vrienden wat eten? JCI IJmond 
organiseert voorafgaand aan het 
event een VIP diner dat ook muzi-
kaal omlijst zal worden.’’

Tickets
Tickets voor dit unieke event zijn 
te bestellen via www.heelhol-
landblijmetjci.nl, hier kan men 
ook VIP-arrangementen kopen 
inclusief diner.  

184 leerlingen behalen 
diploma jeugd-EHBO
Castricum - De afgelopen maan-
den zijn 184 leerlingen uit groep 
8 van 7 basisscholen in Castricum 
en Limmen geslaagd voor hun 
diploma jeugd-EHBO. De theo-
rie werd in de lessen behandeld 
door hun leraar en onder leiding 
van docenten jeugd-EHBO van 
EHBO Vereniging Castricum is 
een week lang geoefend. Tijdens 
het examen lieten de leerlin-
gen zien dat zij weten hoe ze ie-
mand kunnen helpen bij bijvoor-
beeld een ongelukje op school, 
op straat of tijdens het sporten. 

De laatste tijd is er veel aandacht 
voor EHBO lessen op school. Al 
vele jaren verzorgen de vrijwilli-
gers van EHBO Vereniging Cas-
tricum deze lessen met als the-
ma ‘Een jeugd EHBO’er loopt niet 
door, maar gaat helpen’. 

Wilt u ook jeugd-EHBO les geven 
aan enthousiaste jongeren en 
heeft u een geldig EHBO diploma 
van het Oranje Kruis, neem dan 
contact op met EHBO Vereniging 
Castricum via info@ehbocastri-
cum.nl. (Foto: aangeleverd)

Prijs voor Hans Goedhart
Castricum - Castricummer Hans Goedhart heeft vorige week de derde 
prijs gewonnen op het internationaal schilderfestival ‘Ezels en Kwas-
ten’ in Wijk aan Zee. Het thema was ‘Cultural connection’. Goedhart 
won de prijs met onderstaand schilderij dat als titel heeft ‘Het cultu-
reel genootschap’. (Foto: aangeleverd)
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Hak in één week een 
beeld bij Perspectief
Castricum - Wegens het over-
weldigende succes in voorgaan-
de jaren heeft Perspectief beslo-
ten dit jaar nog meer mensen de 
gelegenheid te bieden een week 
lang in steen te hakken. Ook tij-
dens deze extra week, van maan-
dag 12 t/m vrijdag 16 augustus 
dagelijks van 9.30 tot 12.30 uur, 
komt kunstenares Ada van Won-
deren naar Bakkum om de cur-
sisten persoonlijk te begeleiden. 
Deze cursus is dan ook geschikt 
voor beginners en gevorderden. 
Aan beginners wordt geadvi-
seerd een eerste keer met Vaas-
ter Kalksteen te werken omdat 
je daarmee groot kan werken 
zodat het mogelijk is om in één 

week een beeld te creëren. Maar 
het is geen probleem als je met 
een andere steensoort komt. Ada 
bedenkt elk jaar een ander the-
ma. Eerder was dat onder ande-
re:  “kat”, “dik” of “fragment onder 
de loep”. Het thema van dit jaar 
wordt eind juni bekend gemaakt. 
Er zijn voor deze extra week nog 
slechts drie plaatsen beschikbaar 
dus snelle aanmelding is zeer ge-
wenst. 

Wilt u meer weten dan kunt u te-
recht bij Maarten Geerdes, 06-
54942799. Aanmelden via de 
website www.perspectiefcastri-
cum.nl of bij Froukje Docter, 06-
13050180. (Foto: aangeleverd)

Workshopmiddag voor Bonhoeffer-leerlingen
Castricum - ,,Superleuk”, vindt 
de één, ,,ik wist niet dat ik dat 
kon maken”, zegt de ander na de 
workshopmiddag in het ‘atelier-
straatje’ van Castricum, de An-
na Paulownastraat. Donderdag 
stonden er twee beeldende work-
shops-op-locatie op het pro-
gramma van HAVO4- en VWO5-
leerlingen van het Bonhoe�ercol-
lege met het vak Art&Design. 
In gra�sch atelier Sopit werden 
zij door Harm Noordhoorn inge-
wijd in “Hot Printing”, een tech-
niek geïnspireerd op de ‘druksels’ 
van de expressionistische gra�sch 
kunstenaar H.N. Werkman (1882-
1945). Terwijl uit Harm’s jukebox 
de “Hot Jazz”-klanken uit de der-
tiger jaren schalden, gingen de 
leerlingen driftig aan de slag met 

de door hen gemaakte sjablonen. 
De inktroller werd diverse keren 
over de mallen gehaald en zo ver-
schenen er kleurrijke, ritmische 
composities van afdrukken van 
de uitgespaarde vormen op het 
papier.  
Aansluitend werden in het naast-
gelegen leeratelier POOKPOOK 
door Marieke de Vree de basis-
technieken van leerbewerking 
uitgelegd en gedemonstreerd: 
het toepassen van patronen, leer 
snijden en het werken met leer-
gereedschap, en met de schalm- 
en naaimachine. De enthousias-
te leerlingen sneden, schalmden, 
plakten en stikten er een zomerse 
versie van de ‘festival bag’ of een 
zonnebrilhoesje van leer, aange-
past aan hun eigen stijl en smaak.

Tuin van Kapitein Rommel viert 25-jarig bestaan
Castricum - Zaterdag 22 juni 
viert de Tuin van Kapitein Rom-
mel het 25-jarig bestaan, een 
verjaardagsfeest waarvoor ie-
dere inwoner van Castricum, 
van jong tot oud, is uitgeno-
digd. Er staat ko�e met wat 
lekkers en een attentie voor ie-
dereen klaar en de hele dag is 
er van alles te beleven. 

Insecten, vogels, planten in tuin
Dit keer geen sombere verhalen 
over bijensterfte, minder weide-
vogels en verdwijnende plan-
tensoorten maar heel veel voor-
beelden hoe iedereen met een 
tuin(tje) of een balkon mee kan 
doen om insecten, vogels en 
planten een gunstige omgeving 
te bieden. En als beloning krijg je 
een �eurige omgeving en je helpt 
mee om in een warme en droge 
zomer zuinig te zijn met water. 

Feest in de tuin
Het is praktisch: met alles wat je 
wilt weten over tuinieren, kiezen 
van planten, omgaan met wa-
ter. Tevens is het speels met een 
speurtocht en een poppenkast 
voor de kinderen en een quiz en 
een fotowedstrijd voor de vol-

wassenen. Muziek en een verhaal 
voor de sfeer, kortom, het wordt 
feest!

Opening
De Tuin van Kapitein Rommel 
sluit aan bij het milieu- en natuur-
beleid van de gemeente Castri-

cum, het waterschap Hollands 
Noorderkwartier en veel vereni-
gingen en instellingen die zich 
hiervoor inzetten. Wethouder Fal-
gun Binnendijk opent het feest 
op zaterdag 22 juni om 11.00 uur. 
Wethouder Falgun Binnendijk: 
,,De gemeente Castricum is maar 
wat trots op deze bijzondere plek. 
Een prachtige natuur- en ont-
moetingstuin in het hart van Cas-
tricum, die we met liefde koeste-
ren. Voor mij een eer dat ik het 
feest mag openen”.  

Programma 22 juni
Iedereen is welkom op 22 juni tus-
sen 11.00 en 16.00 uur. De ingang 
is schuin tegenover het NS stati-
on. Toegang gratis. Het program-
ma is te zien op www.tuinvanka-
piteinrommel.nl. (Foto: aangele-
verd)

Castricum terug in de tijd

Verzorgingshuis de Boogaert. Na oplevering stond het bejaardenhuis de Boogaert midden 
in het weiland. Uit: Beeldbank Oud-Castricum, collectie Stuifbergen.

In 1964 staat verzorgingshuis de Boogaert aan de rand van het dorp. Er verrijst voor onge-
veer 85 bewoners een hoofdgebouw met 4 verdiepingen en 21 bejaardenwoningen, die wat 
verder op het perceel liggen. Vroeger liep bij die plek de Boogaertsdijk, vandaar de naam ‘de 
Boogaert’. De architecten zijn Wiegerinck en Van Balen en de bouwsom is begroot op zo’n 1,2 
miljoen gulden. In 1957 geeft de gemeente toestemming om te bouwen. Er volgen nog wat 
strubbelingen over de hoogte en het aantal verdiepingen. De bouwvergunning wordt daarom 
pas verleend op 21 juli 1961. Na grondwerk en aanleg van riolering stagneert de bouw wegens 
de strenge winter van 1963. In december komen de bejaardenwoningen gereed. En in het 
voorjaar van 1964 kan de Boogaert de eerste bewoners huisvesten. De offi ciële opening vindt 
plaats op 24 september van dat jaar. Burgemeester Smeets onthult een gedenksteen.

Van 1964 tot 1981 is op elke verdieping een algemene huiskamer. Daar kunnen de bewoners 
gezamenlijk koffi e en thee drinken. Om 12 uur slaat de gong voor een warme maaltijd in de 
eetzaal, die naast de centrale keuken ligt. Op de eettafels ligt een plastic tafelkleed. En na het 
gebed voor het eten wordt de maaltijd opgediend in schalen. In 1981 volgt een verbouwing: 
de eetzaal krijgt de functie van recreatiezaal en in de keuken komt nieuwe apparatuur en een 
kookeiland. Tot 1989 wordt er nog met de hand afgewassen. In 1989 komt er een afwasma-
chine. Al in 2001 krijgt de keuken weer een verbouwing om de maaltijden te verzorgen voor 
zowel de Boogaert als de Santmark. Ook komt er een professioneel restaurant.

De voorgevel na renovatie met daarop het nieuwe logo.
Uit: Beeldbank Oud-Castricum, collectie A. van de Velde.

Rond 1990 wordt de hele Boogaert gerenoveerd. De bewonersappartementen krijgen meer 
ruimte, privacy en betere faciliteiten voor verpleging en verzorging. Aan het bestaande ge-
bouw komt een nieuwe vleugel voor 65 nieuwe bewoners. De offi ciële heropening vindt plaats 
op 17 januari 1992. Op het dak staat dan de grootste zonneboiler van Noord-Holland; een 
geschenk van de PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland). Op 1 januari 1995 
fuseert de Boogaert met de Santmark na jarenlange gedegen voorbereiding. De naam ver-
andert in Stichting Zorgcentrum Castricum. Op 1 januari 2003 sluit deze stichting zich aan bij 
de holding Stichting Partners in de Zorg. Daarmee verliest ze haar zelfstandigheid en gaat 
op in een samenwerkingsverband van verzorgingshuizen in de regio Kennemerland-Noord. 
Verdergaande samenwerking leidt tot de oprichting van Viva! Zorggroep in 2006. Viva! wil de 
zorg- en dienstverlening goed organiseren. En de bewoners moeten zich thuis voelen in hun 
verzorgingshuis.

De Boogaert in 2014. Uit: Beeldbank Oud-Castricum, collectie WOC digitaal.

Samen met Kennemer Wonen maakt Viva! plannen voor nieuwbouw. In 2010 begint de bouw 
en in 2014 wordt het nieuwe complex opgeleverd. Burgemeester Toon Mans verricht op 25 
september de  offi ciële opening. De nieuwe Boogaert is fraai gelegen in een groene omgeving 
en aan de vijver. Er wordt zowel verzorging als verpleging geboden aan in totaal 79 bewo-
ners. De appartementen bestaan uit een woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. In 
het gebouw is een ontmoetingscentrum, een restaurant, een kapper en een winkel. Er zijn 
activiteiten als bewegingsgymnastiek, handwerken, kienen, klaverjassen en zingen. En er is 
een diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, pedicure en mantelzorg. In een aparte 
vleugel van de Boogaert zijn tweekamerappartementen van Odion beschikbaar voor in totaal 
15 mensen met een lichamelijke beperking.

Castricum terug in de tijd?
In 1862 sticht Castricum een tehuis voor armen en wezen. In 1912 verrijst daar het nieuwe 
Armenhuis. Rond 1920 krijgt het de naam Tehuis voor Ouden van Dagen. Dat staat nog steeds 
op de hoek Schoolstraat - Overtoom. Het bejaardentehuis blijft tot 1968 in gebruik. Ondanks 
alle veranderingen in de zorgverlening voor ouderen, is een moderne zorginstelling als de 
Boogaert niet meer te vergelijken met dit bejaardentehuis van vroeger. Alhoewel? Gezellig-
heid kent geen tijd!

Bronnen: Bovenstaand stukje is een bewerking van het artikel Verzorgingshuis de Boogaert 
van Hans Boot uit jaarboek 37 (2014) van Oud-Castricum. Aangevuld via internet: www.viva-
zorggroep.nl en www.odion.nl
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12 JUNI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

13 JUNI

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 
uur bij Dorpskerk, Kerkpad 1 in 
Castricum. Mensen die behoef-
te hebben aan stiltebeleving, het 
aansteken van een kaarsje of ge-
woon de kerk willen bezichtigen 
zijn welkom. (Foto: aangeleverd)

Excursie met gids Staatsbosbe-
heer door natuurgebied Kleimeer 
bij Alkmaar. Start 19.00 uur. Aan-
melden: www.staatsbosbeheer.
nl/kleimeer. 

14 JUNI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Bandenplakochtend van 10.00 
tot 11.30 uur op het plein bij ge-
meentehuis Castricum.

