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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Oud-burgemeester Aaltje 
Emmens-Knol overleden
Castricum - Voormalig burge-
meester van Castricum, Aaltje 
Emmens-Knol, is vorige week op 
73-jarige leeftijd overleden. Em-
mens-Knol was tussen 2002 en 
2011 eerste burger van de ge-
meente. 
Emmens-Knol (PvdA) begon haar 
carrière halverwege de jaren 
tachtig als wethouder in Naald-
wijk. In 1989 werd ze burgemees-
ter in de gemeente Westerbork, 
daarna vertrok ze naar Eibergen. 
In 2002 werd Emmens-Knol de 

eerste burgemeester van de fu-
siegemeente Castricum. De po-
litica was Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.
Na haar vertrek uit Castricum 
ging Emmens-Knol met pensi-
oen, maar ze bleef actief. Zo werd 
ze in 2015 waarnemend burge-
meester van Bloemendaal. Em-
mens-Knol laat een partner, zoon, 
schoondochter en twee kleinkin-
deren achter. De crematie heeft in 
besloten kring plaatsgevonden. 
(Foto: Ernest Selleger)

Kampioenen Vitesse ‘22 gehuldigd
Castricum - Op een goed be-
zochte kampioensreceptie aan de 
Puikman bracht voorzitter Hans 
Kaandorp vorige week donder-
dagavond in herinnering dat Vi-
tesse’22 het grootste deel van 
de periode sinds de oprichting 
in 1922 in de 2e klasse van KNVB 
West-I heeft gespeeld. Hij is er 
trots op dat het eerste team daar 
weer is teruggekeerd. 

Trainer Thijs Sluijter ging in zijn 
dankwoord in op de onmisken-
bare samenhang van prestaties 
en sportmentaliteit. Met zijn staf 
heeft hij in het afgelopen seizoen 
veel inspanningen geleverd om 
die mentaliteit om te buigen. Dat 
was voor de spelers niet altijd ge-
makkelijk maar het heeft tot een 
geweldig resultaat geleid. En nog 
belangrijker: voor een hecht team 

dat ervoor gaat en waarin ieders 
rol wordt gerespecteerd en be-
nut! 

Burgemeester Mans zette het 
team daarna nog in het zonne-
tje en had veel lovende woorden 
voor de gehele vereniging maar 
toch vooral voor het kampioen-
schap van Vitesse’22 heren 1. (Fo-
to: aangeleverd)

Woensdag 26 juni 
jaarmarkt in Limmen
Limmen - Volgende week woens-
dag, 26 juni, is er in de kern van 
Limmen weer de jaarmarkt. De 
organisatie is er weer in geslaagd 
om een markt met veel diversi-
teit en vermaak neer te zetten. 
Van 14.00 tot 21.00 uur zullen er 
ruim 100 kramen en stands langs 
de route Kerkweg, gedeelte Vuur-
baak en Dusseldorperweg staan. 
Limmer ondernemers, verenigin-
gen en stichtingen zijn aanwezig, 
daarbij aangevuld met vele kra-
men en stands van buitenaf die 
van alles aanbieden voor jong en 
oud. 
Bij de Vredeburg is vanaf begin 

van de avond Harmonie Excelsior 
te beluisteren. Sportvereniging 
Tios is in de middag al te vinden 
op de parkeerplaats hoek Dus-
seldorperweg-Vredeburglaan. Zij 
hebben een beweegplein waar 
de kinderen zich op diverse ma-
nieren kunnen inspannen op een 
leuke manier. Natuurlijk is er ook 
aan de innerlijke mens gedacht, 
voor eenieder is er wel wat lek-
kers te koop. EetBarLekker en 
Heeren van Limmen hebben hun 
terras weer geopend want ie-
dereen hoopt natuurlijk op een 
mooie middag en avond. (Foto: 
aangeleverd)

Brandweer herdenkt 
omgekomen collega’s
Castricum - Zaterdagmiddag 
hebben Castricumse brandweer-
lieden een ereboog gespoten 
bij het gemeentehuis door twee 
stralen water met elkaar te laten 
kruisen. 
Iedere derde zaterdag in ju-
ni worden de brandweerlieden 
herdacht die tijdens het uitoe-

fenen van hun vak omgekomen 
zijn. Op iedere kazerne wordt de 
vlag halfstok gehangen en wordt 
er op een mooie locatie een ere-
boog gespoten. Ook worden al-
le pro� elfoto’s van de brandweer 
op sociale media veranderd in het 
zwarte brandweerlogo voor een 
dag. (Foto: Evelien Olivier)

Vlieghinder Castricum 
blijft voorlopig
Castricum - Naar verwachting 
duurt het nog twee tot drie jaar 
voor Castricummers minder last 
hebben van vliegtuigen. Dat zei 
Schiphol-topman Dick Benschop 
vorige week tijdens een speciale 
raadsbijeenkomst over de lucht-
haven.
Benschop werd opgewacht met 
spandoeken en protestliederen 
van inwoners die hun zorgen wil-
den uiten. Inwoners van Castri-

cum en omliggende dorpen zijn 
ongerust over de toenemende 
overlast van Schiphol. De meeste 
klachten gaan over nachtvluch-
ten die de Polderbaan naderen. 
Volgens Benschop wordt de over-
last minder als de luchthaven ge-
bruik kan maken van een nieuw 
systeem om vliegtuigen stiller te 
laten naderen, maar het duurt 
nog zeker twee tot drie jaar voor 
dat systeem er is.

Veel wateroverlast
Castricum - Zaterdagochtend 
om half elf is de brandweer op-
geroepen voor een melding van 
wateroverlast bij een woning aan 
de Van Uytrechtlaan. Door de he-
vige regenval was het water aar-
dig hoog komen te staan op het 
platte dak omdat de afvoer niet 
goed schoongemaakt was. Hier-
door kwam het water via het pla-
fond de woonkamer in. De brand-
weer heeft diverse meubels veilig 
gesteld en het ergste water op-

gezogen met de waterstofzuiger. 
Ook hebben ze de afvoer weer 
schoongemaakt voor de bewo-
ner die al aardig op leeftijd was.
Later op de dag, rond 13.00 uur 
was er een melding dat er erg 
veel water stond op het garage-
plein aan de Prinses Irenestraat. 
Het water dreigde de garages in 
te lopen. De brandweer heeft het 
meeste water weer weg weten te 
pompen. (Foto: Hans Peter Oli-
vier)

APPELCAKE
ROOMBOTER, BLOEM, SUIKER, APPEL, 
EIEREN, KANEEL EN ABRIKOZENMOES

7,95
6/8 PERSONEN

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

Omgeving:
• Mendelssohnlaan, 
 180 kranten (Castricum)

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

VERSE 
WORSTJES

NATUREL, CITROEN/PETERSELIE, 
VENKEL/PIMENT, PROVENÇAALS

4 HALEN 3 BETALEN

2 PERSOONS
POSTELEINSTAMP

2 BIEFSTUK TARTAAR
SAMEN € 6,99

VLEESWARENTRIO:
BAKJE LIKKEPOT
KIPGRILLWORST

BAKJE HAMMOUSSE
SAMEN € 5,99
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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Kom uit je schuld, ook in Castricum
Castricum - Gemeente Castri-
cum steunt de campagne ‘Kom 
uit je schuld’ en nodigt inwoners 
met schulden uit in actie te ko-
men en schulden met hulp van 
de gemeente aan te pakken. Een 
echtscheiding, een ontslag of 
een maand huurachterstand; het 
kan het begin zijn van grote �-
nanciële problemen. Naar schat-
ting 1,4 miljoen huishoudens in 
Nederland hebben problemati-
sche schulden of een risico daar-
op. 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 schul-
dentaboe doorbreken en roept 
met de landelijke campagne ‘Kom 
uit je schuld’ op om geldzorgen 
bespreekbaar te maken.

Kom jij er uit?
Bekend is dat ‘schuldenambas-
sadeurs’ die over hun schuldpro-
bleem durven praten, ook durven 
werken aan de aanpak en het op-
lossen van hun schulden. Zij zijn 
een voorbeeld in de campagne 
die de komende maanden wordt 
gedeeld met alle gemeenten. Met 
hun persoonlijke verhaal laten ze 
zien dat iedereen - jong, oud, rijk, 
arm - in de �nanciële problemen 
kan komen. De verhalen zijn te-
vens een oproep om meer begrip 
te tonen voor mensen met �nan-

ciële problemen. Zonder dat het 
direct zichtbaar is, kan een colle-
ga, vriendin, familielid, buurman 
of studiegenoot namelijk toren-
hogen schulden hebben. Met de 
simpele vraag ‘Kom jij er uit?’ kan 
het gesprek hierover worden ge-
opend.

Vier jaar schuld alvorens hulp 
te zoeken
Wethouder Binnendijk: ,,Ook in 
Castricum lopen mensen gemid-
deld vier jaar rond met schulden 
voordat ze aan de bel trekken. 
Een kleine schuld kan dan uitge-
groeid zijn tot een onoplosbaar 
probleem dat het leven beheerst. 
Stress, een slechtere gezondheid 
en verlies van werk kunnen het 
gevolg zijn. En het kan echt ie-
dereen overkomen. Mijn oproep 
is om niet met �nanciële proble-
men door te lopen, maar over de 
schaamte heen te stappen en tij-
dig hulp te zoeken bij familie, 
vrienden, de gemeente of maat-

schappelijk werk. Maak schulden 
bespreekbaar en pak ze aan.’’