Wandelen op vrijdag voor vrou-
wen start 13.00 uur NS-station 
Castricum, wekelijkse activiteit 
Welzijn Castricum. Aanmelden 
niet nodig. Info: 0251-656562.

Opening expositie Junkyart 
van Kees Ju� ermans om 16.30 
uur in hal van gemeentehuis van 
Heemskerk. Expositie is te zien tot 
en met donderdag 11 juli. www.
junkyart.nl

Songs for You met het Sympho-
nic Adiemus van Karl Jenkins in 
de St. Agathakerk, Breestraat in 
Beverwijk, 20.00 uur. Kaarten: 06-
37575280 of secretaris@songsfo-
ryou.nl. (Foto: aangeleverd)

‘Life! The Greatest Show’ van 
Musicalgroep The Cast om 20.00 
uur in Geesterhage in Castricum.  
Ook zaterdag. Kaarten via  www.
geesterhage.nl. Toegang 15 euro 
(inclusief garderobe en consump-
tie, exclusief reserveringskosten à 
0,85 euro). (Foto: aangeleverd)

15 JUNI

Demonstratie ambachtelijk ro-
ken bij Dilvis op de Kerklaan 40 
in Akersloot van 09.00 tot 15.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Tennistoernooi Lelie Open start 
bij TV Akersloot. Finales op 23 ju-
ni. 

Motortoerrit van Motortoerclub 
De Zuchtende Man uit Limmen. 
Inschrijven via facebookpagina of 
stuur een mail naar dezuchtende-
man@gmail.com en je ontvangt 
een link om in te schrijven.

Transport- en Logistiekdag 
van 10.00 tot 17.00 uur op de 
Breestraat en Stationsplein te 
Beverwijk. Oldtimers, trekkers, 
nieuwste vrachtwagen, food-
trucks, formule 1 simulator. Toe-
gang gratis.

Open tuinen in Castricum, 
Akersloot en Uitgeest van 11.00 
tot 16.00 uur. Kijk voor deelne-
mende tuinen op www.facebook.
com/OpenTuinenCastricum/. Ook 
zondag. (Foto: aangeleverd)

Demodag ‘Stippen’ Bij Bakker, 
Dorpsstraat 102 in Castricum, 
11.00-16.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Demonstratie Zen-tekenen in 
de tuin van Bezoekerscentrum 
De Hoep door Atelier Sun Sen. 
Meer informatie: atelier-sunsen@
outlook.nl of via activiteitenpagi-
na van De Hoep Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Voluit Buiten Toernooi (volley-
bal) van 12.00 tot 17.30 uur op het 
terrein van de ijsbaan aan de Cas-
tricummerweg in Uitgeest. Meer 
informatie: www.vvvoluit.nl.

▲

Festival KUUB van 12.00 tot 
21.00 uur op en om het Cana-
daplein in Alkmaar. Meer infor-
matie: www.festivalkuub.nl. (Fo-
to: Keith Montgomery)

Wijksafari in de Bloemenbuurt. 
Organisatie: gemeente Castri-
cum. Start vanaf de Montessori-
school, Koekoeksbloem 55 in Cas-
tricum. Om 13.30 uur ontvangst. 
Programma eindigt rond 16.30 
uur. Ontdek hoe tuinen en plant-
soenen klimaatproof kunnen 
worden. Opgeven vooraf wordt 
op prijs gesteld, dit kan via Wijk-
safari@debuch.nl met vermel-
ding van het aantal personen. 
(Foto: aangeleverd)

Orgelconcert om 15.00 uur van 
Gert van Hoef in St. Pacratiuskerk, 
Dorpsstraat 115 in Castricum. 
Toegang gratis. Na a� oop deur-
collecte. (Foto: aangeleverd)

Lachwandeling met Lachdocent 
en humorcoach Marleen Heeman 
van 16.00 tot 17.15 uur in Castri-
cum. Verzamelen parkeerterrein 
in de duinen t/o Geversweg 9, op-
gave en informatie: 06-40718732/ 
www.humorcoach.nl.

DINER & VEILING
 15 JUNI 2019

Culinaire veilingavond bij Mixed 
Hockeyclub Castricum (MHCC). 
Informatie: www.mhcc.nl/vei-
ling2019. (logo: aangeleverd)

Zomer in de Mare. Programma 
met avontuurlijk voorstellingen 
in Park de Rekerhout (bij de Ma-
re) in Alkmaar. Kijk voor het com-
plete progamma op www.zomer-
ophetplein.nl. Gratis toegankelijk. 
Aanvang 19.30 uur.

‘Life! The Greatest Show’ van 
Musicalgroep The Cast zie vrij-
dag.

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis. Met onder 
andere een goochelact. Meer in-

fo: www.dezwaancultureel.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Яö†Å†öR treedt op in De Bak-
kerij, 21.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Dubbelconcert van POM en for-
matie Flying Nemo  om 21.30 uur 
in café Camille, Kerkstraat te Be-
verwijk. Entree is gratis. (Foto Fly-
ing Nemo aangeleverd)

16 JUNI

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-
natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Blotevoetenwandeling IVN in 
de duinen start 10.00 uur Cam-
ping Geversduin, Beverwijker-
straatweg 205 in Castricum. Aan-
melden: info@campinggevers-
duin.nl. Deelnamekosten 4 euro, 
duinkaart verplicht.

Natuurwandeling van IVN. Start 
om 10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg in 
Heiloo. Duur: ongeveer twee uur. 
Opgave vooraf niet nodig. Dona-
tie, richtlijn 2,50 euro, wordt op 
prijs gesteld.

Open tuindag bij buitenplaats 
Akerendam in Beverwijk van 
10.00 tot 17.00 uur. Akerendam 
ligt tegenover NS station Bever-
wijk aan de Velserweg 20. Parke-
ren mogelijk op het Stationsplein 
of achter bioscoop Cineworld. 
Deze tuindag wordt dit jaar ge-
combineerd met de Atelierrou-
te Beverwijk/Velsen-Noord. (Foto: 
aangeleverd)

Slootjesdag van 11.00 tot 16.00 
uur achter het Ruiterhuys, Heere-
weg 83 te Castricum. Organisatie: 
IVN Midden-Kennemerland en 
gemeente Castricum. 

Open tuinen in Castricum, 
Akersloot en Uitgeest van 11.00 
tot 16.00 uur. Kijk voor deelne-
mende tuinen op www.facebook.
com/OpenTuinenCastricum/.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is vandaag open van 11.00 
tot 17.00 uur. In � lmkamer wordt 
ook unieke � lm vertoond over de 
25ste en laatste vlucht van de we-
reldberoemde “Memphis Belle” 
bemanning. Locatie: Genieweg 1 
in Heemskerk.

Kerk Krommeniedijk is open 
voor bezichtiging van 13.00 tot 
16.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. Te zien tot 
eind juli: draadkunstexpositie Ria 
de Ruiter. (Foto: aangeleverd)

Zomer in de Mare. Programma 
met leuke theateracts voor de he-
le familie in Park de Rekerhout 
(bij de Mare) in Alkmaar. Met on-
der andere Kijk voor het comple-
te programma op www.zomerop-
hetplein.nl. Gratis toegankelijk. 
Aanvang 13.30 uur.

Plogging op Camping Bakkum:  
verzamelen om 14:00 uur bij de 
receptie van Camping Bakkum 
voor een zwerfval-opruim-wan-
deling in het bos op en rondom 
de camping. Meer info: www.
ploggingcastricum.nl, Facebook 
@ploggingcastricum, email: plog-
gingcastricum@gmail.com. (Foto: 
Susanne van Reenen)

Open Podium bij openluchtthe-
ater in Park De Oude Kwekerij, 
Jan van Scorelkade 6 in Alkmaar 
van 14.00 tot 16.00 uur. Met zang-
duo Mizu, verhalenverteller Dik 
Gerrtis, Pepijn Huibers en singer-
songwriter Henk Jan van Harten. 

Presentatie zomerbier Zomer 
Skarrel in Proe� okaal Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen. 
(Foto: aangeleverd)

Cantateviering om 19.00 uur 
in de Protestantse Kerk van Lim-
men. Voorganger ds. Maas Beitler. 
Met medewerking van het koor 
van de Witte Duif.

18 JUNI

Alzheimer Trefpunt van 19.30 
tot 21.00 uur in Theater Konings-
duyn, Geesterduinweg 3 in Cas-
tricum. Ter afsluiting van het sei-
zoen deze keer workshop ‘kij-
ken door de ogen van mensen 
met dementie’ door Jos Cuijten, 
dementiedeskundige en auteur. 
(Foto: aangeleverd)

19 JUNI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 kilometer en de 7/10 kilome-
ter. Geen deelnamekosten, wel 
duinkaart nodig. Wekelijks. Meer 
info 0251-650742. (Foto: Leny 
Welp)

Plus Wandel4daagse Alkmaar 
tot en met zaterdag. Afstanden: 
8,5, 15, 20, 25 en 40 km. Meer in-
formatie op www.pluswandel-
4daagsealkmaar.nl. (Foto: aange-
leverd)

Zomers concert in Witte Kerk 
Heiloo. Van 12.00 tot 13.00 uur 
concert door Hans Stehouwer. 
Kerk is tevens van 11.00 tot 16.00 
uur open voor bezichtiging.

Feestelijke presentatie van 
het boek over missionaris Dirk 
Schut tussen 14.00 en 17.00 uur 
in de Pancratiuskerk in Castri-
cum.

Aan tafel met... Judith Bosman 
van 15.00 tot 16.00 uur in biblio-
theek in Limmen, Lage Weide 2a. 
Judith vertelt alles over hoog ge-
voeligheid.  Iedereen is welkom 
om aan te schuiven aan de leesta-
fel in de bibliotheek. De toegang 
is gratis en aanmelden is niet no-
dig. (Foto: aangeleverd)

Bewonersavond over gra� et-
regen en gezondheid door Pro-
vincie Noord-Holland. GGD Ken-
nemerland is ook aanwezig. Lo-
catie en tijdstip worden nog be-
kendgemaakt.

Presentatie van studenten 
van de TU Delft over 3500 kilo-
meter dwars door Australië met 
een zonneauto. In negen jaar tijd 
werden zij 7 keer wereldkampi-
oen. Om 20.00 uur in bibliotheek 
Heemskerk. Entree 10 euro.
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Castricumse hockeydames 
op zoek naar versterking
Castricum - Het eerste dames-
team van Mixed Hockeyclub Cas-
tricum (MHCC) is vorig jaar gepro-
moveerd en heeft zich deze com-
petitie keurig weten te handha-
ven in de tweede klasse. Om in 
de komende seizoenen kans te 
maken op promotie naar de eer-
ste klasse is de club op zoek naar 
nieuwe talenten. Hiervoor wor-
den door de hockeyclub open se-
lectietrainingen gehouden. Op 
12 en 14 juni om 19.30 uur or-
ganiseert MHCC de open selec-
tietrainingen. Vervolgens wordt 
er op zondag 16 juni om 12.45 
uur een onderlinge wedstrijd ge-
speeld.
Ben jij een speelster of keepster 

met ambitie en wil jij met jouw 
ervaring een jong team onder-
steunen? Of ben je een speelster 
of keepster die de selectie net 
niet heeft gehaald of denkt net 
niet te gaan halen? Stuur dan een 
e-mail naar htc@mhcc.nl t.a.v. Pe-
ter Lagerwaard, bestuurslid hoc-
key technische zaken senioren.
Van spelers die van buiten de club 
komen wordt verwacht dat ze, in-
dien ze geselecteerd worden, 
zich voor 1 juli a.s. inschrijven bij 
MHCC. Dames 1 zal komend sei-
zoen, onder leiding van de nieu-
we trainer Joris de Vries, twee 
keer in de week trainen. Hoogst-
waarschijnlijk op dinsdag- en vrij-
dagavond. (Foto: aangeleverd)

Dames 3 T.V. Limmen 
kampioen
Limmen - Voor het tweede jaar 
op rij is Dames 3 van T.V. Limmen 
kampioen geworden. Ondanks 
dat er twee speelsters, Marion en 
Caroline, langdurig geblesseerd 
zijn konden alle wedstrijden toch 
gespeeld worden. Mede dank-
zij de invalsters Lida en Jacqueli-

ne. Met dikke punten voorsprong 
waren de dames niet meer te ver-
slaan en konden ze deze compe-
titie als kampioen afsluiten. 

Op de aangeleverde foto staan 
Coby, Liesbeth, Annemiek, Ineke 
en Margret.

Laatste ronde op fiets van toeschouwer
Hidde Buur ludiek naar zege
Akersloot - Hidde Buur uit 
Akersloot heeft op een impulsie-
ve vindingrijke manier toch de 
volle winst weten binnen te sle-
pen in de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd in zijn dorp 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup. 
Het trio bestaande uit Heemsker-
ker Dennis Talens, Chris Kemp uit 
Egmond aan den Hoef en thuis-
rijder Hidde Buur, bepaalde voor 
bijna de helft van de wedstrijd 
het koersbeeld. De eerste omlo-
pen deed het drietal dat onder 
aanvoering van Dennis Talens. 
Toch was Hidde Buur niet  he-
lemaal zeker van zijn zaak door 
in deze samenstelling naar de 
streep te rijden. De sprintcapa-
citeiten van Chris Kemp in ogen-
schouw nemende, koos Hidde 
Buur voor de aanval om een eind-
sprint te ontlopen. Middels een 
splijtende versnelling was Hidde 
Buur weg, zijn metgezellen ver-
twijfelend achterlatend. Vlak voor 
het ingaan van de laatste omloop 
ging het mis met de ketting; Buur 
kwam nog net binnen rollen met 
een gebroken ketting en leek zijn 
feestje te kunnen gaan verge-
ten. Maar zonder ook maar een 
moment te aarzelen greep Buur, 
een volleerd topsporter waardig, 
de aan de kant staande heren-
�ets van een toeschouwer, zat er 

in een split second op en voltooi-
de de laatste ronde en sloot deze 
zegevierend af met de nummers 
twee en drie in zijn nek. 
Uitslag: 1. Hidde Buur, Akersloot; 
2. Dennis Talens, Heemskerk; 3. 
Chris Kemp, Egmond aan den 
Hoef; 4. Vincent Tiebie, Akersloot; 
5. Ton Wiering, Akersloot. (Foto: 
aangeleverd)

Miljoenste internationale 
zwemdiploma bij ENVOZ
Akersloot - Donderdag 13 ju-
ni reikt de ENVOZ, samen met 
de STA UK, om 17.00 uur haar 1 
miljoenste internationale ABC 
zwemdiploma uit. Dit diploma 
zal worden uitgereikt aan een 
leerling van de Zwemschool Wil-
lem Franke Particulier Zwemon-
derwijs in het zwembad van het 
van der Valk hotel in Akersloot. 
Voor deze handeling zullen Da-
ve Candler (CEO van de STA) en 
Kayle Burgham (Head Develop-
ment STA) overkomen uit Enge-
land.

De ENVOZ (Eerste Nederlandse 
vakopleidingen voor Zwemba-
dmedewerkers) is een organisa-
tie die al ruim 45 jaar bestaat en 
zich bezighoudt met het verzor-
gen van gekwali�ceerde oplei-
dingen en het geven van advies 
aan zweminstellingen. Zo’n 450 

zwembaden, zwemscholen en 
gezondheidsinstellingen maken 
in meer of mindere mate regel-
matig gebruik van deze diensten. 
Daarnaast geeft de ENVOZ in-
ternationale zwemdiploma’s uit. 
Daartoe is zij aangesloten bij de 
Swimming Teachers Association 
(STA) in UK. De diploma’s worden 
onder auspiciën van de STA uit-
gegeven. De STA is een organisa-
tie die is vertegenwoordigd in 25 
landen in de wereld, waaronder 
de USA, Australië en China. Bin-
nen deze organisatie wordt ken-
nis en ervaring over leren zwem-
men vanuit de diverse landen ge-
deeld.
De eisen van de internationale 
zwemdiploma’s worden in vier 
talen vermeld op de diploma’s. 
Daarnaast zijn de eisen ook in het 
Arabisch en Spaans te downloa-
den op de website van de ENVOZ.  

Duiven Gouden Wieken bij 
Pinksterfeest Vrije School
Castricum - Vanaf april worden 
wedstrijdduiven van liefhebbers 
uit Castricum losgelaten in België, 
Frankrijk en zelfs Spanje. Afgelo-
pen vrijdag gebeurde dat echter 
in Castricum zelf, waar de Vrije 
School een prachtig eigen Pink-
sterfeest had georganiseerd. 
Bij Pinksteren horen duiven, en 
daaraan was volop aandacht be-
steed. Er was een lied over dui-
ven, er waren duiven geknutseld, 
en er werd gedanst. En dankzij 
de medewerking van Cor Scher-
mer, lid van de Gouden Wieken, 
en een spoedcursus ‘hoe houd ik 
een duif vast?’ voor meester Kay, 
waren er ook twee echte witte 

duiven. Deze werden onder gro-
te belangstelling door twee van 
de kinderen buiten losgelaten en 
waren al gauw terug op hun hok. 
Voor de wedstrijdduiven die zon-
dag werden gelost in het Belgi-
sche Du�el en het Franse Fonte-
nay-sur-Eure duurde dat wat lan-
ger, maar beide vluchten verlie-
pen voorspoedig. De winnaars 
vanuit Du�el waren Gerhard 
Tromp, de combinatie Van Rij-
kom-Sentveld en de combinatie 
Kerssens -Krom. Vanuit Fontenay 
arriveerden de eerste duiven bij 
Sander de Graaf, Hein Berkhout 
en de combinatie Van Rijkom-
Sentveld. (Foto: aangeleverd)

Amak estafette- en 
trimloop vernieuwd
Akersloot - De Akersloter Mara-
thon Klub organiseert zondag 7 
juli de veertiende Amak estafet-
te- en trimloop. 
Een team van 4 personen kan in 
estafettevorm lopen. De organi-
satie heeft gekozen voor een iets 
gewijzigde opzet, waardoor de 
wachttijd in het wisselvak aan-
zienlijk korter is. Elk team van 
4 personen loopt 6 rondes van 
2,5 kilometer door Akersloot en 
langs de rand van de Klaas Hoorn 
polder, een prachtige omgeving. 
Ieder teamlid moet minimaal één 
ronde lopen, wie meer wil lopen 
krijgt hiervoor dus de kans. Na 6 
rondes loopt het gehele team ge-
zamenlijk nog één slotronde. De-

ze estafetteloop biedt uitsteken-
de gelegenheid om het indivi-
duele karakter van hardlopen te 
combineren in teamverband. Het 
is dus sportief, gezellig en sociaal.
Deelnemers aan de trimloop kun-
nen maximaal 6 rondes van 2,5 
kilometer lopen, totaal 15 kilo-
meter.

Inschrijven kan via www.ama-
kakersloot.nl of op de dag zelf. 
De start is bij Handbalvereni-
ging Meervogels, tegenover 
Boschweg 26 in Akersloot. Voor 
meer inlichtingen: Peter Lans-
bergen, tel. 075-6871474 of 
p.c.m.lansbergen@planet.nl. (Fo-
to: Martin de Haan)

Slootjesdag op 16 juni
Castricum - Waterschorpioenen, 
kokerju�ers of stekelbaarsjes: 
wat leeft er allemaal in de sloot? 
Dat is met eigen ogen te zien tij-
dens Slootjesdag. Zo zie je met 
een beetje geluk schaatsenrijders 
over het water glijden. Bij het Rui-
terhuys in Bakkum kunnen lief-
hebbers met een schepnetje aan 
de slag en de vondsten bespre-
ken met deskundigen. Jong en 
oud kunnen kennismaken met 
waterdieren als poelslakken, ste-
kelbaarsjes. IVN Midden Kenne-
merland (Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid) en 
de gemeente Castricum houden 
Slootjesdag op zondag 16 juni. 
Het leven keert weer terug in de 
sloten en plassen. Dankzij de in-
spanningen van gemeenten en 
waterschappen wordt het opper-
vlaktewater beter beheerd en dat 
is te merken. Sloten en plassen 
zitten vol leven. Een sloot is feite-

lijk een klein ecosysteem. Dat sy-
steem kan gemakkelijk worden 
verstoord. Daarom is goed wa-
terbeheer van levensbelang. Dat 
geldt zowel voor de hoeveelheid 
water als voor de waterkwaliteit.
Met het organiseren van de 
Slootjesdag wordt aandacht ge-
geven aan het leven in de sloot, 
de waarde van schoon opper-
vlaktewater en de investeringen 
van de overheid om het opper-
vlaktewater schoner te krijgen. 
IVN organiseert door heel Neder-
land in het weekend van 14 tot 
en met 16 juni diverse wateracti-
viteiten. IVN laat jong en oud de 
natuur van dichtbij beleven. Be-
zoekers kunnen ervaren wat de 
natuur betekent voor Nederland, 
én voor henzelf. 
Iedereen is van harte welkom 
op zondag 16 juni van 11.00 tot 
16.00 uur achter het Ruiterhuys, 
Heereweg 83 in Castricum.

Stippen Bij Bakker

Яö†Å†öR in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag om 21.00 
uur treedt Яö†Å†öR op in De Bak-
kerij. Яö†Å†öR is in 2018 opge-
richt door Antal Deurloo (drums), 
Bob Claus (gitaar, vocals), Lucas 
Min (gitaar, vocals) en Marcel Min 
(bas, vocals), vier hechte vrienden 
van 18 tot 24 jaar uit Castricum en 
Uitgeest. 
Ze spelen naar eigen zeggen 
Rock and roll met hoog testos-

terongehalte, eigen nummers ge-
schreven door Bob, Lucas en Mar-
cel, en gecomponeerd door de 
hele band. Meeslepende solo’s 
en drumpartijen zijn hun specia-
liteiten. 

Liefde en feest zullen bij de eer-
ste show 15 juni in De Bakkerij de 
centrale thema’s zijn. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Zaterdag 15 juni is 
er een demonstratie Bij Bakker 
in Castricum. Gerda Velzeboer, 
‘de dochter van de kolenboer’ 
uit Akersloot gaat aan de slag 
met porseleinverf van Talens op 
schaaltjes/bordjes. Ook met de al-
lernieuwste van Art Creation. 
Ze laat zien hoe je de verf het bes-
te kan gebruiken en welke stokjes 
goed werken om mee te stippen. 
Ben je op tijd, dan mag je ook ge-
zellig aanschuiven en meedoen 
voor een klein bedrag. 
Tijdens de demodag wordt er een 
leuke korting gegeven op de por-
seleinverf. Zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur, Bij Bakker - Dorpsstraat 
102 - Castricum, www.desnoep-
winkelvoorkunstenaars.nl. (Foto: 
aangeleverd)
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Reus geveld
Castricum - Zaterdagmiddag tijdens de storm is er een grote boom 
omgewaaid op de hoek  van de Dusseldorperweg en de Vredeburg-
laan. De brandweer heeft de boom in kleine stukken gezaagd en al-
les aan de kant gelegd zodat de kruising weer vrij was. De gemeen-
te zorgt ervoor dat deze week alles weer wordt afgevoerd. (Foto: Eve-
lien/Hans Olivier)

Internationaal succes
voor MHCC B4
Castricum - Vrijdag reisden 13 
meiden van het MHCC MB4 team 
af, voor 3 dagen, naar een inter-
nationaal toernooi in Zevenaar. 
Na de tenten vrijdagavond te 
hebben opgezet, zijn de meiden 
zaterdag begonnen met wed-
strijden tegen verschillende sub-
top teams. Ondanks dat MHCC 
B4 zeer goed stond  te hockeyen, 
waren helaas de meeste teams 
te sterk in de poule. Toch lukte 
het de meiden van MHCC B4 op 
zondag te winnen van het Duit-

se team Bergisch Gladbach (3-0). 
Al met al een fantastisch, super 
gezellig en sportief weekend om 
het hockey seizoen 2018/2019  
mee af te sluiten! 
Van links naar rechts en van bo-
ven naar beneden: Eline de Reus, 
Rosalie van Willegen, Feline Leek, 
Birte Tolsma, Eline Goudsblom, 
Zasja Mechiz, Thalia Trigo Go-
mez, Froukje Schaaders, Meike 
Buur, Eline Weda, Nienke Kos, Lo-
la Schulte, Kris Elmir en Michel de 
Reus. (Foto: aangeleverd)

Stichting Opkikker 
zoekt collectanten
Castricum - Stichting Opkikker 
is op zoek naar collectanten voor 
de collecte van 30 juni tot en met 
6 juli in Castricum. Stichting Op-
kikker organiseert Opkikkerda-
gen voor gezinnen met een lang-
durig ziek kind in de leeftijd van 

0 tot 17 jaar oud. Voor meer in-
formatie over Stichting Opkikker:  
www.opkikker.nl.
 
Als je wilt helpen met collecteren, 
dan kan je een e-mail sturen naar 
paulennancy@hotmail.com.

Open Podium in 
De Oude Kwekerij
Regio - In Park De Oude Kweke-
rij in Alkmaar is in de zomermaan-
den op iedere derde zondag een 
Open Podium, waar artiesten van 
verschillende pluimage optre-
den. Op 16 juni zijn dat zangduo 
Mizu met gitaar en accordeon, de 
verhalenverteller Dik Gerrits met 
gitaarbegeleiding van zijn zoon 
Michael, Pepijn Huibers die een 
Tribute to Ben Howard brengt en 
de singer-songwriter Henk Jan 
van Harten. De presentatie is in 
handen van Jaap Zwaag, een van 
de leden van de werkgroep. 
Het openluchttheater biedt zit-
plaats aan tweehonderd toe-

schouwers. De Parkvilla is open 
voor een drankje of een ijsje. Bij 
regen wordt er een tent opgezet, 
bij grote hitte een plek in de scha-
duw gezocht. 
De middag begint om 14.00 uur 
en is om ongeveer 16.00 uur af-
gelopen. Het openluchttheater 
ligt in het Alkmaarse Park De Ou-
de Kwekerij aan de Jan van Sco-
relkade 6 tussen de woonwij-
ken Bergerhof en Bergermeer. 
De toegang is gratis, wel wordt 
er een vrijwillige kleine bijdra-
ge gevraagd. Op de foto Verha-
lenverteller Dik Gerrits (foto Felix 
Hoogeboom). 