‘Kom uit je schuld’
Op de website www.komuitje-
schuld.nl delen de schuldenam-
bassadeurs hun ervaringen. Zo-
als Elsmainy (27) die jarenlang op 
afbetaling kocht en haar schul-
den zag oplopen tot vele duizen-
den euro’s. Pas toen ze een kind 
kreeg, realiseerde ze zich dat ze 
haar schulden moest aanpakken 
en kwam ze in actie. Op de site 
is informatie te vinden over waar 
zij en anderen voor hulp terecht 
kunnen en wat de omgeving kan 
doen.

Inloopspreekuur geldzaken
In Castricum kunnen inwoners ie-
dere dinsdagochtend van 09.00 
tot 10.30 uur in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1 terecht 
met hun vragen over geldzaken. 
Op andere dagen in de week kun-
nen zij ook terecht in Bergen, Uit-
geest of Heiloo. 

Informatie hierover is te vin-
den op https://www.castricum.
nl/aanvragen-en-regelen/hulp-
bij-schulden/. Op alle werkda-
gen kunnen inwoners met schul-
den telefonisch contact opnemen 
met Sociaal.nl op 088 -762 42 25 
of e-mail schuldhulp@sociaal.nl. 
(Foto’s: aangeleverd)

Musical ‘Mijn Opa’ in Koningsduyn

Castricum - Op zaterdag 22 ju-
ni om 19.00 uur en op zondag 
23 juni om 15.00 uur speelt mu-
sicalschool Blijmond haar nieuw-
ste musical ‘Mijn Opa’ in Theater 
Koningsduyn. ‘Mijn Opa’ is een 
jeugdmusical, geschreven en ge-
regisseerd door Charis de Ruijter. 
In deze alweer tiende musical van 

Charis speelt het thema dementie 
een belangrijke rol. 
Opa (prachtig gespeeld door Ni-
co Dinkgreve) en zijn kleindoch-
ter (Kim de Wit) kunnen het uit-
stekend met elkaar vinden, maar 
opa raakt de weg kwijt en het 
moment dient zich aan dat hij 
niet meer thuis bij zijn kinderen 

kan wonen. Hij gaat naar een ver-
zorgingstehuis. Zijn kleindochter 
kan het niet aan zien en ze beslui-
ten weg te lopen.......
In de musical van Charis neemt 
dans altijd belangrijke plek in. Zo 
ken men genieten van een prach-
tige pas de deux van twee jon-
ge dansers van het Haags con-
servatorium, Josephine de Ruij-
ter en Sven de Wilde. Erik de Ruij-
ter schreef een aantal prachtige 
liedjes en Ad Brinks ontwierp een 
mooi decor.
Op zondag 23 juni is er ook een 
gebarentolk, Caroline Straaters, 
aanwezig zodat ook doven/
slechthorende mensen en kinde-
ren kunnen genieten van deze 
musical. Voor hen wordt een ge-
deelte gereserveerd zodat ze de 
gebarentolk goed kunnen zien. 
Tevens speelt er een dove vrouw 
mee in de musical! Als doven/
slechthorenden kaarten hebben 
besteld kunnen ze een e-mail stu-
ren naar w_schachtschabel@hot-
mail.com dan wordt er voor gere-
serveerde plekken gezorgd.

Kaarten à €12,50 (incl. consump-
tie) zijn verkrijgbaar via www.blij-
mond.nl en via de website van 
Geesterhage. (Foto: aangeleverd)

Castricumse strandpaviljoens maken 
kans op titel ‘Duurzaam’
Castricum - Club Zand, Deining 
en Zoomers zijn genomineerd 
als ‘Duurzaamste strandpavil-
joen’ in de jaarlijkse Strandver-

kiezingen. 
Naast de Castricumse tenten zijn 
nog dertien andere paviljoens 
genomineerd. 

De winnaar wordt door het pu-
bliek gekozen - stemmen kan 
van 3 tot en met 7 juli via www.
strandverkiezingen.nl.

Zaterdag 
zomerbraderie 
in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 22 juni orga-
niseert de Oranje Stichting Uit-
geest een Zomerbraderie op de 
Middelweg in Uitgeest, met weer 
een verscheidenheid aan kramen. 
Daarbij gaan zij oude tijden laten 
herleven. 
Kom zoveel mogelijk op de �ets, 
want deze dag is ook de kunst-
FietsRoute van Uitgeest, dus dat 
is mooi te combineren. 
De braderie is van 11.00 tot 16.00 
uur. De Middelweg is tijdelijk af-
gesloten vanaf Zonvaart tot aan 
Loliyo op de hoek van de Wilhel-
minastraat.

Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor 
de politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig? 
In deze rubriek komen de politici in willekeurige volgorde aan 
het woord. Dit keer de 23-jarige Loek Wellink, nieuwbakken 
raadslid van de VVD. ,,Als ik een scheve stoeptegel zie, wil ik 
er iets aan doen.”

Mardou van Kuilenburg

Wellink studeert Technische Bedrijfskunde bij InHolland in 
Alkmaar. Daar houdt hij zich bezig met het verbeteren van 
processen bij bedrijven als Tatasteel. Hij wordt breed op-
geleid. Zijn doel: bedrijven met hetzelfde geld meer laten 
produceren. Wellink is een bezige bij: naast zijn studie zit hij in 
de Medezeggenschapsraad van InHolland, is hij bestuurslid 
bij jongerencentrum Conquista en sinds enkele maanden 
raadslid voor de VVD in Castricum.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Voor ik politiek actief werd, was ik voorzitter van de studen-
tenraad bij het Horizon College. Ik ben een prater en los graag 
zaken op, als ik een scheve stoeptegel zie wil ik er iets aan 
doen. Toen ik voorzitter was, ben ik naar het gemeentehuis 
gegaan en heb ik gezegd: ik wil meedoen, meepraten, het 
maakt me niet uit bij welke partij. Hoewel, ik voelde dat ik 
dichtbij de VVD zat. Een jaar lang ben ik met Linda Hes (VVD) 
meegelopen en heb ik gekeken of de partij en ik op een lijn 
zaten qua ideeën en besluitvorming. Dat bleek zo te zijn. Toen 
ben ik me verder in de VVD gaan verdiepen: stukken lezen, 
standpunten bekijken, veel met mensen praten. Daarna sloot 
ik me defi nitief aan bij de partij.”  

Was VVD een logische keus?
,,Jazeker. Ik heb de VVD gekozen, omdat vrijheid voor mij erg 
belangrijk is. Het is ook een grote partij, dat vond ik belangrijk. 
Zelf een partij oprichten voelt niet logisch, er is al zoveel te 
kiezen. Hoewel het democratisch natuurlijk volledig legitiem 
is, maken al die kleine losse partijen de besluitvorming trager 
en complexer.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Heel belangrijk. Ik vind het leuk als iemand me aanspreekt 
met een vraagstuk uit het dorp of uit de gemeente. Bijvoor-
beeld dat afval uit Akersloot niet in Heiloo verwerkt mag 
worden. Waarom niet - denk ik dan - we zijn toch één BUCH? 
Het leuke van lokale politiek is dat je zo dichtbij de inwoners 
staat. Je kunt echt het verschil voor mensen in je omgeving 
maken.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Verkeer en wonen vind ik heel interessant. Op het gebied 
van verkeer spelen momenteel veel zaken in de gemeente. 
Neem als voorbeeld de mogelijke komst van een rotonde in 
Limmen. Ik kan me in zo’n onderwerp vastbijten en zoek dan 
graag alles uit. Emotie voel ik daar niet bij, je moet er zakelijk 
naar kunnen kijken. Sommige politici kunnen dat niet. Neem 
het nieuwe zwembad: De VVD wil geen megaduur zwembad 
aanleggen dat we helemaal niet kunnen betalen. Geld kun je 
maar een keer uitgeven. We moeten zuinig met de belasting-
centen van onze inwoners omgaan. Als raadslid moet je om 
je heen blijven kijken en luisteren. Dat betekent dat je soms 
ook je mening moet bijstellen. Daar ben ik niet te trots voor.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Moeilijke vraag! Ik ben nog zo jong en mijn blik gaat nog 
alle kanten op. Ik zie elke dag wel wat nieuws. Het is een 
kick om in de raad te zitten en burgers te vertegenwoordi-
gen. Als 23-jarige ben ik een van de jongste raadsleden van 
Noord-Holland. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren zich 
vertegenwoordigd voelen in de politiek. Daar maak ik me 
graag hard voor.”

Raadslid in Beeld





04 19 juni 2019

Rabobank Clubkas Campagne

567 lokale clubs in de prijzen

Nous Finirons Ensemble
Nouf Finirons Ensemble is de 
nieuwe �lm van regisseur en ac-
teur Guillaume Canet en het ver-
volg op de Franse bioscoop hit 
Les Petits Mouchoirs (2010). Toen 
zagen we hoe Max en zijn vrouw 
Véro met hun vrienden gezamen-
lijk vakantie vieren in hun prachti-
ge strandhuis. Voor Nouf Finirons 
Ensemble keert de originele ster-
rencast terug voor een grote reü-
nie. De vriendengroep, inmiddels 
de veertig gepasseerd, wil Max 
verrassen voor zijn verjaardag en 

trekt opnieuw naar het prachti-
ge Zuid-Frankrijk. De verrassing is 
compleet, maar het onthaal wat 
minder… Door een ruzie tussen 
Max en Eric hebben ze elkaar al 
jaren niet gezien en is niemand 
zich bewust van de benarde situ-
atie waarin Max zich bevindt. In 
een poging tot verzoening weet 
Eric de reünie te redden. Toch ko-
men er ook deze vakantie gehei-
men aan het licht en worden de 
vriendschappen op de proef ge-
steld.

Toy Story 4
Toy Story 4 gaat verder waar Toy 
Story 3 is geëindigd. 