KUUB Breekt Door: 
festival viert vijfde editie
Regio - Regionaal Festival KUUB 
bestaat vijf jaar en op 15 juni 
stroomt het Canadaplein in Alk-
maar vol creatieve creaties, cul-
turele belevenissen en kunstzin-
nige uitspattingen. Kunstmuren 
bewegen over het plein terwijl 
op negen podia bands spelen, 
groepen optreden en honder-
den cultuurbeoefenaars van zich 
laten horen. Dans, theater, story-
telling, muziek, beeldende kunst 
en workshops: KUUB biedt vol-
op ruimte je creatief uit te leven. 
Niet alleen buiten op het plein, 
maar ook in de omliggende cul-
turele instellingen: Bibliotheek 
Kennemerwaard, Stedelijk Muse-
um, Artiance en TAQA Theater de 
Vest. Gratis en voor iedereen toe-
gankelijk.
De lustrumeditie van KUUB staat 
in het teken van doorbreken. 
Op het programma staan talen-
ten die hard aan de weg timme-
ren. De band Close to Fire won 
de publieksprijs van de Rob Ac-
da Award, de Alkmaarse Sterre 
Weldring en Raoul Michel ston-
den onlangs in de �nale van de 
Grote Prijs van Nederland en 
de band 3 Point Landing sleep-
te de Mixtream Band Contest in 
de wacht. Maar KUUB biedt ook 
ruimte aan artiesten die de eigen 
grenzen doorbreken en de eerste 
stap op het podium wagen.  
Een greep uit de meer dan 75 
programmaonderdelen: Fritz met 
een Z doorbreekt de grenzen van 
zijn goochelkunsten door een 
nieuw genre toe te voegen: sto-
rytelling. Goocheltrucs gecom-
bineerd met verhalen. Bezoekers 
ontmoeten creatieve makers en 

kunnen naar hartenlust experi-
menteren met nieuwe kunstvor-
men zoals de ‘loopstation’ waar-
mee je met alleen al je stem een 
hele muziekcompositie vormt. 
Maar ook tijdens de 3D VR-schil-
derworkshop KUUBisme, geïnspi-
reerd op de Bergense School. Bij 
schilderen in Virtual Reality word 
je niet beperkt tot de grenzen van 
een schildersdoek. En heb je even 
een rustmomentje nodig? Dan 
zet je een koptelefoon op in de 
Silent Lounge en dompel je jezelf 
onder in een wereld van elektro-
nische muziek en ‘spoken word’. 
Jongeren van Stichting STAD 
doorbreken het taboe van men-
tale problematiek met de expo-
sitie Bovenkamer in de biblio-
theek. Lastige onderwerpen wor-
den met een muzikale en thea-
trale omlijsting bespreekbaar ge-
maakt. 
Samen met culturele instellingen, 
groepen en andere kunstinitiatie-
ven zet KUUB regionale kunst en 
cultuur op de kaart. Zoals de lan-
cering van de allereerste Shu�e-
Prent, een initiatief van Shu�e 
Magazine, poëtisch initiatief De 
Nachtvlinder en Gra�sch Atelier 
Alkmaar. Hierin komen poëzie, 
gra�sch design en drukkunst sa-
men. Vanuit de Alkmaarse Pracht-
straatjes loopt een Prachtparade 
met Braziliaanse percussionisten 
van Nosso Groove, dansers en uit-
gedoste kunstenaars naar het Ca-
nadaplein om het festival o�cieel 
te openen. 
Festival KUUB: 15 juni van 12.00 
tot 21.00 uur op en om het Ca-
nadaplein in Alkmaar. Meer infor-
matie: www.festivalkuub.nl. 

Nosso Groove (foto: Keith Montgomery)

Nieuwe kunstexpositie 
in ziekenhuis Alkmaar
Regio - De kunstcommissie Kunst 
als Medicijn (KAM) organiseert 
kunstexposities in het ziekenhuis 
in Alkmaar. De KAM is er weder-
om in geslaagd een interessan-
te, nieuwe expositie te organise-
ren. De exposities wisselen vanaf 
nu iedere drie maanden. De hui-
dige expositie is tot eind augus-
tus te bezichtigen.

Stilte en rust    
In de gang bij 040 hangen schil-
derijen van Henk Kuilboer. De be-
langrijkste aspecten in zijn land-
schappen zijn licht en stilte. Hij 
probeert zo min mogelijk te laten 
gebeuren om dit te versterken. 
Anneke Stoutenbeek exposeert 
met haar schilderijen in gang 
130. Ze werkt het liefst op lin-
nen met acryl. Compositie, invul-
ling van de ruimte en kleurstel-
ling komen tot stand in een pro-
ces waarbij het uiteindelijke doek 
niet meer lijkt op de eerste opzet. 
Lekker zomers zijn de schilderijen 
van Peter Swidde. Ze hangen aan 
de wanden Metiusgracht zijde en 
de tussenhal.
 
Alkmaar in de schijnwerper
Aan de wanden in de hoofdstraat 
bij de Rode trap hangen foto’s 
van Marcel Witte. Speciaal voor 
deze expositie heeft Marcel (sinds 
kort professioneel fotograaf ) een 
aantal van zijn foto’s van Alkmaar 
en het Noord-Hollandse land-
schap geselecteerd. 
In het Stiltecentrum hangen mo-
noprints en acrylschilderijen van 
Elly Berkhout-Van Herwijnen. 
Bloemen zijn voor beide technie-
ken een van haar inspiratiebron-
nen en staan centraal in deze ex-
positie.
 
Beelden en keramiek
In de vitrines Metiusgracht staat 
werk van Olga de Ruiter. Olga ge-

bruikt diverse technieken waar 
ze mee experimenteert. De laat-
ste paar jaar is ze bezig geweest 
druktechnieken toe te passen 
op keramiek. De werken in de vi-
trines zijn er voorbeelden van. 
De beelden van Henny Mazurel 
staan in de vitrines bij de hoofd-
ingang en bij 035. Henny werkt 
graag met een thema en laat 
zich momenteel inspireren door 
de oude geschiedenis. ‘Beeldend 
scheppen, weergeven wat je ziet, 
voelt en denkt. Genoeg inspiratie 
om mee aan de slag te gaan. In 
platvlak, steen en brons.‘
 
Eigen collectie KAM
De KAM heeft ook een eigen col-
lectie. Een deel wordt uitgeleend 
op alle locaties in het ziekenhuis 
waar patiënten komen. Een an-
der deel van deze collectie wordt 
ingezet om publieke ruimtes op 
te �euren. Tijdens deze exposi-
tie staat er keramiek uit de eigen 
collectie in de vitrine bij de Rode 
trap. (Foto: Marcel Witte)

Tentoonstelling:
‘Manse vrouwen’ uit 
Kennemerland
Regio - Honderd jaar na de zwaar 
bevochten invoering van het 
vrouwenkiesrecht zet Museum 
Kennemerland in Beverwijk de 
vrouw op een voetstuk. Met hon-
derd portretten van vrouwen uit 
de streek. Vrouwen uit heden en 
verleden, bekend en onbekend, 
betrokken en bevlogen. De ten-
toonstelling ‘Manse vrouwen van 
Kennemerland is te zien vanaf za-
terdag 8 juni.

De term ‘manse vrouwen’, een 
Noord-Hollandse uitdrukking, 
klinkt misschien weinig �atteus. 
Het gaat dan ook niet om scho-
ne schijn of ander uiterlijk ver-
toon. De (ruim) honderd vrou-
wen zijn gekozen omdat ze bij-
voorbeeld wijs zijn, creatief, door-
tastend of baanbrekend. De een 
is bekend uit de media, de ander 
valt in de categorie stille kracht. 
Ze staan hun mannetje in de poli-
tiek, het bedrijf, de zorg, de kunst, 
de sport, de buurt of thuis in het 
gezin.
Curator Teatske de Jong heeft 
met haar team van Museum Ken-
nemerland en Historische Kring 
Heemskerk de toppers gese-
lecteerd. Keuze genoeg. Beken-
de vrouwen van weleer zijn ro-
manschrijfsters Betje Wol� en 
Aagje Deken en badvrouw Ma-
rijtje Schellevis. Agatha van Ca-
tania, beschermvrouw van Be-
verwijk, mag niet ontbreken. Uit 
het heden zijn onder meer Joke 
Hoobroeckx (milieugroep Goed-
aardig) en José Schuyt (cultureel 
café Camille) vertegenwoordigd.
De bezoeker treft ook minder be-
kende vrouwen aan zoals onder-
neemster Elly Bak, een begrip in 
de bromelia-teelt, en paralympi-
sche roeister Esther van der Loos, 
beiden uit Assendelft. ,,De selec-
tie is heel divers. We hebben ook 
een moeder die twaalf kinderen 
op de wereld heeft gezet en op-

gevoed. Een topprestatie’’, aldus 
Teatske de Jong die voor de ex-
positie �nanciële steun ontving 
van het VSBfonds, Prins Bernard 
Cultuurfonds en de drie regioge-
meenten.

Alle vrouwen worden geportret-
teerd in woord en beeld: foto’s, 
�lm en interviews. Van sommi-
gen zijn er voorwerpen te zien: de 
schaatsen van jonkvrouw Pauline 
Gevers van Marquette, de schrijf-
machine van Meta Bison, een oud 
uithangbord van �etsenmaak-
ster Annie Beliën en veel boeken. 
,,Kennemerland telt nogal wat 
schrijfsters.’’ 
De expositie wordt verder aan-
gekleed met voorbeelden van 
‘manse’ vrouwenkleding.  Denk 
aan een jurk met stropdas en een 
mantelpak. De modeartikelen 
zijn afkomstig uit de collectie van 
modestyliste Joke van Dijk van 
het bedrijf Couturage in Haarlem. 
Zij geldt als een der grootste mo-
deverzamelaars van het land.

Een eeuw vrouwenkiesrecht was 
de aanleiding voor de expositie 
‘Manse vrouwen van Kennemer-
land’. Volgens curator Teatske de 
Jong was het sowieso hoog tijd. 
,,Nog altijd krijgen vrouwen min-
der betaald en is een topfunctie 
minder bereikbaar. In de geschie-
denisboeken zijn vrouwen voor-
al afwezig, ondanks hun grote 
invloed op de samenleving. Het 
museum geeft hen de aandacht 
en waardering die zij verdienen.’’

Museum Kennemerland, Noor-
derwijkweg 2a (hoek Wester-
houtplein). Openingstijden: za-
terdag, zondag en woensdag van 
14.00 tot 17.00 uur. Toegangs-
prijs: volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar: € 5. Zie ook www.
museumkennemerland.nl. (Pos-
ter: aangeleverd)
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Wat is glucose en waarom 
is het zo belangrijk?

juni  2019

Wat is glucose nu 
precies? Glucose 
is een koolhy-
draat. Ons lichaam 
is in staat om glucose 
uit suikers en zetmeel te 
halen. De glucose komt dan in 
ons bloed terecht. De weefsels 
(vooral de spieren) nemen deze 
glucose dan weer op en verbranden 
die. Glucose is de brandstof waardoor ons 
lichaam kan presteren. Het is dus een onmis-
baar product voor ons voorbestaan, evenals 
bijvoorbeeld water en zuurstof. 

Glucosewaarden en het belang daarvan
Met een glucosemeter kunt u uw glucosewaarden bepalen. Als 
u nuchter bent, zal de glucosewaarde in het lichaam erg laag 
zijn. Na het eten van een maaltijd met koolhydraten neemt de 
hoeveelheid bloedglucose relatief snel toe. Dat gaat door tot 
ongeveer 1 of 2 uur na de maaltijd. Als de glucosewaarde in het 
bloed is gestegen, zorgt het hormoon insuline in het bloed dat 
de glucose snel door het lichaam wordt opgenomen. Op die 
manier worden de normale glucosewaarden weer snel bereikt. 
Er is ook een hormoon dat ervoor zorgt dat er weer glucose uit 
de weefsels wordt opgenomen als het gehalte in het bloed te 
laag wordt. Dit hormoon heet glucacon. Bij de gezonde mensen 
zorgt het lichaam ervoor dat de molaire waarde van glucose in 
het bloed tussen de 4 en 8 mmol per liter bedraagt. 

Verstoring van de glucosewaarde in het bloed 
Een van de meest voortkomende chronische ziekten is diabe-
tes. Deze volksziekte komt voor als type 1 en type 2. 
Bij type 1 maakt de schildklier in het geheel geen insuline aan. 
De oorzaak van dit foutje in het lichaam in nog onbekend. De 
patiënt moet in dat geval door injecties of een insulinepomp 
dagelijks voldoende insuline krijgen toegediend om de gluco-
sewaarde op een juist niveau te houden. 
Bij diabetes type 2 wordt er te weinig insuline aangemaakt. 
Vaak  is het mogelijk met medicijnen een normaal leven te 

leiden. De oorzaak van type 2 is ook nog niet duidelijk, maar 
lijkt wel samen te hangen met een ongezonde levensstijl.

Een te laag bloedsuikergehalte o� ewel hypoglykemie 
Bij diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, ontstaat meestal 
een probleem met een te hoge glucosewaarde in het bloed. 
Maar door de ontregeling van het bloedsuikergehalte kan er 
ook een te lage waarde ontstaan. Dan is het van belang om 
snel glucose aan het bloed toe te voegen. Normaal gespro-
ken zit glucose niet als zodanig in onze voeding. Het ontstaat 
door de spijsvertering in ons lichaam. Maar u kunt wel gluco-
sestroop maken of het direct eten. Het wordt dan dextrose of 
druivensuiker genoemd. Als u last hee�  van hypoglykemie is 
het verstandig altijd een voorraadje glucose beschikbaar te 
hebben voor direct gebruik. 
Het grote belang van met meten van de glucosewaarde
Het meten van de glucosewaarde van het bloed is iets dat 
diabetes type 1 patiënten dagelijks doen. Ook voor type 2 
patiënten is het verstandig om de bloedglucose regelma-
tig te testen. Indien de molaire waarde buiten de normale 
glucosewaarden ligt, brengt dit schade toe aan het lichaam. 
Hoe langer de waarden afwijken, hoe ernstiger de schade kan 
worden. Als het gaat om het op de juiste wijze meten van de 
glucosewaarde kunt u terecht bij uw huisarts of andere specia-
listen op medisch gebied. Zij kunnen u ook alles vertellen over 
de betekenis van de metingen die u doet. 