Sheri� Woody (Tom Hanks) en 
Buzz Lightyear (Tim Allen) heb-
ben een nieuwe eigenaar gevon-

den nadat Andy naar de universi-
teit ging. 
Ze maken nieuwe vrienden met 
ander speelgoed, waaronder met 
Forky (Tony Hale). Woody en Buzz 
nemen Forky mee op een road 
trip om te laten zien hoe het le-
ven als speelgoed is.

Regio - 567 clubs zijn gisteren 
tijdens de feestelijke �nale-
avond van de Rabobank Club-
kas Campagne in het AFAS sta-
dion in de prijzen gevallen. ’t 
Praethuys ofwel het inloop-
huis voor mensen met kanker 
en hun naasten,  sleepte de eer-
ste prijs in de wacht. Zij namen 
een cheque van 2.692 euro mee 
naar huis. 

Feest voor alle winnaars
Het lokale verenigingsleven een 
steuntje in de rug geven, daar 
draait het om bij de Rabobank 
Clubkas Campagne. Het totaal 
te verdelen bedrag telde dit jaar 
225.000 euro. De tweede prijs van 
de Clubkas Campagne 2019 was 
voor LSVV. En op plek drie: Zwem-
bad de Bever. Beiden werden op 
het podium in de schijnwerpers 
gezet om daar de uitslag te horen. 
Hun opbrengst: 2.461 euro voor 
de voetbalclub in Noord-Schar-
woude en voor ‘t zwembad in Sint 
Pancras een bedrag van 2.194 eu-
ro!  Operettevereniging Caecilia, 

Stichting Vrienden van de Sint en 
VVO waren winnaar van de origi-
naliteitsprijs. Zij maakten een cre-
atieve promotie�lm. Dat leverde 
naast een mooie cheque ook nog 
eens 250 euro extra op.  

De top 10 mocht het podium op 
maar eigenlijk waren alle deelne-
mende clubs winnaar!

Feico Kooy, bestuurslid van de 
Jeu de Boulesvereniging uit 
Schoorl: ,,Na de succesvolle cam-
pagne van 2018, waar wij meer 
dan 200 euro ophaalden,  wilden 
we dit jaar ook weer graag mee 
doen. Dat blijft spannend want je 
hebt daarvoor de hulp nodig van 
enthousiaste leden, ouders, bu-
ren etc. Wij merkten dat niet ie-
dereen wist dat alleen leden kun-
nen stemmen. Dat het resultaat 
uiteindelijk weer beter is dan vo-
rig jaar is fantastisch! Verder vind 
ik het een hele gezellige avond. 
De sfeer is goed en bovenal leuk 
om op een ongedwongen manier 
ook eens met bestuurders van an-

dere verenigingen te spreken”.

Warm hart voor clubs
Ralph van Soomeren, directie-
voorzitter van Rabobank Alkmaar 
e.o., vindt het weer een feest-
je. ,,Ieder jaar zien we het aantal 
deelnemende clubs en stemmers 
groeien. Daar word ik blij van, een 
teken dat de campagne leeft! Ge-
weldig hoeveel er gestemd is. To-
taal brachten onze leden bijna 
49.000 stemmen uit op de clubs 
die zij een warm hart toedragen. 
Zij bepalen hoe het bedrag van 
225.000 euro wordt verdeeld over 
de deelnemende clubs. Opval-
lend is dat vooral de maatschap-
pelijke clubs veel steun hebben 
gekregen zoals bijvoorbeeld het 
’t Praethuys en de reddingsbri-
gades. Voor ons is de Rabobank 
Clubkas Campagne dé manier 
waarop we als coöperatieve bank 
het verenigingsleven een steun-
tje in de rug geven.”

De volledige uitslag staat op club-
kascampagne.nl/alkmaar. 

Lezing: ‘Klachten vanuit de darm’
Regio - Frank Jonkers, oprichter 
van BodySwitch, vertelt over de 
relatie tussen de meeste westerse 
ziektes en de darm(�ora) tijdens 
een lezing over dit onderwerp op 
zaterdag 22 juni. Hij legt uit waar-
om problemen in de darm zoveel 
invloed hebben op zowel de fy-
sieke als mentale gezondheid van 
volwassenen én kinderen.
Er zijn veel lichamelijke klachten 
die voortkomen vanuit de darm 
zoals buikpijn, verstopping of 
juist aanhoudende diarree, prik-
kelbare darm (PDS), Ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa. 
Maar wist u dat de darm ook een 
grote invloed heeft op ande-
re klachten zoals chronische ver-
moeidheid, slapeloosheid, Alz-
heimer, dementie, Parkinson, reu-
ma, overgewicht, diabetes, aller-
gieën, eczeem, angst en depres-

sie, migraine, �bromyalgie of hor-
monale stoornissen. Een zorg-
wekkend aantal mensen gaat in 
toenemende mate gebukt onder 
deze gezondheidsproblemen.
Frank: ,,Misschien wordt u ver-
teld dat u maar met deze klach-
ten moet leren leven? Maar is dat 
wel zo? Wist u dat veel van deze 
klachten (mede) worden veroor-
zaakt door darmproblemen? En 
deze te behandelen zijn op een 
natuurlijke en gezonde manier?’’
,,Het is vaak lastig om de oorza-
ken te vinden’’, Vervolgt Frank. 
,,Maar door onze specialisatie en 
ervaring kunnen we bijna altijd 
een passende behandeling bie-
den die ervoor zorgt dat de klach-
ten verdwijnen.” 
De lezing is bedoeld voor men-
sen met aanhoudende klachten 
om inzicht te geven over de in-

vloed van westerse leefstijl op de 
gezondheid in het algemeen, de 
darmen in het bijzonder en om te 
laten zien hoe onze integrale aan-
pak ook voor u wellicht een uit-
komst kan bieden.
Wanneer: zaterdag 22 juni van 
14.00 tot 16.00 uur.  Zaal open om 
13.30. Waar: BodySwitch, prak-
tijk voor integrale geneeskunde. 
Rijksstraatweg 55 in Heemskerk.
Kosten: géén; de toegang is gra-
tis. Er is plaats voor circa 50 per-
sonen.

Aanmelden
Graag wel van tevoren aanmel-
den via www.bodyswitch.nl, 
heemskerk@bodyswitch.nl of 
0251-234000.

Bedankt, juffen en meesters!
Castricum - We staan aan het be-
gin van de zomer en dat betekent 
dat het schoolseizoen bijna ten 
einde is. Maar ook veel cursussen 
en clubjes houden een zomer-
stop. Tijd om even stil te staan bij 
het feit dat velen afgelopen jaar 
weer een hoop hebben geleerd. 
Dankzij ju�en, meesters, docen-
ten, coaches en cursusleiders zijn 
ze niet alleen een jaar ouder maar 
ook een jaar wijzer. En daar willen 
zij ze hartelijk voor bedanken. 
Inspiratie voor een bijpassend 
presentje vind je bij Wereldwin-
kel Castricum. De collectie kleine 
cadeautjes is zichtbaar met liefde 
en aandacht vervaardigd. Door 
makers die dankzij Fairtrade on-
der goede omstandigheden kun-
nen werken en een eerlijke prijs 
krijgen voor hun producten. Zo-
dat ze zelf ook een opleiding kun-
nen volgen of hun kinderen naar 
school kunnen sturen. 
Wereldwinkel Castricum is te vin-
den aan de Smeetslaan 4. (Foto: 
aangeleverd)

Cool als Collina: unieke invalshoek in 
voetballiteratuur
Regio - Presteren, meisjes, agres-
sie en groepsdruk - in de jeugdro-
man Cool als Collina richt schrij-
ver Arjan van den Haak zich op 
het leven van Sjoerd Verveer (15), 
topscheids in wording. Een unie-
ke invalshoek in de voetballitera-
tuur.
Van den Haak schreef het boek 

voor pubers, jongens vanaf een 
jaar of dertien. De moeilijkste 
leesgroep die er bestaat, zo blijkt 
uit verschillende leesonderzoe-
ken, maar volgens de schrijver 
mag dat ‘geen reden zijn om niet 
voor hen te schrijven’. ,,Je kunt 
van jongeren niet verwachten 
dat ze hun eigen literatuur schrij-

ven. Ze hebben het druk zat met 
hun eigen identiteit ontwikkelen. 
Maar dat ze zogenaamd ‘niet le-
zen’, wil niet zeggen dat je het niet 
moet aanbieden.” Cool als Collina 
is de derde jeugdroman van Arjan 
van den Haak. Hij werkt als schrij-
vend journalist voor verschillen-
de titels.

Leuke Luitjes biedt nieuwe contacten 
voor 60-plussers in Noord-Holland
Regio - Bij het ouder worden val-
len bestaande contacten soms 
weg. Veel ouderen willen toch 
hun hobby blijven doen maar 
hebben moeite om daarvoor 
nieuwe contacten te vinden. Leu-
ke Luitjes wil het makkelijker ma-
ken om nieuwe maatjes te vinden 
want die zijn dichterbij dan men 
denkt.

Waarom Leuke Luitjes
De initiatiefnemers willen iets 
doen om eenzaamheid te voor-
komen. Meer dan een derde van 
de Nederlanders heeft eenzaam-
heidgevoelens, jonge en oude-
re mensen. Tijdens gesprekken 
met ouderen ontdekten Ronald, 
Wilma en Lukas dat veel oude-
ren moeite hebben om nieuwe 
maatjes te vinden om samen leu-
ke dingen te doen. Ronald: ,,Be-
staande maatjes vallen soms weg 
als je ouder wordt en hoe vind je 
dan nieuwe maatjes voor de ge-
zelligheid of om actief te blij-
ven? Met je laptop, je tablet of 
je smartphone natuurlijk! Jonge-

ren doen dat en ouderen kunnen 
dat ook.”