Het gebruik van glycogeen 
in het lichaam 

Het lichaam kan maar een beperkte 
hoeveelheid glucose opslaan. Dit gebeurt in 

de lever. De stof die daar wordt bewaard noemt men 
dan glycogeen en niet glucose. Als het lichaam snel ener-
gie nodig hee� , bijvoorbeeld in een noodsituatie wordt 

deze hoeveelheid aangesproken. Normaal gesproken hebben 
gezonde mensen een voorraad glycogeen die voldoende is 
voor een uur sporten. Bij diabetes kan ook deze voorraad in 
de lever te laag worden. Het lichaam kan dan gedurende een 
korte periode glucose maken uit eiwit of vet. Dit gebeurt met 
behulp van stresshormonen zoals adrenaline en cortisol. Dit is 
niet goed voor het lichaam. Voor extra inspanningen die een 
diabetespatiënt dus zeker te zijn dat de bloedsuikerspiegel in 
orde is.

Symptomen van diabetes 
Diabetes type 1 wordt vaak snel ontdekt omdat de symptomen 
zeer he� ig zijn en de patiënt raakt op den duur bewusteloos. 
Diabetes type 2 wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd 
omdat de symptomen vaak niet erg duidelijk zijn of niet 
herkend worden. Vaak is een test van het bloed noodzakelijk 
en ook in dat geval is de uitslag vaak niet eenduidig. De meest 
duidelijke aanwijzingen voor diabetes type 2 zijn 

•	 veel voorkomende vermoeidheid 
•	 problemen met de ogen, zoals branderigheid en slecht, 

wazig of dubbelzien
•	 slecht genezende wonden 
•	 tintelende handen en voeten/minder of geen gevoel meer 

in de voeten 
•	 kortademigheid 
Ga bij twijfel even langs bij uw huisarts voor een bloedtest. 
Een normale bloedsuikerspiegel is belangrijk voor een gezond 
lichaam.

Bron: Bloeddrukmeterswebshop.nl 

facebook.com/LijfenGezondheid
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Nog beter met Shiatsu 
Iedereen hee� wel eens last van vermoeidheid, pijn of slecht slapen. 
Regelmatig terugkerende klachten zijn een signaal van een verstoorde 
energiebalans. Meestal kan het lichaam dit zelf herstellen. Wanneer dit 
niet lukt ervaart u klachten.

Shiatsu hee� veel raakvlakken met 
acupunctuur maar werkt in plaats van 
naalden met de handen. Met de vingers 
en de handen wordt druk uitgeoefend 
op bepaalde punten en meridianen die 
de energie doorstroming van en naar 
de organen verbetert. Bij shiatsu wordt 
niet alleen gekeken naar de klacht maar 
juist naar jou als geheel.  Deze persoon-
lijke aanpak werkt. Shiatsu versterkt je 
immuunsysteem en brengt het centrale 
zenuwstelsel tot rust. Zo verbetert de 
weerstand en krijgen ziekte en klachten 
minder kans zich te manifesteren. 
Shiatsu werkt goed bij spier- en 

gewrichtsproblemen, bij slaapproble-
men, bij stress en burn-out, het combi-
neren van herstel met terugkeren naar 
werk. Ook voor mensen die last hebben 
van misselijkheid en vermoeidheid bij 
de chemo. En ter verlichting van chroni-
sche aandoeningen. Door shiatsu verbe-
tert het contact tussen lichaam en geest.  
Shiatsu wordt deels vergoed en gaat niet 
ten koste van het eigen risico. Shiatsu een 
wereld van verschil! 

Shiatsupraktijk Oprecht & rechtop, Oude 
Parklaan 111, Castricum. www.oprechten-
rechtop.nl tel. 06-30335321. 

MEDISCH Hot Yoga bij 
Victorie Plaza

Zodra je de yogastudio van Victorie Plaza betreedt wordt je omringt 
door een oase van rust.

Victorie Plaza biedt een ruim aanbod van 
yogalessen, waaronder Hot Yoga! Met 
een warmte tot wel 40 graden worden de 
voordelen van yoga en sauna gecombi-
neerd. Spieren zijn flexibeler, minder kans 
op blessures en door de warmte ontdoet je 
lichaam zich van afvalsto�en.

Probeer het proefabonnement voor slechts 
27,50 en ontdek welke yogavormen jou het 
best liggen. Yoga is voor iedereen; jong, 
oud, man, vrouw, lenig, stijf, energiek, 
vermoeid of zwanger. Iedereen is welkom! 
Meer informatie op www.victorieplaza.nl 
(Foto’s: aangeleverd)

PSYCHE Boek tijdelijk vrijblijvende stress-check

MEDISCH

Onopgeloste pijnklachten? 
Doe de ‘pijncheck’ bij Reactivated.nl

Vaak lopen mensen nog steeds met pijnklachten rond terwijl ze al 
verschillende specialisaties hebben bezocht. Willem de Boer van Reacti-
vated richt zich op mensen met pijnklachten die elders vastlopen.

Een mooi voorbeeld: veel mensen 
kunnen niet doen wat ze willen doen 
vanwege rugklachten. Bijvoorbeeld niet 
meer sporten, een partijtje voetbal-
len of tennissen. Ze voelen zich minder 
lekker en gaan daarom maar niet meer 
overal naartoe. Hoe fijn zou het zijn om 
je weer lekker fit te voelen, een partij-

tje te voetballen of tennissen zonder dat 
het in je rug schiet of er weer lekker op 
uit te gaan en energie op te doen.

,,De oorzaak van rugklachten vinden wij 
vaak terug in de heup en niet in de rug 
zelf’’, aldus Willem de Boer van Reacti-
vated. ,,Dit kan ontstaan door bijvoor-
beeld veel zitten waardoor de heupbui-
gers korter worden en de heupstrekkers 
niet goed kunnen aanspannen waar-
door er veel spanning op de rug komt. 
Wanneer je hier niets aan zou doen, 
slijt het probleem verder in en wordt de 
klacht steeds hardnekkiger.’’

Willem de Boer snapt dat er veel aanbod 
is en dat mensen met pijn echt willen 
weten of Reactivated kan helpen. 
Daarom hee� Reactivated een vrij-
blijvende ‘pijncheck’. De Boer: ,,Vaak 
kunnen wij tijdens de ‘pijncheck’ al 
verlichting bieden en kunnen we laten 
zien en voelen of wij iets kunnen bete-
kenen.

Meer informatie is te vinden op  www.
reactivated.nl, of bel 06-49104827.

Hans Luijendijk Outdoor Coaching 
bestaat 5 jaar en trakteert!

Aanhoudende vermoeidheid, de beleving 
dat werk en taken nooit ophouden, angst om 
tijdens je examen ineens alles te vergeten, het 
eenzame gevoel dat je niet begrepen wordt, 
frustratie dat je een sportdoel niet haalt, boos 
om je eigen of een anders onvermogen: stress 
kent vele bronnen en kan tot serieuze gezond-
heidsproblemen leiden zoals burn-out. 

Meet nu vrijblijvend jouw stressniveau 
bij Hans Luijendijk Outdoor Coaching, 
hét adres voor maatwerkaanpak op het 
gebied van energie, emotie en ambitie, en 
ontvang direct een persoonlijke verster-
king. 

Enkele reacties van klanten, die onder 
meer het Persoonlijk Ambitie Programma 
hebben gedaan: 
,,De boks- en meditatiesessies, nooit 
gedacht ooit te doen, hebben er toe geleid 
dat ik meer zel¦ennis en gevoel heb mét 
toepassingen. Hierdoor stel en bereik ik nu 
helderder doelen voor mezelf en in mijn 
bedrijf. En oprechte gesprekken. Aanrader, 

topcoach, gewoon doen!’’
,,Geen kunstmatige technieken, maar echt 
no nonsens contact. Daardoor obstakels 
overwonnen en ruimte voor nieuwe ambi-
ties! Hans is een creatieve, écht betrok-
ken coach. Hij schuwt de confrontatie niet, 
maar altijd vanuit respect.”

,,Authentiek en warm, prikkelend.” 
Meld je nu aan voor ‘vrijblijvende stress 
check’ via https://www.hansluijendijk.nl/
aanmelden/. Let op: beperkt aantal plaat-
sen!

Hans Luijendijk Outdoor Coaching, Oude 
Parklaan 111 in Castricum.













BEWEGEN

Meer dan de hel� van de vrouwen boven de 50 
worstelt met overgewicht (zeggen de statistie-
ken) en ik krijg regelmatig mails van vrouwen die 
me bijna in paniek schrijven: “Marjolein, help! 
Ik eet minder en beweeg meer maar ik val niet 
meer af! Wat moet ik doen?” Ik leg het je uit. Zet 
je schrap want mijn verhaal is anders dan wat je 
altijd te horen hebt gekregen.

Richt je focus op méér energie, niet op afvallen
Om te beginnen zeg ik tegen iedere vrouw (of man) die wil 
afvallen altijd de focus te richten op het krijgen van méér 
energie, niet op afvallen.  Als je focust op méér energie heb 
je in ieder geval je focus op het verbeteren van je gezond-
heid. Méér energie vertelt je of je op de goede weg bent. 
Afvallen wil lang niet altijd zeggen dat je gezond bezig bent: 
veel vrouwen worden er doodmoe van.
Er wordt vaak gezegd: je moet afvallen om gezond te 
worden. Ik zeg: je moet éérst gezond worden, dan volgt 
afvallen bijna altijd als vanzelf (of aankomen als je te mager 
bent.) Deze twee hebben namelijk veel meer met elkaar te 
maken dan je denkt.

Er zijn vele redenen waarom je niet kunt afvallen
Laat ik voorop stellen dat er vele redenen kunnen zijn 
waarom het soms onmogelijk lijkt om af te vallen. De 
wereld om ons heen vertelt het verhaal dat het makkelijk 
is: minder eten en meer bewegen. Zo simpel is het absoluut 
niet. Afvallen is een complex proces omdat ons lichaam een 
uitermate complex organisme is en ieder lichaam uniek.

In mijn boek Het Energieke Vrouwen Voedingskom-
pas beschrijf ik tien oorzaken waarom iemand niet afvalt 
ondanks minder eten en meer bewegen. Om er enkele kort 
uit te lichten:

•	 Dikmakende bacteriën in je darmen hebben de over-
hand gekregen (echt waar!)

•	 Je alvleesklier maakt steeds te veel insuline aan
•	 Je lever hee� moeite met ontgi�en en afvoeren van 

hormoonverstorende sto�en die worden opgeslagen in 
je vetcellen

•	 Je stofwisseling staat als gevolg van jarenlang (crash)
diëten in de overlevingsstand en slaat zoveel mogelijk 
vet op

•	 Je lichaam mist enkele belangrijke voedingssto�en die 
nodig zijn om vetten te verbranden, zoals magnesium 
en zink

•	 Je gebruikt medicijnen (denk ook aan de pil) die maken 
dat je moeilijk kunt afvallen

Vandaag wil ik er een belangrijke aan toevoegen: je valt niet 
af omdat je je lichaam voortdurend laat branden op glucose 
in plaats van vetten. Ik ga je dit uitleggen. Het goede nieuws 
is dat veel van deze oorzaken met één slimme omschakeling 
verdwijnen als sneeuw voor de zon: de omschakeling  van 
glucoseverbranding naar vetverbranding.

De grootste vijand van de waarheid is een mythe
John F. Kennedy hee� ooit gezegd dat de grootste vijand 
van de waarheid meestal niet een bewuste leugen is maar 
een hardnekkig mythe. Als het gaat om afvallen zijn we alle-
maal gaan geloven in de mythe dat we dik worden van het 
eten van vetten. Ik heb het ook jarenlang geloofd.

Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw hebben we vetten in 
de ban gedaan en zijn we nu als mensheid dikker, vermoei-
der en zieker dan ooit. Overgewicht neemt extreme vormen 
aan en hart- en vaatziektes zijn nog steeds doodsoorzaak 
nummer 1. Diabetes type 2 wordt een wereldwijde epidemie 
genoemd en steeds meer mensen worstelen met chroni-
sche ziektes. Hoe kan dit? Dit komt doordat het verhaal dat 
we dik en ziek worden van het eten van gezonde vetten een 
mythe is. Het is onzin.

Je lichaam hee� een natuurlijke aanleg om vetten te 
verbranden (!)
Al in de vij�iger jaren ontdekte dr. Alfred W. Penning-
ton, een onderzoeker op het gebied van obesitas, dat het 
lichaam ongekende hoeveelheden vet kan verbranden. 
Het vet dat we eten wordt grotendeels gelijk verbrand en 
gebruikt als energie: ons lichaam hee� een natuurlijk aanleg 
om vetten te verbranden. Ja, lees deze laatste zin nog maar 
eens een keer: ons lichaam hee� een natuurlijke aanleg om 
vetten te verbranden!

Je lichaam kan energie maken van koolhydraten en vetten 
die je eet. Het verbranden van vetten is echter een veel 
‘schoner’ proces waarbij veel minder vrije radicalen worden 
aangemaakt. Vrije radicalen liggen ten grondslag aan chro-
nische ontstekingen die op hun beurt zorgen voor chroni-
sche ziektes. Daarnaast kan je lichaam van een vetmole-
cuul meer dan twee keer zoveel energie maken als van een 
glucosemolecuul. Glucosemoleculen maakt je lichaam aan 
zodra het zoetigheid of koolhydraten hee� gekregen.