Leuke dingen doen
Daarom is Leuke Luitjes ontwik-
keld, speciaal voor ouderen van-
af 60 jaar die leuke dingen willen 
doen. Fietsen, wandelen, samen 

ko�e drinken of samen eten. 
Naar een museum, concert of sa-
men aan de slag met fotocame-
ra of de breipennen. Dichtbij wo-
nen andere ouderen met dezelf-
de interesses en ze vinden elkaar 
dankzij www.leukeluitjes.nl.  Joke: 
,,Ik heb ondertussen al vier keer 
met Anja afgesproken en er staan 
nog twee afspraken gepland. Vol-
gens mij is dit een �jn, langdurig 
contact aan het worden.”

Leuke luitjes vinden in jouw 
buurt
Alle Noord-Hollandse 60-plussers 
zijn welkom bij Leuke Luitjes. Na 
aanmelding kun je zelf nieuwe 
contacten zoeken en kennis gaan 
maken. Deelname is gratis. Leu-
ke Luitjes kan dit gratis doen voor 
ouderen dankzij steun van fond-
sen, zoals het Oranjefonds, en 
door donaties. En ook omdat de 
mensen achter Leuke Luitjes zich 
onbetaald inzetten. 

Voor meer informatie: www.leu-
keluitjes.nl. (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Nous Finirons Ensemble
donderdag 20.00 uur

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

The Biggest Little Farm
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Tolkien
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur

Rocketman
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

Aladdin OV
zaterdag 13.30 uur

Aladdin NL
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.15 uur
maandag 20.00 uur

Three Identical Strangers
zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Toy Story 4 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Huisdiergeheimen 2 

Programma 20 juni t/m 26 juni

Onderscheiding voor Willem Koot
Limmen - Zaterdag heeft Willem 
Koot (67, Limmen) een koninklij-
ke onderscheiding ontvangen op 
de vrijwilligersavond van VV Lim-
men.
 
Willem Koot was oprichter en 
voorzitter van zaalvoetbalclub 
Koot–United (1982-1986). Hij is 
echter vooral bekend als verzor-
ger van de selectie van VV Lim-

men. Iedere zondag was hij op 
pad met het eerste elftal, op dins-
dag- en donderdagavond stond 
hij klaar voor de spelers om ze 
weer wedstrijd – en trainings�t 
te krijgen. Dit deed hij van 1985 
tot 2019. Tussen 1986 en 1991 or-
ganiseerde hij de krat triatlon van 
Limmen. Een sportwedstrijd waar 
vele Limmers met plezier aan 
meededen.  Daarnaast is hij sinds 

1995 actief voor stichting Dorps-
hart. Mede door zijn inzet heeft 
de stichting een het parochie-
huis kunnen kopen. Sinds 2013 is 
hij ook lid van het hoofdbestuur 
van de VV Limmen en voorzit-
ter van de watersportvereniging 
Limmen.

Willem Koot is benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Akersloot: 03-06-2019 Liv So�a 
Oost, dochter van Diedrik Oost en 
Sharon Tensen.
Castricum: 06-05-2019 Viviënne 
Victoria Galenkamp, dochter van 
Joachim H. Galenkamp en An-
neriet Zwart; 08-05-2019 Renske 
Charlize Francine Huis in ’t Veld, 
dochter van Frank E. Huis in ’t Veld 
en Els van der Wal; 24-05-2019 
Victoria Anna Antonia Hettinga, 

dochter van Marinus W. Hettin-
ga en Anna G.M. Roozing; 24-05-
2019 Seger Mark Jelle Gerrit Het-
tinga, zoon van Marinus W. Het-
tinga en Anna G.M. Roozing; 06-
06-2019 Art Benjamin Peeters, 
zoon van Nick Peeters en Christi-
anne L. Osinga; 13-06-2019 Robin 
van Lubeck, dochter van Sander 
van Lubeck en Nicole A. Kroes.
Limmen: 07-06-2019 Zoë Wichers, 
dochter van Colin Wichers en Ca-
tharina A. Dirkson; 12-06-2019 Lo-
la Lize Al, dochter van Michaël Lu-
cas Al en Maria G. Tessel.

Overledenen
Akersloot: 30-05-2019 Gerrit de 

Boer, gehuwd met Klaasje Dozeman.
Castricum: 04-06-2019 Nicolaas 
Hendrik van der Mark gehuwd 
met Aagtje H. van Apeldoorn; 11-
06-2019 Anthonia Hannewijk.
Limmen: 28-05-2019 Theodorus 
Johannes Dirkson, gehuwd met 
Margaretha C.  Pepping; 12-06-
2019 Theodorus Hubertus van 
der Eng, gehuwd met Petronella 
Verduin.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 06-06-2019 Martijn 
Bijwaard en Brenda Schut; 07-06-
2019 Gidion van de Wakker en 
Manon Zijlstra.
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Feestmiddag voor kinderen 
met een beperking
Akersloot - Zaterdagmiddag 29 
juni organiseren Diana Bos en 
Renate Bowra, in samenwerking 
met de Stichting Vrienden van 
de Vijfhoek, weer een kindermid-
dag voor kinderen met een be-
perking en hun familie uit de he-
le regio Alkmaar in Akersloot. Er 
is van alles te doen, luchtkussens, 
een draaimolen, de snoezelbus, 
visjes vangen en Stichting Du-
pla komt met het huifbed, waar-
op de kinderen heerlijk ontspan-
nen kunnen liggen. Natuurlijk is 
er muziek, spelletjes, knutselen, 
Simon Ballon, �jne prijsjes en een 
grote verrassing die later bekend 
gemaakt wordt. Teveel om ver-
der nog op te noemen. Deze dag 
is gericht op het samen spelen en 
gezellig samen zijn met het he-
le gezin, wat vaak voor een gezin 
met een kind met beperking een 
hele onderneming kan zijn.
De organisatoren hebben voor 
deze dag veel aangepaste voor-
zieningen kunnen regelen. Denk 
aan toiletten, verschoonruim-

te en een tillift. Er zijn voldoen-
de schaduwplekken en mocht 
men een vervoerprobleem heb-
ben dan proberen ze dat samen 
met u op te lossen. Dit alles me-
de door de sponsoring van onder 
andere Stichting Dol�nn. Dankzij 
veel donaties zijn er voor de deel-
nemende gezinnen geen kosten 
aan verbonden. Vrijwillig bijdra-
gen mag altijd.
Met een team van 20 vrijwilligers 
is er hulp voor de ouders om met 
elkaar, onder het genot van een 
hapje en een drankje, te praten 
en te genieten van alles om hen 
heen, terwijl de kinderen lekker 
spelen op het terrein van cam-
ping ‘de Boekel’. Adres: Boekel 24 
in Akersloot. Kortom, een feest 
waar ieder kind, ongeacht zijn 
beperking, gewoon lekker zich-
zelf mag en kan zijn! De organisa-
tie heeft er al erg veel zin in, en ze 
hopen op veel deelnemers. Aan-
melden kan op kindermiddagvijf-
hoek@gmail.com (Foto: aangele-
verd)

Zwemvierdaagse in 
Zwembad de Waterakkers
Heemskerk - Van maandag 15 
tot en met donderdag 18 juli kan 
iedereen tussen 17.00 en 19.00 
uur weer baantjes trekken tijdens 
de Nationale Zwem4daagse bij 
Zwem- en Sportcentrum de Wa-
terakkers in Heemskerk. 
Voor slechts € 12,85 heeft men al 
4 dagen zwemplezier. Dagelijks 
zwemmen de deelnemers een af-
stand variërend van 250 tot 500 
meter. Kinderen t/m 10 jaar en 
65-plussers mogen dagelijks 250 
meter zwemmen (totaal 1.000 
meter) en iedereen vanaf 11 jaar 
moet dagelijks 500 meter zwem-
men (totaal 2.000 meter).

Om van dit sportieve festijn een 
nog groter feest te maken, geeft 
het zwembad elke deelnemer 
een 2 halen = 1 betalen vrijkaart 
bon cadeau. Nog meer reden om 
gewoon mee te doen.  

Ook ontvangt iedere deelnemer 
op donderdag 18 juli een me-
daille voor alle inspanningen. In-
schrijven kan bij de receptie tot 
en met donderdag 11 juli 2019. 
Zwembad de Waterakkers, Kerk-
weg 217, Heemskerk, tel. (0251) 
23 29 79, e-mail: info.waterak-
kers@sportfondsen.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Paniek op Bakkerspleintje
Castricum - Vorige week dins-
dagavond even na negen uur 
werden de tankautospuiten van 
Castricum en Limmen inclusief 
de ladderwagen van brandweer 
Heemskerk opgeroepen voor een 
melding van een binnenbrand 
op het Bakkerspleintje. De eerste 
melding betrof brand bij Wieren-
ga.  De brandweer is met veel ma-
terieel uitgerukt. Later bleek dat 
er rook uit een woning zou ko-

men op de derde verdieping bo-
ven de Aldi en er ging een rook-
melder af in het appartement. 
Toen de brandweerlieden ter 
plaatse waren bleek het om aan-
gebrand eten te gaan wat de rook 
veroorzaakte. 
Gelukkig viel het allemaal mee en 
konden alle voertuigen inclusief 
twee politie-eenheden weer re-
tour. Dit alles trok een hoop be-
kijks.

Vijf partijen komen met amendement, maar:

Raad wil geen voorrang 
statushouders
Castricum - De plannen van wet-
houder Paul Slettenhaar blijven 
ongewijzigd: vluchtelingen met 
een verblijfsstatus krijgen geen 
voorrang op de woningmarkt. Vijf 
partijen kwamen met een amen-
dement tegen de plannen, maar 
dit werd verworpen.

GroenLinks, D66 en SP hadden 
eerder al aangegeven het niet 
met de plannen eens te zijn. 
Ook de PvdA en Fractie Leo van 

Schoonhoven sloten zich daar-
bij aan. De raad stemde met vijf-
tien stemmen tegen het amende-
ment. Dat betekent dat de huis-
vestingsverordening ongewij-
zigd blijft. Vorig jaar ontstond er 
ophef over de plannen van Slet-
tenhaar omdat hij de maatrege-
len aankondigde voordat de raad 
erover had gedebatteerd. Het af-
scha�en van de urgentie in Cas-
tricum kwam landelijk in het 
nieuws. KidsVakantieCocktail 

sportiever dan ooit!
Castricum - De zomervakan-
tie komt eraan, en ook de Kids-
VakantieCocktail gaat weer van 
start. Ook dit jaar is het Natalie 
van der Kolk en Anne-Marie Sjar-
din gelukt om samen met 16 or-
ganisaties weer 50 sportieve, cre-
atieve en vrijblijvende activitei-
ten, voor kinderen vanaf 4 tot 12 
jaar, te organiseren voor de Kids-
VakantieCocktail (KVC) in Castri-
cum, Akersloot en Limmen. 

,,Altijd leuk als er nieuwe organi-
saties bij komen, dit jaar zijn er 
4 nieuwe organisaties die mee 
doen”, vertelt Anne-Marie en-
thousiast. ,,We hebben hulp ge-
kregen van Joyce van Tunen, 
buurtsportcoach Castricum van 
Team Sportservice Kennemer-
land. Dit jaar heeft Joyce een aan-
tal van haar contacten benaderd 
om mee te doen, daardoor doet 
o.a. Cross�t Castricum mee. Dit 
jaar hebben we meer sportieve 
activiteiten dan voorgaande ja-
ren, zoals Rugby RC. Dit is de eer-
ste keer dat zij meedoen met de 
KVC.’’ 
,,Ook surfschool Castricum doet 
mee’’, zegt Natalie. ,,We hopen 
dat ouders net zo enthousiast 
worden als wij, want we hebben 
een boordevol programma we-
ten te verzamelen voor de kin-
deren.’’ Nieuw is ook een samen-
werking tussen zwembad De Wit-
te Brug en de Stichting Steun de 
Reddingsbrigade. Ook KPBiking 
uit Akersloot, die al jaren mee 
doet met de KVC, doet dit jaar 
weer mee net als Berg en Bal met 
boogschieten en klimmen.”

Nog meer activiteiten
Ook super leuk is dat dit jaar een 
muzikale activiteit in de KVC zit, 
door de deelname van muziek-
vereniging Emergo, een ochtend-
vullend programma met als af-
ronding voor de ouders een voor-
stelling van hun kinderen. Op vrij-
dag 19 juli vindt de speelgoed-
markt van Speel-o-theek Castri-
cum plaats op het Bakkerspleintje 
samen met De Creatieve Wieven 
wordt het een gezellige ochtend 
met het kopen en verkopen van 
speelgoed. ,,Het is eigenlijk te veel 
om op te noemen. Alles is leuk! Ei-
genlijk zouden we het liefst zelf 
ook mee willen doen”, roepen Na-
talie en Anne-Marie lachend. 

Aanmelden
Anne-Marie: ,,Ook dit jaar heb-
ben we op de �yer gezet dat je je 
van tevoren moet aanmelden bij 
de activiteiten om teleurstelling 
te voorkomen. Want bij sommi-
ge activiteiten is het snel vol dus 
echt handig om je aan te melden 
bij de organisatie. We zijn samen 
weer langs alle basisscholen in 
de Castricum, Akersloot en Lim-
men geweest om de �yer langs te 
brengen.’’
Irene Zijstra van de Stichting Wel-
zijn Castricum wil graag toevoe-
gen dat kinderen van ouders met 
een minimuminkomen zonder 
kosten kunnen meedoen aan de 
KidsVakantieCocktail: maximaal 
vier activiteiten per kind. Ouders 
en kinderen kunnen hiervoor 
contact opnemen met Welzijn 
Castricum, Geesterhage, Geester-
duinweg 5 in Castricum.

Van links naar rechts: Anne-Marie Sjardin, Joyce van Tunen, Gijs Panne-
keet en Natalie van der Kolk (foto: Nico Lute)

Deze maand bestaat haar be-
drijf zeven jaar en ze wil nog 
zeker zeven jaar door. Heleen 
van Essen runt haar bedrijf 
Borstprothese en Lingerie Ad-
vies met plezier. ,,Toen ik zelf 
borstkanker kreeg ontdekte ik 
hoe weinig er bekend was over 
prothesen en goede beha’s.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Heleen van Essen 
Borstprothese en 
Lingerie Advies

‘Door mĳ n werk kan ik anderen weer zelfvertrouwen geven’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Heleen van Essen Heleen van Essen Heleen van Essen 

Als tienjarig meisje hielp ze al in de win-
kel van haar ouders, Modehuis Dijkstra 
in de Burgemeester Mooijstraat. Ze 
verkocht handdoeken en zakdoekjes, 
daarna o.a. ook badkleding en beha’s. 
,,Ik wilde altijd al een eigen zaak, maar 
waarin wist ik nog niet. Wel dat het een 
speciaalzaak moest worden.” Heleen 
begint haar carrière offi cieel in de reis-
wereld, waar ze voor haar werk bij de 
Nederlandse Spoorwegen contact heeft 
met allerlei klanten. Dan leert ze haar 
man Frans kennen. Het duo krijgt twee 
kinderen, Koen en Lieke. Heleen stopt 
tijdelijk met werken om voor haar gezin 
te zorgen, maar stilzitten doet ze aller-
minst. ,,Ik had altijd wel iets te doen.”

In 2008 krijgt Heleen de diagnose 
borstkanker. ,,Toen ontdekte ik pas 
hoe weinig er bekend was over uitwen-
dige borstprotheses en goed zittende 
beha’s.”  Het werk dat Heleen destijds 
deed gaf haar niet genoeg voldoening 
en ze bezocht een loopbaancoach. Die 
adviseerde Heleen om haar kennis als er-
varingsdeskundige te gebruiken om an-
dere vrouwen te helpen. ,,Vrouwen met 
borstkanker willen ook comfortabele en 
mooie lingerie en badkleding. Ik heb wel 
even getwijfeld of ik dit bedrijf moest 
beginnen, maar dacht toen aan mijn opa 

die op zijn vijftigste nog een eigen be-
drijf begon. Wat je echt graag wilt, dat 
kun je.” Heleen kreeg veel steun van 
haar gezin en besloot ervoor te gaan. Na 
de opleiding Mammacare Adviseur liep 
ze stage bij verschillende bedrijven in de 
sector. ,,Ik wilde mijn bedrijf vanuit huis 
runnen, zodat ik de praktijk in onze tuin 
kon maken. Zo geef ik mijn klanten op 
een rustige, sfeervolle locatie aandacht 
en advies.” Heleen is altijd eerlijk. Door 
haar eigen ervaringen kan ze zich goed 
inleven. ,,Het grootste compliment dat 
ik heb gekregen is van een klant die zei 
dat ze bij mij in een warm bad terecht-
kwam. Daar doe ik het voor.” Hulp krijgt 
ze van dochter Lieke, die haar website 
vult en helpt bij de open dagen in het 
voor- en najaar.
Naast haar werk is tuinieren haar grote 
passie, maar ook hardlopen en golfen 
zijn favoriet. Heleen is een geboren 
Castricumse en vindt het ‘een heerlijk 
dorp’. Als ze het over mocht doen was ze 
niet eerder begonnen met haar bedrijf. 
,,Hier heb je levenservaring voor no-
dig”, stelt ze. ,,Het is heel verdrietig dat 
ik borstkanker heb gekregen, maar het 
heeft mij ook iets moois gebracht.” Hel-
een van Essen werkt op afspraak. Meer 
informatie: www.heleenvanessen.nl of 
telefonisch: 0251-679162 / 06-47582430.
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Oplossing tegen vereenzamen ernstig zieke Ellen (40)
‘Pablo gaat nu voor mij op ontdekkingsreis’

Ellen groeide op in Castricum 
maar verhuisde uiteindelijk naar 
Limburg. Op haar negentiende 
liep ze stage in een buitenlands 
ziekenhuis waar ze een zware in-
fectie opliep. Geleidelijk aan werd 
ze steeds zieker. Ellen kreeg uit-
eindelijk bewegingstherapie en 
belandde in een rolstoel. ,,Spie-
ren van een ME-patiënt herstel-
len bijna niet van beweging.” 
Sinds ze in een rolstoel zit heeft 
Ellen nog maar een paar procent 
energie. Drie jaar geleden wilde 
ze weg uit Limburg, terug naar 
haar roots. ,,Ik was toen al ernstig 
ziek. Omdat ik geen idee heb hoe 
mijn ziekte verder verloopt, vond 
ik het belangrijk om weer op de 
plek te zijn waar ik ben geboren 
en met het idee om hier te ster-
ven. Dat klinkt misschien heftig, 
maar voor mij is het de realiteit.”
De verhuizing heeft �inke im-
pact op Ellen, met name omdat 
de hulpverlening in de gemeente 
niet goed op gang komt. ,,In die 

tijd is mijn situatie snel achteruit 
gegaan. Uiteindelijk was ik niet 
meer in staat om hulp te roepen 

wanneer dat nodig was.” Ellen be-
dacht haar eigen taaltje, maar is 
nog steeds slecht verstaanbaar. 
Haar zenuwstelsel is ernstig be-
schadigd geraakt. 