Lees verder op www.lijfengezondheid.nl

Marjolein Dubbers

Je vetverbranding weer op gang krijgen 

Marjolein Dubbers 
• Oprichtster Energieke Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

over de auteur
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Genieten van de zon
Zeker in de zomer moet de huid gedurende de hele dag extra beschermd en verzorgd worden tegen de 
schadelijke e�ecten van de zon; van zonsopgang tot zonsondergang. Maar wat is goed beschermen 
want de zon hee� ook een positief e�ect op mensen. Warmte en licht zorgen ervoor dat we ons goed 
voelen. 

De zon gee� ook UV-straling af. Hierdoor maakt het lichaam 
vitamine D aan. Dit is goed voor sterke botten. UV-stra-
ling helpt ook bij het verminderen van bepaalde huidziek-
ten zoals psoriasis. De zon kan echter ook schadelijke gevol-
gen hebben zoals huidveroudering en huidkanker. Zonnebrand 
zorgt ervoor dat schadelijke UV-straling de huid niet bescha-
digt en zorgt ervoor dat de huid niet snel veroudert. Voor het 
beste advies over zonbescherming, afgestemd op jouw huid-
type, ga je naar de schoonheidsspecialist. De zon produceert 
UV-A stralen en UV-B stralen. Van te veel UV-A stralen verou-

dert je huid sneller. Van teveel UV-B stralen, kun je verbran-
den. Een goed zonnebrandproduct beschermt tegen beide. 
Hoe hoger de factor, hoe langer de zonnebrand beschermt 
tegen de schadelijke stralen van zon. Lees in ieder geval goed 
de verpakking. Het hangt van je huidtype af hoe lang je veilig 
in de zon kunt zitten zonder zonnebrand. Smeer je in ieder 
geval in voordat je in de zon gaat liggen. Smeer opnieuw nadat 
je gezwommen hebt. Een peeling verwijdert de dode huid-
cellen en zorgt voor een mooiere tint. Hiervoor zijn diverse 
producten voor thuis verkrijgbaar. Voor een goed product of 

een intensievere peeling, bijvoorbeeld microdermabrasie, ga 
je naar de schoonheidsspecialist.

Karin Rutte

Karin Rutte  • Schoonheidsspecialiste
Caring,  praktijk voor huidverzorging Santpoort
www.caringsantpoort.nl

over de auteur



Topatlete wint van zonneauto
Castricum/Hengelo - In het FBK 
Stadion in Hengelo legde topatle-
te Lisanne de Witte uit Castricum 
het af tegen zonneauto RED Shift 
van Solar Team Twente. De toe-
schouwers zagen een spannende 
race over een bijzondere afstand 
van 300 meter. Lisanne startte 
met een grote voorsprong, maar 
de zonneauto kwam steeds dich-
terbij. Pas in de laatste seconden 
werd de winnaar van de wedstrijd 
duidelijk. Lisanne won met een 
kleine voorsprong.
 
Mens versus machine
Lisanne sprintte in de eerste se-
conden de zonneauto met gemak 
voorbij. De zonneauto, die ge-
maakt is om over lange afstanden 
zo e�  ciënt mogelijk te rijden, trok 
langzaam op. Pas na ongeveer 
200 meter wist RED Shift in de 
buurt te komen van de topspor-
ter. De bocht in de baan maakte 
de strijd extra spannend. Met een 
kleine voorsprong wist de topat-
leet de zonneauto te verslaan.
,,Een super spannende race’’, ver-
telt coureur Jan Lenssen. ,,In 2017 

reed ik tijdens de Bridgestone 
World Solar Challenge, maar dit 
is wel weer wat anders. Door de 
korte afstand en de bijzondere te-
genstander gebeurde er erg veel 
in korte tijd. Het bleef ook echt 
lang spannend: Lisanne sprintte 
zo hard weg. Aan het eind kwa-
men we dicht in de buurt, maar 
helaas wisten we haar niet in te 
halen. Ik kijk terug op een erg ga-
ve ervaring.’’ Niet alleen voor het 
solarteam, maar ook voor atlete 
Lisanne de Witte, was het een bij-
zondere en spannende wedstrijd. 
,,Super gaaf’’, reageert Lisanne op 
de winst. ,,Ik denk dat dit voor mij 
een goede test was om echt hard 
te starten. Tijdens het lopen voel 
je dat de zonneauto achter je zit, 
dat maakt de wedstrijd echt span-
nend.’’   
 
Proeftuin voor innovatie
De wedstrijd laat zien hoe top-
sport en innovatie hand in hand 
gaan. ,,FBK Games wordt gezien 
als proeftuin op gebied van at-
letiek’’, vertelt Nikki van de Rijdt, 
evenementen coördinator bij het 

solarteam. ,,Wij zijn zelf ook een 
proeftuin maar dan in de duur-
zame mobiliteit. Door deel te ne-
men aan de FBK Games laten we 
samen zien wat de mogelijkhe-
den zijn op gebied van innovatie 
en duurzaamheid in de topsport. 
Onze slogan is niet voor niets ‘Po-
wered by Human Energy’. De cou-
reurs, maar ook de rest van het 
team, werken hard en beoefe-
nen topsport, net als de atleten. 
Met deze wedstrijd komt dat heel 
mooi tot zijn recht’’”

Op 13 oktober 2019 staat Solar 
Team Twente aan de start van de 
Bridgestone World Solar Challen-
ge, dé prestigieuze race voor au-
to’s die rijden op zonne-energie. 
Samen met meer dan vijftig an-
dere internationale deelnemers 
rijdt Solar Team Twente met de 
zonneauto 3000 kilometer dwars 
door de outback van Australië. De 
race kent drie verschillende klas-
sen. Het solarteam doet mee met 
de Challenger Class, de Formule 
1 klasse voor zonneauto’s. (Foto: 
Annelies Dekker)

Musicalgroep The Cast zoekt nieuwe 
talenten voor Shrek the Musical
Castricum - Musicalgroep The 
Cast wil graag haar ledenbestand 
uitbreiden. Mannen zijn extra 
welkom!

Musicalgroep The Cast is opge-
richt in 1990. De ambities liggen 
hoog voor deze gedreven groep. 
Met ondersteuning van een pro-
fessioneel artistiek team wordt 
hard gewerkt om mooie voorstel-
lingen neer te zetten. 
Ze brengen bijna jaarlijks een ga-
ve productie en beleven plezier 
aan de repetities én aan alles wat 
erbij komt kijken. Na de indruk-
wekkende musical ‘3 Musketiers’ 
waarmee The Cast vorig jaar in 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk stond, speelt de ambitieu-
ze musicalgroep medio juni ‘Life! 
The Greatest show’ (uitverkocht). 

Een week later worden alweer au-
dities gehouden voor ‘Shrek the 
Musical’.

Enthousiaste musicaltalenten 
(vanaf 16 jaar) kunnen zich in-
schrijven voor de audities via e-
mail: info@thecast.nl en kijk eens 

op de website www.thecast.nl.

Musicalgroep The Cast speelt 
sinds 1990 bekende musicals zo-
als The Wiz , Aida, Beauty and the 
Beast, Zorro - De Musical, Cabaret, 
Legally Blonde, 3 Musketiers als-
mede eigen producties. De semi-

professionele vereniging heeft 
ongeveer vijfenveertig leden uit 
heel Noord-Holland. 

The Cast wordt ondersteund door 
een groep trouwe donateurs en 
sponsors. (Foto: aangeleverd)

Kampioenen bij Schaakclub Bakkum
Castricum - Arno Schlosser, die 
vrijwel het hele seizoen in de re-
guliere competitie bovenaan 
stond behaalde met een ruime 
voorsprong zijn derde clubkam-
pioenschap van schaakclub Bak-
kum. Schlosser was in de inter-
ne competitie vrijwel onverslaan-
baar en behaalde bijna een 80% 
score. Runner-up en op het laatst 
de enige concurrent Gren Note-
boom kan terugkijken op een 
sterk seizoen. Zijn schaaklessen 
hebben zijn vruchten afgewor-
pen. Op de derde plaats eindig-
de Jacob Bleijendaal, net voor 
oud clubkampioen Han Kempe-
rink. Op de vijfde plaats eindigde 
Bob Bakker.

Op de slotavond van het dub-
belschaak werd tevens de be-
ker� nale tussen beide koplopers 
Pim Ho�  en Peter Siekerman ge-
speeld. Beide schakers kunnen 
terugkijken op een ijzersterk sei-
zoen. Het was dan ook niet ver-
rassend dat zij in de beker� nale 
het tegen elkaar moesten opne-
men. De eerste spannende partij 
bleef in evenwicht en met weinig 
tijd op de klok werd remise be-
sloten. De tweede partij ging op-
nieuw gelijk op. Een lastige stra-
tegische manoeuvreer partij. Na 
een ongelukkige damezet verloor 
Ho�  een paard. Toen in tijdnood 
ook nog een kwaliteit verloren 
ging kon Ho�  opgeven. Een dub-
belslag voor Siekerman die Ho�  
ook op de dubbelschaak ranglijst 

Foto boven: Arno Schlosser (links) in actie tegen Henk van der Eng; fo-
to onder: Peter Siekerman (links) in de beker� nale tegen Pim Ho�  (foto’s: 
aangeleverd)

nipt voor bleef.
Het nieuwe seizoen van schaak-
club Bakkum zal als de bouw 
voorspoedig verloopt op dinsdag 

3 september aanvangen in het 
nieuwe Biljart en Buurt centrum 
aan de Van Speykkade in Castri-
cum.

Emergo gaat de straten in en eindigt 
op het Bakkerspleintje
Castricum - Muziekvereniging 
Emergo Castricum geeft het he-
le jaar door optredens: bij o�  ci-
ele gelegenheden en herdenkin-
gen van de gemeente, in verzor-
gingshuizen, tijdens grootse con-
certen, op feesten en scholen. Zo-
wel het repertoire als de bezet-
ting wordt altijd afgestemd op de 
gelegenheid: van klassiek tot jazz, 
van pop tot rock, met de brass-
band of de jongste leerlingen, 
een kerstensemble of het gehele 
fanfare orkest: alles kan!
Op die manier vermaakt, ontroert 
en steunt Emergo enorm veel in-
woners van de gemeente. Om al 
deze mooie en waardevolle muzi-
kale en sociale activiteiten te kun-
nen blijven voortzetten, is geld 
nodig. Vooral voor de aanschaf 
en het onderhoud van muziekin-
strumenten, onder andere voor 
de vele jeugdleden die de vereni-
ging rijk is. 

De komende twee weken ver-
spreiden leden van muziekvereni-
ging Emergo een huis-aan-huis 
brief in Castricum. Van de Wiele-
waal tot de Klapweide en de Prin-
ses Margrietstraat tot de Eiken-
horst. In de brief wordt om een 
vrijwillige donatie gevraagd, ter 
ondersteuning van de lokale mu-
ziekvereniging.
Ook wordt iedereen van harte uit-
genodigd voor het jaarlijkse bui-

tenconcert. Op zaterdagavond 
6 juli laat de hele vereniging van 
zich horen op het Bakkerspleintje. 
Neem een klapstoeltje mee en ga 
kijken én luisteren wat er allemaal 
mogelijk is dankzij de hopelijk ve-
le donaties! 
Ga naar emergo.org/doneer voor 
meer informatie over de mo-
gelijkheden om een � nancieel 
steentje bij te dragen. (Foto: Han 
Berkhout) 

Avondvierdaagse weer voorbij
Castricum - Het is al jaren een 
traditie, het wandelen van de 
Avondvierdaagse. Vorige week 
werd er weer gewandeld door 
kinderen, ouders en leerkrachten 
in Castricum. Vier dagen lopen, 
zingen en spelen door de Castri-
cumse duinen. 
Op de foto deelnemers van basis-
school Paulus. De actieve ouder-
raad had ook dit jaar in samen-
werking met diverse Castricum-
se ondernemers gezorgd voor 
een prima organisatie en heer-
lijke versnaperingen onderweg 
voor alle kinderen. Met als klap 
op de vuurpijl een medailleregen 
op het Bakkerspleintje bij Wierin-
ga. Alle leerkrachten waren aan-
wezig om ‘hun’ kinderen persoon-
lijk de medaille uit te reiken. (Fo-
to: aangeleverd)

Home-Start op zoek naar vrijwilligers
Castricum - Home-Start Noord-
Kennemerland is voor Alkmaar, 
Heerhugowaard, Langedijk, Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo op zoek naar vrouwelijke en 
mannelijke vrijwilligers die erva-
ring hebben met opvoeden. 
Vrijwilligers van Home-Start bie-
den op vriendschappelijke basis 
steun en hulp aan gezinnen met 
kinderen van 0-18 jaar. Als vrijwil-
liger kom je gedurende een jaar 
wekelijks een dagdeel bij een ge-
zin. Je bent een luisterend oor, 
vraagbaak en vertrouwensper-
soon voor ouders. Door jouw aan-
wezigheid haal je druk van de ke-
tel. In twee bijeenkomsten word 
je voorbereid op jouw inzet als 
vrijwilliger in een gezin.
Naast waardering krijg je ook on-
dersteuning door het volgen van 
de training, intervisie, thema-
bijeenkomsten en professione-

le begeleiding. De training vindt 
plaats op 20 en 27 juni van 9.30 
tot 15.30 uur in het gemeente-
huis van Heerhugowaard. Home-
Start is onderdeel van Humanitas 
Noord-Kennemerland. Belang-

stelling? Meld je dan snel aan! Bel 
voor informatie: 072- 540 1800, 
mail naar home-start.nkl@huma-
nitas.nl . Voor meer informatie: 
kijk op www. home-start.nl. (Fo-
to: aangeleverd)
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Zomer in De Mare zorgt voor magie in De Rekerhout
Avontuurlijk buitenprogramma voor 
de hele familie
Regio - TAQA Theater De Vest 
viert in het weekend van 15 en 16 
juni opnieuw Zomer in De Mare 
met mooi straattheater. Het the-
ater slaat haar tenten weer op in 
De Rekerhout voor een avontuur-
lijke zaterdagavondvoorstelling 
en een zondagmiddag met veel 
bijzondere acts voor de hele fa-
milie.