Inmiddels is de hulp weer op or-
de en probeer Ellen ‘weer te gaan 
leven’. ,,Al weet ik niet zo goed 
meer wat dat is. Doordat ik kan 
ontspannen heb ik meer behoef-
te aan contact met de buitenwe-
reld. Maar door mijn situatie is dat 
niet makkelijk.” Na lang wikken en 
wegen besloot ze pop Pablo voor 
haar op avontuur te sturen. ,,Hij 
kan voor mij op pad, doen wat 
ik zelf zo graag had willen doen.” 
Ze bespreekt haar plannen met 

haar begeleiders en die reage-
ren direct enthousiast. ,,Er ont-
stonden gelijk plannen om Pablo 
mee te nemen op vakantie, naar 
school… Van mij mogen ze al-
les met ‘m doen, als hij maar on-
geschonden weer thuis komt.” Al-
le avonturen van Pablo worden 
door de mensen die hem mee-
nemen opgetekend en voorgele-
zen aan Ellen, zodat zij er ook van 
kan meegenieten. Pablo heeft in-
middels zijn eerste avonturen be-
leefd. Ellen is apetrots. ,,Ik hoop 
dat dit een succes wordt en dat 
ik via Pablo nog een hele hoop 
mooie dingen mag meemaken.” 
(Mardou van Kuilenburg, foto’s: 
aangeleverd)

Castricum - Ze ligt 24 uur per dag in een donkere kamer omdat ze geen prikkels (meer) kan verdra-
gen. De Castricumse Ellen Rohde (40) lijdt aan de postvirale hersenziekte ME en is ernstig ziek. Tele-
visie kijken kan ze niet, net als telefoneren, computeren of een boek lezen. ,,Ik heb alleen nog mijn 
gedachten, daardoor is het moeilijk geworden om contact te leggen met de buitenwereld. Pablo 
helpt daarbij.” 

Blind Voor 1 Dag bij De Oude Keuken
Castricum - De Oude Keuken 
staat open voor iedereen en vindt 
het belangrijk om terug te geven 
aan de samenleving. Met dit in ge-
dachte organiseert De Oude Keu-
ken op vrijdag 21 juni een speci-
ale avond om aandacht te beste-
den aan mensen met een beperkt 
of slecht zicht en om geld in te za-
melen voor het Oogfonds. Men 
kan deze avond ervaren hoe het 
is om te leven zonder zicht door 
mee te doen met de actie Blind 
Voor 1 Dag bij De Oude Keuken.
 
Als Social Enterprise vindt De Ou-
de Keuken het belangrijk dat ie-
dereen een kans krijgt, daarom 
doen ze mee aan de actie van het 
Oogfonds. Bij de deur worden 

oogmaskers uitgedeeld om te 
kunnen ervaren welke obstakels 
mensen met een visuele beper-
king dagelijks mee maken. De be-
leving begint dus meteen bij bin-
nenkomst. Om de andere zintui-
gen extra te laten prikkelen heeft 
de chef-kok van De Oude Keuken 
een speciaal diner samengesteld 
voor een vaste prijs. Door van ie-
der diner dat verkocht wordt een 
deel van de opbrengst te done-
ren, helpt De Oude Keuken bij het 
inzamelen van geld voor het Oog-
fonds. Daarnaast is er voor gasten 
de mogelijkheid om zelf ook een 
bijdrage te leveren.
 
Om nog beter te kunnen begrij-
pen hoe het leven als slecht zien-

de is, komt Frank Boske, vriend 
van De Oude Keuken, ook genie-
ten van een diner. Boske is zelf 
slechtziend en kan als geen an-
der vertellen hoe het is om te le-
ven met beperkt of slecht zicht. 
Hij zal tijdens de actie vertellen 
over slecht ziend zijn en hoe hij 
daar mee omgaat.
 
Kom op vrijdagavond 21 juni naar 
De Oude Keuken voor deze bij-
zondere ervaring en om het Oog-
fonds te steunen voor meer en 
beter onderzoek naar oogziektes. 

Wil je hierbij aanwezig zijn? Reser-
veer wel even via de website van 
De Oude Keuken, www.deoude-
keuken.net.

MHCC-veiling daverend succes
Castricum - De veiling van MHCC 
heeft zaterdag 15 juni een op-
brengst van € 21.640,- opge-
leverd. Een geweldig resultaat 
voor de Castricumse hockeyclub.  
Voordat de veiling begon geno-
ten maar liefst 115 gasten van een 
culinair 4-gangen veilingdiner 
volledig verzorgd door eigen le-
den. Jeugdleden in de bediening 
en ouders van leden in de voor-
bereiding en in de keuken. Bur-
gemeester Toon Mans opende de 
veiling en gelijk daarna namen de 
veilingmeesters zo’n 125 kavels 
onder de hamer. Na de bekend-
making van de opbrengst barst-
te de danceparty los en maakten 
jong én oud er tot in de late uur-
tjes een groot feest van.
 
Bestemming opbrengst
De opbrengst van de veiling 
wordt besteed aan hockeymateri-
alen en aan het verder verbeteren 
en verduurzamen van de accom-

modatie. Zonder de steun van alle 
kavelsponsororen en de gulle bie-
ders was dit resultaat niet moge-
lijk geweest. 
De hockeyclub bedankt ieder-
een voor zijn of haar bijdrage. De 
enorme opbrengst van de veiling 

geeft maar weer eens aan hoe-
veel mensen bij MHCC betrok-
ken zijn en de club een warm hart 
toedragen. Speciale dank gaat uit 
naar de veilingcommissie en al-
le bij de avond betrokken vrijwil-
ligers.

Ben-Kees Eeltink (veilingmeester), Michiel van Zeggeren (voorzitter) en Si-
mon Kornblum (veilingmeester) (foto: aangeleverd)

Vijfjarig jubileum De Oude Keuken
Castricum - Sociale onderne-
ming De Oude Keuken vierde 
zondag 9 juni haar vij�arig jubi-
leum. Dit werd groots aangepakt 
met live muziek en activiteiten 
voor jong en oud. 
Daarnaast werd deze dag ge-
bruikt om de Plaza te herope-
nen, die met behulp van Rabo-

bank Alkmaar e.o. is gerenoveerd. 
Directeur Brigitte van Campen: 
,,We zijn trots dat we met dit res-
taurant op deze mooie locatie al 
vijf jaar impact kunnen creëren. 
We hebben van de Rabobank 
Alkmaar e.o. een gift ontvangen 
waar we ontzettend blij mee zijn. 
Daarmee hebben we onze zaal 

opgeknapt er zijn o.a. prachtige 
foto’s opgehangen van De Oude 
Keuken zoals deze vroeger was. 
We hopen dat de zaal nu nog 
meer toegankelijk is voor diverse 
bijeenkomsten en partijen. Waar-
door wij nog meer jonge mensen 
leer- en werktrajecten kunnen 
bieden.’’ (Foto: aangeleverd)

Raad wil afvalinzameling BUCH-breed
Castricum - De gemeenteraad 
heeft ingestemd met het grond-
sto�enplan en wil een BUCH-bre-
de afvalinzameling. Volgens wet-
houder Paul Slettenhaar gaat 
de raad uitzoeken op welke ma-
nier dat kan. ,,We vinden het een 

goed idee.”
In het grondsto�enplan staat dat 
inwoners een extra container krij-
gen voor plastic, metaal en dran-
kenkartons. Deze gaat de oranje 
zakken langs de weg vervangen. 
De gemeente gaat daarnaast een 

gevarieerd tarief in te voeren, de 
zogenoemde diftar. Hoe beter 
je scheidt, hoe goedkoper je uit 
bent. Er worden BOA’s en afval-
coaches ingezet om afvaldum-
ping, waarvoor meerdere fracties 
vrezen, te voorkomen.

Het 45e Zilveren Hert Toernooi deels 
in het water gevallen
Castricum - Zaterdag 15 juni zou-
den de mini’s van Vitesse ‘22, sa-
men met de jongens en meisjes 
onder 12 en 13, het 45e Zilveren 
Toernooi openen. Helaas moest 
het ochtendprogramma voor de-
ze kinderen, en ook voor de jeugd 
onder 14 en 15 in de middag, 
worden afgelast door de enorme 
hoeveelheid water die er in de 
nacht en ochtend naar beneden 
kwam. De velden waren onbe-
speelbaar. Wat een teleurstelling!
Het toernooi begon dit jaar dus 
pas op de zaterdagavond met 
de meiden onder 19, die nog net 
de a�oop van de wedstrijd van 
de Nederlandse vrouwen op het 
grote scherm in de kantine had-
den kunnen volgen. Ze speelden 
gelijk met het jaarlijks op dezelf-
de datum gespeelde Heeren en 
Daames toernooi van Vitesse ‘22. 
Op zondagmorgen 16 juni was er 
een heel ander beeld. Het weer 
was prima en het enige wat er 
nu stroomde op De Puikman was 
een stoet van kinderen en hun 
ouders. Het was al heel vroeg een 
drukste van jewelste.  De kinde-
ren onder 8, 9, 10 en 11 speel-
den hun wedstrijden en hoopten 
ook de grote wisselbeker, de gro-

te Johanna’s Hof Hooghoudt Wis-
selbokaal, te winnen.  En dit jaar 
blijft deze geweldige beker thuis. 
Het gelukkige team is de JO9-4 
van Vitesse ‘22.  

Het toernooi werd afgesloten 
door de meiden en jongens O17. 
Al met al kan Vitesse ‘22 toch te-
rugkijken op een geslaagd toer-
nooi. (Foto: aangeleverd)

e ne n str tsfin e t rnen
Castricum - Zaterdag werden de 
districtskampioenschappen tur-
nen gehouden van de Koninklij-
ke Nederlandse Gymnastiek Unie. 
Vanuit de wijde omtrek kwa-
men turnsters naar Amsterdam 
om een poging te wagen voor 
een medaille. Feline Denneman 
kwam uit voor DOS Castricum in 
de categorie pupil 1 D2. Zij maak-
te een vliegende start op het eer-
ste toestel, sprong. Vandaar ging 
zij verder op brug. Hier behaal-
de ze met een 13.03 punten een 
mooie score. Het volgende toe-
stel was balk. Op een paar wie-
bels na kon zij haar hele oefening 
turnen. Vloer, haar lievelingstoe-
stel, was als laatste aan de beurt. 
Na een prachtige oefening kreeg 
zij van de jury 13.95 pnt! Haar 
hoogste cijfer. Het was een sterk 
deelnemersveld en Feline eindig-
de op een mooie 15e plaats.
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Castricumse start fundraising voor slachtoffers Lombok

‘De aardbeving heeft diepe indruk op mij gemaakt’

Castricum - Het is augustus 2018 
als Liedeke samen met een vrien-
din gaat backpacken in Indone-
sië. ,,Dat doe ik al jaren. Toen we 
zo’n anderhalve week onderweg 
waren, gebeurde het. Een aard-
beving. Wij zaten in Flores, van 
die beving hebben wij niet zo 
veel meegekregen. Op Lombok 
moet het af-schuwelijk geweest 
zijn.” Op het moment van de be-
ving heeft Liedeke geen wi�, pas 
twee dagen later heeft haar tele-
foon weer ontvangst. ,,Toen ont-
plofte mijn telefoon, ik kreeg ont-
zettend veel berichtjes van be-
zorgde vrienden en familie. De 
aardbeving was uitgebreid in het 
nieuws ge-weest.” 

Flinke naschokken
Als de twee in het vliegtuig stap-
pen om hun reis voort te zet-
ten, ontdekken ze na de landing 
op Bali dat er een nieuwe be-
ving had plaatsgevonden. Er ko-
men veel naschokken. ,,We la-
gen ’s och-tends nog een beetje 
te soezen toen het hele bed be-
gon te schudden. De ramen tril-
den in hun sponningen. Ik wist 
meteen dat het foute boel was. 

We zijn direct naar buiten ge-
vlucht. Dat wa-ren angstige mo-
menten.” De aardbeving maakt 
een hoop indruk op Liedeke. ,,Je 
kunt niet meer volledig ontspan-
nen en bent continu op je hoede. 
Ik reis de hele wereld over - nooit 
wil ik naar huis. Maar toen ik daar 
zat was ik er wel klaar mee.” 

Terug om te helpen
Ze besluit al tijdens haar reis dat 
ze op een later moment terug 
wil om te helpen met de herop-
bouw van getro�en dorpen. ,,Ik 
wil de mensen daar helpen. Wij 
als toeristen kunnen naar huis en 
laten het daarmee achter ons, de 
inwoners zitten ermee. Toeristen 
blijven weg, de economie stort in. 
Hulp is hard nodig.”
De Castricumse richt haar pij-
len in het bijzonder op een klein 
dorp middenin de rimboe waar 
een vriend van haar moeder 
woont. Liedeke, zelf werkzaam in 
het onderwijs, heeft een school 
uitge-kozen die ze wil steunen. 
,,Het gebouw staat nog maar is 
wel beschadigd. Van het geld dat 
ik in-zamel kunnen nieuwe ta-
fels en stoelen besteld worden, 

maar ook lesmateriaal. Over het 
school-plein loopt een gevaar-
lijke goot die gedicht moet wor-
den, zodat de leerlingen daar 
weer veilig kunnen spelen.” 

Drieduizend euro nodig
De regering van Indonesië heeft 
een verbod ingesteld op de in-
voer van kleding en andere pro-
ducten. ,,Dat betekent dat ik al-
leen geld mag meebrengen”, zegt 
Liedeke. ,,Op deze manier wil de 
overheid de verkoop in eigen 
land stimuleren om de econo-
mie er bovenop te helpen.” Haar 
doel was tweeduizend euro inza-
melen, maar daar is ze inmiddels 
voorbij. De Castricumse denkt 
nog wel drieduizend euro nodig 
te hebben om haar nieuwe doe-
len te bereiken. ,,Het eerste geld 
is inmiddels overgemaakt. Op 14 
juli vertrek ik naar Lombok. Con-
tant geld is overigens ook wel-
kom, daarmee stel ik ter plekke 
voedselpakketten samen voor 
gezinnen die nu onder een blauw 
tentzeil leven. ,,Die mensen heb-
ben het gewoon keihard nodig.” 
Liedeke zorgt dat ‘elke cent’ op de 
juiste plek terechtkomt. ,,Zelfs al-
le overboekingskosten betaal ik 
uit eigen zak. Ik ben blij met el-
ke euro die gestort wordt.” Lie-
deke is trots op alle steun die ze 
krijgt voor haar doel. ,,Daar ben 
ik iedereen ontzettend dankbaar 
voor.” (Mardou van Kuilenburg)

Doneren? Kijk op de website van 
de Castricummer of geef via: ht-
tps://www.geef.nl/nl/actie/help-
lombok-1/donateurs.

Castricum - Ze had op de dag van de aardbeving in Indonesië ei-
genlijk een wandeltocht naar de vulkaan gepland staan, maar 
door weersomstandigheden ging dat niet door. De Castricumse 
Lie-deke Kuipers en haar reisvriendin gooiden hun trip om. Dat 
bleek hun redding. ,,Er zijn meerdere doden gevallen bij die vul-
kaan.”

Met papa zoeken naar 
kikkers en  staafwantsen
Castricum - Vaderdag viel dit jaar 
samen met Slootjesdag. En laten 
papa’s nou niets liever doen dan 
slootjevissen. De vaders en al-
le andere grote en kleine kinde-
ren konden afgelopen zondag 
hun hart ophalen achter Restau-
rant het Ruyterhuis waar één van 
de mooiste sloten ligt die de Ge-
meente Castricum rijk is: die aan 
de rand van Zeerijdtsdijkje, een 
prachtig natuurgebied van Land-
schap Noord-Holland. Met schep-
netjes, teiltjes en zoekkaarten 
werden heel veel verschillende 
beestjes gevangen, bewonderd 
en weer vrijgelaten. Vrijwilligers 
gaven uitleg, de mooiste vangs-
ten konden in aquariumbakken 
wat langer bewonderd worden 
en  de kleinste beestjes konden 
onder een microscoop bekeken 
worden.
Een van de mooiste vangsten was 
toch wel een grote staafwants 
die door Hidde uit het water ge-
schept werd.

Slootjesdag is een initiatief van 
IVN Midden Kennemerland (In-
stituut voor Natuureducatie en 

Duurzaamheid) en de gemeente 
Castricum.
Dankzij de inspanningen van 
gemeenten en waterschappen 
wordt het oppervlaktewater be-
ter beheerd en dat is te merken. 
Sloten en plassen zitten vol le-
ven. 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 
wordt aandacht gegeven voor 
het leven in de sloot, de waarde 
van schoon oppervlaktewater en 
de investeringen van de overheid 
om het oppervlaktewater scho-
ner te krijgen.

Ook of nog een keertje slootje-
vissen met IVN? Op zondag 21 ju-
li staan de teiltjes, schepnetjes en 
de vrijwilligers weer klaar om gro-
te en kleine kinderen van de wal 
in de sloot te helpen op het festi-
val zomerpodium Heemskerk bij 
Kasteel Marquette. (Foto: Susan-
ne van Reenen)

Rondleidingen stichting 
‘de Hooge Weide’ Bakkum
Castricum - Het is inmiddels 
weer juni en zoals ieder jaar stelt 
de stichting ‘de Hooge Weide’ 
haar prachtige natuurgebied in 
Bakkum weer open in de vorm 
van excursies, die gratis zijn en 
waarvoor men zich niet hoeft aan 
te melden. Laarzen of waterdicht 
schoeisel worden dit jaar aange-
raden.
Slingerend door het landschap 
kan genoten worden van diver-
se orchideeën zoals de Rietorchis, 
Wespenorchis en Keverorchis. 
Naast het geel van de ratelaar is 
wellicht ook het rood-zwart van 
de Sint Jansvlinders te bewonde-
ren. De gidsen zullen ook aan een 
stuk lokale historie aandacht be-
steden.
De stichting beheert 17 ha in Bak-
kum met botanische doelstelling 

en 75 ha in de Castricummerpol-
der met weidevogeldoelstelling. 
Subsidies worden voor 100% ge-
investeerd in natuurontwikke-
ling. Tine en Jan de Ruijter schon-
ken twintig jaar geleden hun wei-
landen aan de stichting om de 
natuur een kans te geven zich te 
herstellen en de continuïteit van 
de natuurgebieden te verzeke-
ren. 
Geïnteresseerden kunnen het al-
lemaal zelf ervaren op zondag 
23 juni en zondag 30 juni van-
af 11.00 uur. Het verzamelpunt 
is het damhek aan het eind van 
het Karhok. De ingang van het 
Karhok is te vinden halverwege 
de Achterlaan te Bakkum-Noord. 
Vanwege beperkte parkeergele-
genheid wordt aangeraden per 
�ets komen. (Foto: aangeleverd)

Castricum - In de natuur zijn 
vier kwaliteiten terug te vinden. 
Koud, warm, droog en vocht. Ook 
in onszelf en in onze voeding ko-
men deze elementen elke keer 
weer terug. Omdat wij allemaal 
uniek zijn is de samenstelling van 
de elementen ook voor iedereen 
anders. Een actie voor de één kan 
de gezondheid bevorderen, ter-
wijl het voor de ander met dezelf-
de voeding ziekmakend kan uit-
werken. Deze kwaliteiten kunnen 
helpen om te bepalen wat voor 
jou gezondmakend is en wat juist 
ziekmakend is. Nimda Warmels 
legt, op donderdag 27 juni van 
19.30 uur tot 22.00 uur in de bibli-
otheek in Castricum aan de Gees-

terduinweg, uit hoe de vier na-
tuurkwaliteiten voor jou kunnen 
werken.
Verder worden verschillende 
ziekten nader bekeken, zoals �-
bromyalgie, autisme, burn-out en 
diverse ontstekingen. Spelender-
wijs laat Nimda jou je eigen kwa-
liteiten ontdekken. Tussendoor 
kunnen al vragen gesteld wor-
den.
De lezing is onderdeel van de 
spirituele avonden, die iedere 
maand worden georganiseerd 
door Carly’s Angels, in samenwer-
king met Bibliotheek Kennemer-
waard. Aanmelden kan via dejari-
gejob@gmail.com of via 06 - 515 
99 293. 