Magie op zaterdagavond, voor 
12 jaar en ouder
Het Belgische gezelschap Ro-
de Boom verraste vorige zomer 
het publiek met een spannen-
de mentalisme voorstelling. Za-
terdagavond 15 juni keren zij te-
rug voor een nieuw AvondTuur. 
In ‘Ongekende Evidenties’ probe-
ren ze dit keer het toeval uit te 
dagen. Laat je meeslepen in een 
cross-over van theater, muziek en 
mentalisme, waar toevalligheden 
zich ophopen tot magische erva-
ringen. 

Straattheater voor klein en 
groot 
Op zondag 16 juni is het festi-
valterrein gevuld met (inter)na-
tionale straat- en circustheater-
acts. Een aantrekkelijk program-
ma vol doe- en beleef activiteiten 
en avontuurlijke voorstellingen. 

Samen spelen, picknicken in het 
park en korte straat- en circusthe-
ateracts beleven. 

Het wordt een middag vol bij-
zondere acts: klassieke magie 
met een twist door L’Abile Teatro,  
acrobatiek van de Tea Time Com-
pany en Amer i Africa, een bezoek 
van Sesamstraats vingerpoppe-
tje Lejo, samen tekenen met Het 
Kleurfeest, bijzondere belevenis-

sen met Headspace en de ma�e 
kapsels van Skriewers Quoi?Fuur.

Zomer in De Mare vindt plaats 
van 1 t/m 23 juni (op zaterdag-
avond en zondagmiddag) en Zo-
mer op het Plein van 29 juni t/m 
11 augustus. De toegang is gratis. 
Kijk op www.zomerophetplein.nl 
voor meer informatie of haal de 
gratis �yer op bij o.a. TAQA Thea-
ter De Vest. 

Headspace (foto Electric Circus)

Kijk uit in de natuur; 
het is weer tekentijd
Regio - Net nu het mooi weer is 
en iedereen er op uit trekt om te 
genieten van de natuur, worden 
de teken weer actief. Extra oplet-
ten dus, want deze kleine beest-
jes kunnen voor veel ellende zor-
gen. Jaarlijks lopen ruim 1 mil-
joen mensen een tekenbeet op. 
Dan is het vooral belangrijk om 
de teek snel te verwijderen. Land-
schap Noord-Holland stelt daar-
om een gratis tekenpas beschik-
baar voor een veilige verwijde-
ring van teken.

Veilig de natuur in met een ei-
gen tekenpas 
Landschap Noord-Holland vindt 
dat iedereen onbezorgd van de 
natuur moet kunnen genieten. 
Daarom heeft de natuurorganisa-
tie 10.000 gratis tekenpassen be-
schikbaar. 
Zo’n tekenkaart blijkt een van de 
beste en meest veilige manieren 
te zijn om een teek te verwijde-
ren. Dankzij het  handige formaat 

(creditcard) is de tekenpas mak-
kelijk mee te nemen in de por-
temonnee en zijn mensen altijd 
voorbereid. Bovendien heeft de 
pas een inkeping om zowel vol-
wassen als jonge teken (nimfen) 
snel en soepel te verwijderen. In-
woners van Noord-Holland kun-
nen de pas aanvragen op land-
schapnoordholland.nl/teken-
pas. Maar wees er snel bij. Want 
op=op.

De risico’s
Als je door een teek gebeten 
bent, loop je het risico op de ziek-
te van Lyme, een infectieziekte. 
Om dat te voorkomen, moet een 
teek moet zo snel mogelijk wor-
den verwijderd. Hoe langer de 
teek in de huid zit, des te groter 
de kans op deze ziekte.  De nimf, 
de onvolwassen teek, is waar-
schijnlijk de belangrijkste over-
brenger van deze ziekte. Ze zijn 
niet groter dan een speldeknop 
en vaak moeilijk te zien.

De beste bescherming 
Je kunt jezelf het beste bescher-
men door gesloten kleding te 
dragen: lange mouwen, lange 
broek. En als je buiten bent ge-
weest, altijd je kleding en lichaam 
controleren op teken. 
Teken en nimfen (jonge teken) 
moeten zo snel mogelijk worden 
verwijderd. De beste en veiligste 
manier is om dat met een teken-
pas te doen. Meer informatie over 
de risico’s en de beste bescher-
mingsmaatregelen zijn te vin-
den op: www.lymevereniging.nl. 
(bron: RIVM)

Alkmaar Sport organiseert Open 
Water Swim Events
Regio - Alkmaar Sport organi-
seert in samenwerking met de 
Vrijwillige Reddingsbrigade Ber-
gen twee Open Water Swim 
Events. Op zaterdag 29 juni vindt 
de Open Water Molen Swim 
plaats, waar midden tussen het 
prachtige landschap en tussen de 
klassieke molens van de Hoornse 
Vaart wordt gezwommen. Twee 
maanden later, op woensdag 28 
augustus, staat het Bergen aan 
Zee Swim Event op het program-
ma. Jong en oud kunnen deelne-
men! Een zwemdiploma is ver-
plicht. 

De twee evenementen staan vol-
ledig in het teken van bewegen 
in combinatie met een unieke be-
levenis. ,,Vooral het zwemmen 
langs de molens bij het Open Wa-
ter Molen Swim geeft een prach-
tig plaatje,’’ vertelt Eddy Bakker. 
Op deze dag zal er muziek en en-
tertainment aanwezig zijn om het 
evenement een extra dimensie te 
geven. Het Bergen aan Zee Swim 
Event is net weer even wat anders 
dan de Open Water Molen Swim. 
Waar het water van de Hoornse 
Vaart over het algemeen erg rus-
tig is, kan de zee ruig zijn door 
de golven en de wind, wat het 

een niveautje zwaarder maakt. 
De vrijwillige reddingsbrigade 
Bergen is bij beide evenemen-
ten aanwezig om de veiligheid 
te borgen. Na a�oop van de eve-
nementen ontvangen de deelne-
mers een certi�caat en een me-
daille voor hun prestatie.

Deelnemen
Wil je meedoen aan de eerste edi-
tie van dit mooie evenement? 
Schrijf je dan in via www.alk-

maarsport.nl/openwaterswime-
vents. De kosten om deel te ne-
men aan de Open Water Swim 
Events bedragen € 14,50. Van dit 
bedrag wordt het goede doel ge-
sponsord, want per deelnemer 
aan de Open Water Molen Swim 
gaat € 2,- naar de Molenstichting 
Alkmaar en bij het Bergen aan 
Zee Swim Event gaat per deelne-
mer € 2,- naar de Vrijwillige Red-
dingsbrigade Bergen. (Foto: aan-
geleverd)

Midzomerconcert Begeleidingsorkest voor 
Noord-Holland in Cultuurkoepel Heiloo
Regio - Het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland houdt op 
zondagmiddag 23 juni om 14.30 
uur een Midzomerconcert in de 
Cultuurkoepel in Heiloo. 
Het orkest bestaat al ruim 45 jaar 
en verzorgt de muzikale begelei-
ding van de oratoriumkoren van 
Schagen, Bergen en Castricum. 
Het orkest bestaat uit gevorder-
de amateur- en beroepsmusi-
ci uit Noord-Holland en kan sa-
men met dirigent Pieter-Jan Olt-
hof terugkijken op vele muzikale 
hoogtepunten. Naast de koorbe-
geleidingen organiseert het or-
kest regelmatig ook zelf concer-
ten waarin gekozen wordt voor 
symfonisch werk, al dan niet ge-
combineerd met een instrumen-
tale- of vocale solist. 
Voor dit Midzomerconcert is een 
aantrekkelijk programma samen-
gesteld waar het orkest haar mu-

zikale tanden op kan stuk bijten. 
Voor de pauze staan de Siegfried 
Idyll van Wagner en The Lark As-
cending van Vaughan Williams op 
het programma. De violist Shin Si-
han zal de vioolsolo spelen in de 
Lark Ascending, waarin het ge-
zang van de leeuwerik wordt uit-
gebeeld op een warme zomer-
se dag.
Na de pauze speelt het orkest de 
4e symfonie van Mahler, de meest 
populaire Mahler symfonie. Al-
le stijlkenmerken van Mahler ko-
men aan bod, de muziek is soms 
zeer emotioneel, met grote uit-
barstingen, zelfs een beetje ba-
naal. Sopraan Heleen Koele zal de 
solo zingen in het slotdeel.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of 
voor aanvang aan de zaal. Voor 
meer informatie: www.begelei-
dingsorkestnoordholland.nl.

Violist Shin Sihan (foto: aangele-
verd) 

Presentatie Romeinse vondsten op 
Fort aan den Ham
Uitgeest - Tijdens het weekend 
van 29 en 30 juni zal er een pre-
sentatie plaatsvinden van de 
vondsten van de Romeinse op-
gravingen op het Provily Sport-
park in Krommenie. De presen-
tatie van de vondsten zal plaats-
vinden op het Fort aan den Ham. 
Opmerkelijk dat op korte afstand 
van het Fort aan den Ham, een 
fort van de Stelling van Amster-
dam, de romeinen ook reeds een 
bouwwerk hadden ter verdedi-
ging van het Romeinse rijk. Bij de 
opgravingen afgelopen herfst en 
winter hebben de archeologen 
van de gemeente Zaanstad een 
aantal opmerkelijke vondsten ge-
daan. Behalve resten van een pa-
lissade is er ook veel aardewerk 
gevonden. Tijdens het weekend 
geven de archeologen uitleg over 
de vondsten, en er zal een conti-
nu fotopresentatie gegeven wor-
den. 

Bovendien zal het fort gast-
heer zijn voor het Legio Secvn-
da Avgvsta, een groep die geheel 
in romeinse stijl een kamp op zal 
slaan op de binnenterreinen van 
het fort. Daar zullen deze romei-
nen demonstraties geven, geheel 
in romeinse kleding, van het le-
ven van de romeinse soldaten. 

Ook voor kinderen zal dit een zeer 
leerzaam bezoek worden. Behal-
ve kennis nemen van de vonds-
ten kunnen ze de kleding en uit-
rusting van de soldaten zien. Het 
geeft een goed beeld hoe het le-
ven bij het romeinse verdedi-
gingswerk er uit gezien heeft on-
geveer 2000 jaar geleden. Dit op 
korte afstand van het verdedi-
gingswerk Fort aan den Ham dat 
in 1903 opgeleverd werd ter be-
scherming van de hoofdstad.
Het Fort aan den Ham  geeft ge-
durende dit weekend ook rond-
leidingen in het fort als deel van 

de Stelling van Amsterdam. Het 
fort is uniek binnen de stelling 
daar het zoveel mogelijk weer 
in de originele staat  gebracht is 
door de vrijwilligers. In het fort 
zijn ook een aantal permanen-
te exposities onder gebracht. Al-
le informatie is te vinden op de 
website van het fort: www.fort-
aandenham.nl 
 
Bezoekers zijn welkom op 29 en 
30 juni, van 11.00 tot 16.00 op 
het Fort aan den Ham, Busch en 
Dam 13 in Uitgeest. (Foto: aange-
leverd)

Ontdek het sieraad van Alkmaar
Gratis rondleidingen in Grote Kerk 
Alkmaar in de zomermaanden
Regio - De Grote Kerk Alkmaar is 
het bezoeken meer dan waard! 
Ook deze zomer is de kerk van 
dinsdag t/m zondag voor het pu-
bliek geopend en gratis toegan-
kelijk. Vanaf begin mei worden 
in de kerk op een vijftal donder-
dagochtenden rondleidingen on-
der leiding van een ervaren gids 
aangeboden. Deelname is gratis, 
men dient van tevoren wel een 
toegangskaart te reserveren. 

Geschiedenis
De Grote Kerk in Alkmaar is de 
grootste kerk van Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal. De 
kerk staat ook bekend als de Gro-
te Sint Laurenskerk en begon als 
een katholiek gebouw. Sinds de 
reformatie in 1573 werd de kerk 
het centrum van de protestantse 
eredienst. Beide religies hebben 
veel sporen nagelaten: dat maakt 
de kerk extra bijzonder. Kunst-
werken zoals de beroemde ge-
welfschildering ‘Het Laatste Oor-
deel’ van Van Oostsanen, schil-
deringen van Van Everdingen en 
een gloednieuwe permanente 
tentoonstelling over de indruk-
wekkende historie van kerk sieren 

de Grote Kerk Alkmaar. Of bezoek 
de fototentoonstelling van de 
Alkmaarse Hellen van Meene, ge-
baseerd op het schilderij ‘De Ze-
ven Werken van Barmhartigheid’, 
dat al eeuwenlang tot het interi-
eur van de Grote Kerk behoort. 

Reserveren
De rondleidingen worden aange-
boden op 4 juli, 1 augustus en 5 
september om 11.15 uur (allen 
op donderdag). Deelname aan de 
rondleidingen is gratis, maar aan-
gezien er beperkt plek is, is het 

aan te raden om online een ticket 
te reserveren. Kijk hiervoor bij de 
betre�ende datum op www.gro-
tekerkalkmaar.nl.

Openingstijden
De Grote Kerk Alkmaar kan van 
30 april t/m 15 september gratis 
bezocht worden voor bezichti-
ging en bekijken van exposities. 
De kerk is deze periode geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur (raad-
pleeg voor uitzonderingen www.
grotekerkalkmaar.nl). (Foto: aan-
geleverd)
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Agenda Raadsinformatieavond 
WOENSDAG 12 juni 

Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomst
19.30 – 22.00 Stand van zaken inzake dossier Schiphol 

Op zaterdag 22 juni 
organiseren de gemeenten 
Castricum en itgeest in 
nauwe samenwerking met 
het Veteranencomit  de 
Veteranendag 2 19. De 
gemeenten eren op deze wijze 
voor de 14e keer hun lokale 
veteranen met een feestelijk 
programma. Deze regionale 
Veteranendag is bedoeld 
om (hernieuwd) kennis 
te maken en bij te praten 
met mensen die dezelfde 
ervaringen delen. Naast de 
onderlinge kennismaking 
staat de dag natuurlijk in het 
teken van waardering voor 
het bijzondere werk van de 
veteranen.

rogramma
Het Veteranencomité, 

bestaande uit Marcel ansen en Hans Walrave, heeft  samen met de gemeenten een interessant 
en aantrekkelijk programma opgesteld. Een stoet historische legervoertuigen trekt op 
zaterdagochtend door de twee gemeenten. De colonne begint om 9.00 uur in Uitgeest en via 
de omliggende dorpen eindigt de rit bij het gemeentehuis van Castricum. Daar worden de 
veteranen ontvangen door burgemeester Mans en collega-burgemeester Verkleij van Uitgeest. 
De gemeenten Uitgeest en Castricum waarderen het als de inwoners op 22 juni de Nederlandse 
vlag uithangen.

Na het welkomstwoord door burgemeester Mans volgt een lezing van de heer Ricardo 
Barrientos de Reus over zijn uitzending naar Irak en Afghanistan. De ochtend wordt na enkele 
plichtplegingen vervolgd met een informeel samenzijn en de traditi onele ‘Blauwe hap’. De 
bijeenkomst zelf is uitsluitend bedoeld voor veteranen. De veteranen die staan ingeschreven bij 
het Veteraneninsti tuut hebben inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen. 

Tentoonstelling en rondrit oude legervoertuigen
Voor lie  ebbers en andere geïnteresseerden is het mogelijk de oude legervoertuigen te 
bezichti gen. In Uitgeest kan dat bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur  in Castricum bij 
hotel Het Oude Raadhuis van 10.15 tot 10.50 uur en bij het gemeentehuis van 11.45 tot 14.30 
uur. Na aankomst bij het gemeentehuis Castricum heeft  het publiek de mogelijkheid om tegen 
betaling van  1,50 een rondrit te maken door Castricum.

Bijeenkomst gemeentehuis 
De bijeenkomst in het gemeentehuis is uitsluitend bedoeld voor veteranen. 

Regionale Veteranendag Castricum-Uitgeest zaterdag 22 juni

Agenda Raadsplein 13 juni 2019
Tijd Onderwerp 
  Commissies   
19.30 – 20.45 Vervolgbehandeling moti es bij zwemvoorziening Castricum
19.30 – 20.45 Zienswijze jaarstukken
 -Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 -Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 -Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 
 -Werkorganisati e BUCH
 Pauze
21.00 – 21.30 Amendement op de huisvesti ngsverordening
21.00 – 21.45 Bespreking inzake jeugdzorg plus / Horizon
21.30 – 22.00 Amendement en moti e bij het grondsto  enplan

22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken
 1A Diverse benoemingen
 1B Verlengen dispensati e ingezetenschap wethouders
 2A Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 mei 2019
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 -Algemeen
 -Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A Moti e Sti chti ng babyspullen    
 B rondsto  enplan incl. moti e en amendement 
     (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Huisvesti ngsverordening incl. amendement 
     (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Diverse benoemingen (o.v.b. commissiebehandeling) 
 E Verlengen dispensati e ingezetenschap wethouders 
     (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng 

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

ergaderingen aan de orde zijn. 

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

 ri    ia raa s ri   castricum n ,  ia  t nnumm rs 0  909 01  n 0  
909 01

  n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n

Agenda Raadsplein 20 juni 2019: 
Behandeling Kadernota 2020

Tijd Onderwerp 
17.00 – 20.00  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Besluitvorming 
 A Zienswijze op jaarrekening 2018 en beegroti ng 2020 D
     Hollands Noorden    
 B Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020 jaarstukken
     WNK Personeelsdiensten
 C Zienswijze op jaarrekening 2018 Regionale Omgevingsdienst
     Noord-Holland Noord en begroti ng 2020 Omgevingsdienst NHN
 D Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020
     Vuilverbrandingsinstallati e (VVI HVC)
 E Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020 
     Veiligheidsregio Noord-Holland Noord & wensen en
     bedenkingen bij oprichti ng Brandweerschool
 F Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2019 en
     begroti ng 2020 Werkorganisati e BUCH
  Zienswijze op jaarrekening 2018, begroti ngswijziging 2019 en
     begroti ng 2020 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
     (RAUM)
 H Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020 Regionaal
     Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
 4 Algemene beschouwingen
 - maximaal 7 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30 – 19.15 Schorsing voor maalti jd
 4 elegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen  
  van fracti es & gelegenheid voor fracti es om in te gaan op de reacti e  
     van het college en op elkaars inbreng
 5 Sluiti ng

 Commissies
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
 een sociale en vitale gemeente
  Dienstverlening
  Samenleven
  Veiligheid
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
 Een lee  are gemeente
  Wonen en leefomgeving
  Duurzaamheid en milieu
  Beheer en onderhoud openbare ruimte
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
 Een aantrekkelijke gemeente
  Cultuur, Recreati e en Toerisme
  Economische vitaliteit
  Een bereikbare emeente
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een fi nancieel gezonde gemeente 
  Financiële positi e
  Bedrijfsvoering

r is n n i  t t ins r n  n n rs n r anisa  s n   juni 2019
 j ns  raa sin rma  a n  un m nin  unn n n r  a rn ta
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 12 juni 2019

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

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

Datum Adres 
310519 Mozartlaan 14 in Castricum 
 Het verbouwen van de woning (WABO1900952)
020619 Nelson Mandelahof 5 in Castricum 
 Het wijzigen van de reeds verleende vergunning (bouwen woning - WABO1801049)  
 (WABO1900957)
030619 Iepenlaan 59 in Castricum  
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900962)
050619 Zeeweg (strandplateau) in Castricum 
 Het ti jdelijk (ver)plaatsen van een blokhut (WABO1900910)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres Omschrijving
030619 Duinakker 21 in Castricum Het bouwen van een schuur (WABO1900632)

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
260419 Van Oldenbarneveldweg 12 in Castricum 
 Verleende drank- en horecavergunning Ristorante Vesuvio (WABO190024)

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

Castricum, 12 juni 2019

Op dinsdag 18 juni zijn er herstelwerkzaamheden 
aan het asfalt op de fi etspaden waar vorig jaar nieuw 
asfalt is aangebracht. Het gaat om twee stukken op 
de Van Haerlemlaan: op de kruisingen met de Van 
Bergenlaan en de Vondelstraat (tot aan het spoor). 
Tijdens de werkzaamheden blijft  doorgaand fi ets- en 
autoverkeer mogelijk.

Slecht asfalt
Het asfalt is vorig jaar in december onder slechte (te 
koude) weersomstandigheden aangebracht. Daardoor 
is het asfalt onvoldoende verdicht met als gevolg dat 
er gaten in het nieuwe asfalt zitt en. De aannemer 
verwijdert het slechte asfalt en brengt een nieuwe 
laag aan. 

Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden is er beperkte ver-
keershinder. Auto’s op de Van Haerlemlaan kun-
nen rusti g langs de werkzaamheden rijden. Fiets-
verkeer op de Van Haerlemlaan wordt begeleid 
door verkeersregelaars. Voor het verkeer uit de 
Van Bergenlaan en de Vondelstraat is er een om-
leidingsroute. Deze staat met borden aangegeven. 
De aanliggende woningen worden per brief geïn-
formeerd.

> Meer informati e
Heeft  u vragen, dan kunt u contact opnemen met 
onze toezichthouder Frank Schönig, telefoon-
nummer 088 909 75 34 of e-mail frankschonig@
debuch.nl 

Waterschorpioenen, kokerjuff ers of 
stekelbaarsjes: wat leeft  er allemaal bij 
jou in de sloot? Dat kan je met eigen 
ogen zien ti jdens Slootjesdag. Zo zie je 
met een beetje geluk schaatsenrijders 
over het water glijden. Bij het Ruiter-
huys in Bakkum kunnen liefh ebbers met 
een schepnetje aan de slag en de vond-
sten bespreken met deskundigen. Jong 
en oud kunnen kennismaken met water-
dieren als poelslakken, stekelbaarsjes. 
IVN Midden Kennemerland (Insti tuut voor natuureducati e en duurzaamheid) en de gemeente 
Castricum houden Slootjesdag op zondag 16 juni. 
 
Het leven keert weer terug in de sloten en plassen. Dankzij de inspanningen van gemeenten 
en waterschappen wordt het oppervlaktewater beter beheerd en dat is te merken. Sloten en 
plassen zitt en vol leven. Een sloot is feitelijk een klein ecosysteem. Dat systeem kan gemakkelijk 
worden verstoord. Daarom is goed waterbeheer van levensbelang. Dat geldt zowel voor de 
hoeveelheid water als voor de waterkwaliteit.

Met het organiseren van de Slootjesdag geven IVN en de gemeente aandacht aan het leven 
in de sloot, de waarde van schoon oppervlaktewater en de investeringen van de overheid om 
het oppervlaktewater schoner te krijgen. Iedereen  is van harte welkom op zondag 16 juni van  
11.00-16.00 uur achter het Ruiterhuys, Heereweg 83, 1901 MC Castricum.

Een echtscheiding, een ontslag of een 
maand huurachterstand; het kan het 
begin zijn van grote fi nanciële pro-
blemen. Naar schatti  ng 1,4 miljoen 
huishoudens in Nederland hebben 
problemati sche schulden of een risico 
daarop. Mensen met schulden vragen 
vaak geen hulp of doen dit erg laat, 
vanwege schaamte of trots. Hierdoor 
stapelen de problemen zich op. Het 
kabinet wil dit schuldentaboe door-
breken en roept met de landelijke 
campagne ‘Kom uit je schuld’ op om 
geldzorgen bespreekbaar te maken.

Kom jij er uit?
In de campagne staan ‘schuldenam-
bassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun ‘coming out’ bleek de eerste stap 
op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, 
rijk, arm – in de fi nanciële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer 
begrip te tonen voor mensen met fi nanciële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan 
een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden heb-
ben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend. Op de 
website www.komuitjeschuld.nl delen schuldenambassadeurs hun ervaringen. Op sociale media 
worden berichten gedeeld onder de hashtag #komjijeruit.

Financiële problemen?
Ben jij inwoner van Castricum en heb je (dreigende)fi nanciële problemen? In Castricum kun je 
iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
terecht met je vragen over geldzaken. Liever een andere dag? Op andere dagen in de week kun 
je terecht in Uitgeest, Heiloo of Bergen. Meer informati e hierover is te vinden op de gemeente-
lijke website htt ps://www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/hulp-bij-schulden/.
Inwoners met problemati sche schulden kunnen op alle werkdagen telefonisch contact opnemen 
met Sociaal.nl op 088 -762 42 25 of e-mail schuldhulp@sociaal.nl 

Asfaltwerkzaamheden fi etspad 
Van Haerlemlaan

Slootjesdag zondag 16 juni 2019
Ontdek de schatten van de sloot

Landelijke campagne ‘kom jij er uit’ helpt taboe op schulden doorbreken

Gemeente Castricum doet mee aan de campagne 

De vergadering is in het gemeentehuis (vergaderzaal Bollenschuur) en begint om 14.30 uur
                                              
Agenda:
1. Mededelingen en ingekomen stukken:
 Voorbereidingen Open Monumentendagen gestart
 Onderzoek panden van Oldenbarneveldweg 39 en Zeeweg 23 gestart
                                              
2. Verslag 04-03-2019
                                              
3. Mededelingen voortgang monumentenzaken
 · Sti erop 5
 · Rollerusstraat 1
 · Perronoverkapping NS-stati on
 · Duin & Bosch (watertoren)
 · Salomons Oordeel restaurati e s.v.z.
 · Omgeving Protestantse Kerk Dorpsstraat
 · Tankval
 · Cronenburg
                                              
4. Mededelingen voortgang archeologie:
 · Kennisdocument archeologieproces in voorbereiding
 · Metaaldetecti ebeleid en heiplannen beleid in voorbereiding
                                              
5. Ingediende subsidies
                                              
6. Monumentenrecht
                                              
7. Beleidsontwikkeling, s.v.z.
                                              
8. Wat verder ter tafel komt

Monumentenraad 17 juni 2019