De natuur… dat ben jij!
Lezing over de vier 
natuurkwaliteiten

Wandelexcursie WOII in 
de duinen van Castricum
Castricum - Op zaterdag 22 juni 
organiseert PWN een wandelex-
cursie langs zichtbare sporen uit 
de Tweede Wereldoorlog in het 
Noordhollands Duinreservaat on-
der leiding van deskundige John 
Heideman en boswachter Jan 
Zijlstra. Het duingebied kent een 
rijk oorlogsverleden en mooie na-
tuur. Aanmelden kan via de web-
site van PWN.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
waren de duinen van Castricum 
ingericht als Sperrgebiet. Cas-
tricum werd geëvacueerd en er 
werd gewerkt aan de verdediging 
van de Noord-Hollandse kust-
strook. In het hedendaagse land-
schap zijn er nog steeds zichtba-

re herinneringen uit dit bewogen 
stukje geschiedenis.
John Heideman is specialist in de 
geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog, met name in de ge-
schiedenis van Castricum en om-
geving. Na het schrijven van twee 
boeken over dit onderwerp kan 
hij hier uitgebreid over vertel-
len. Boswachter Jan Zijlstra is al 
41 jaar werkzaam als boswachter 
bij PWN. Tijdens de excursie deelt 
hij zijn grote kennis over de �ora 
en fauna. 
Wandelexcursie op zaterdag 22 
juni van 09.30 tot ongeveer 11.30 
uur. Kosten 5 euro per deelnemer. 
Aanmelden via de website van 
PWN. (Foto: aangeleverd)

Transitie Castricum 
organiseert Soep-café
Castricum - Wist u dat 33 % van 
alle voedsel op de wereld wordt 
verspild? De helft daarvan wordt 
in huishoudens weggegooid.

Met soep-café wil Transitie Cas-
tricum laten zien dat verspilling 
niet nodig is. Bij leveranciers ha-
len zij resten op die anders weg-
gegooid zouden worden. Zo ‘red-

den’ zij groentes, daarvan maken 
zij soep en dat delen ze gratis uit.
 
Iedereen is welkom in de Tuin 
van kapitein Rommel op woens-
dag  26 juni. Inloop 12.00 uur en 
de soep wordt geserveerd om 
12.30 uur.
Mede mogelijk gemaakt door 
Beentjes, Eko-Plaza en Brakenhof.

Toon Hollanders in 
De Oude Keuken
Castricum - Toon Hollanders 
(zanger van de band Town & 
Country) treedt zondag 23 ju-
ni vanaf 15.00 uur solo op bij De 
Oude Keuken. Toon zal voor veel 
Castricummers geen onbekende 
zijn, hij woonde en speelde zijn 
muziek jaren lang in Castricum. 
Hij was lid van Pee Wee and The 
Specials, een band die landelijke 
bekendheid verwierf (o.a. VPRO 
Radio met Wim T. Schippers en 
Pink Pop) in de late jaren 70. 
Toon bezocht Austin Texas diver-
se malen. Het is de bakermat van 
zijn muziek, hij ontmoette er di-
verse lokale muzikanten en leer-
de veel over het hoe en waarom 
van het muzikantenleven in de 
Verenigde Staten.
Hij speelt een repertoire van 
songs van bekende songwriters 
als Townes Van Zandt, Guy Clark, 
John Denver, Rodney Crowel etc. 
(Foto: aangeleverd)

‘De Mient bloeit!’ 
komt rustig op gang
Castricum - In april van dit jaar 
hebben bewoners van de Mient 
de weide naast het spoor op fees-
telijke wijze ingezaaid met in-
heemse bloemen. Ze zijn nu twee 
maanden verder. Fietst of loopt u 
weleens over de Mient en vraagt 
u zich af wanneer de bloemen ko-
men? 
Geduld, is het devies. Er is van al-
les gaande op het veld. De ko-
renbloemen, klaprozen en zon-
nebloemen kondigen zich be-
scheiden aan en zullen later de-
ze zomer in bloei staan. Maar ook 
de tweejarigen en vaste soorten 
als gewone margriet en muskus-
kaasjeskruid zijn al aan het ont-
kiemen. Sommige planten kie-
men heel traag: soms pas na een 
jaar. Het is dus nog even wachten 
voordat de bloemenweide volop 
bloeit.

Mini excursie
Mensen die meer willen weten 
over de ontwikkeling van de plan-
ten op de Mient kunnen deel-
nemen aan een mini-excursie 
op vrijdag 21 juni. Hierin vertelt 
mede-initiatiefneemster Florin-

da Nieuwenhuis over de ecolo-
gische processen die nu gaan-
de zijn, welke planten er staan en 
welke nog verwacht worden. Ook 
vertelt zij over de relatie tussen 
planten en insecten. De invloed 
van het beheer op de vegetatie 
komt ook aan bod. 
Aanvang 19.00 uur vanaf de 
Mient, verzamelpunt bij het bij-
enhotel. (Foto: Florinda Nieuwen-
huis)
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19 JUNI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Bewonersavond over gra�et-
regen en gezondheid door Pro-
vincie Noord-Holland in dorps-
huis de Moriaan, Dorpsduinen 4 
in Wijk aan Zee. GGD Kennemer-
land is ook aanwezig. 

Presentatie van studenten van 
de TU Delft over 3500 kilome-
ter dwars door Australië met een 
zonneauto. In negen jaar tijd wer-
den zij 7 keer wereldkampioen. 
Aanvang 20.00 uur in bibliotheek 
Heemskerk. Entree 10 euro.

20 JUNI

Uniek Ku(n)stwerk van kinde-
ren van vijf basisscholen wordt 
onthuld door wethouder Falgun 
Binnendijk om 10.30 uur bij de 
hoofdstrandafgang in Castricum. 
www.ikwilterugnaardekust.com.
 (Foto: aangeleverd)

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)

Evaluatie-avond Kaeskoppen-
stad 2019. Om 20.00 uur bij Het 
Nieuwe Warenhuis, Het Vijvertje 
2 in Alkmaar. Organisatie hoort 
graag complimenten en verbe-
terpunten. Aanmelden via info@
kaeskoppenstad.nl. (Foto: aange-
leverd)

21 JUNI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Wandelen op vrijdag voor 
vrouwen start 13.00 uur NS-sta-
tion Castricum, wekelijkse ac-
tiviteit Welzijn Castricum. Aan-
melden niet nodig. Info: 0251-
656562.

Inloopconcert met bariton Jan 
Langelaar in de Dorpskerk aan 
het Kerkplein 1 in Heemskerk, 
15.30-16.00 uur.

Blind Voor 1 Dag, actie van het 
oogfonds bij De Oude Keuken in 
Castricum. Ervaar hoe het is om 
slechtzoend te zijn. Aanmelden: 
ww.deoudekeuken.net.

Orgel Festival Holland in Grote 
Kerk van Alkmaar tot en met 28 
juni. Het volledige programma is 
te vinden www.orgelfestvialhol-
land.nl. Kaarten kunnen worden 
besteld via www.klassiekemu-
ziek.nl. (Foto: aangeleverd)

Mini-excursie op de Mient, over 
de bloemen die er beginnen te 
bloeien. Vertrek 19.00 uur, verza-
melpunt bij het bijenhotel. (Foto: 
Florinda Nieuwenhuis)

Open tuin bij duintuin De Doorn-
duyn, Duinweg 2, Bakkum-Noord 
van 20.00 tot 23.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Concert Lady’s Voice en West 
end Big Band om 20.00 uur in 
dorpshuis De Zwaan in Uitgeest. 
Kaarten bestellen? Kijk op www.
ladysvoice.nl. (Foto: aangeleverd)

Arvind Ganga en Lange Niezel 
in De Bakkerij, 21.00 uur. Info: 
www.vriendenvandebakkerij.nl. 

Podium Victorie in Alkmaar: in de 
kleine zaal Nederlandstalige rock-
muziek van Rick de Leeuw en 
Band. Aanvang 20.30 uur. Tickets 

▲

via www.podiumvictorie.nl of aan 
kassa. (Foto: aangeleverd)

Podium Victorie in Alkmaar: Sis-
ter Sledge met liveshow in gro-
te zaal. Kaarten via www.podi-
umvictorie.nl (Foto: Camilla Ca-
maglia)

22 JUNI

Wandelexcursie van PWN langs 
zichtbare sporen uit de Twee-
de Wereldoorlog in de duinen 
van Castricum van 09.30 tot 11.30 
uur. Kosten 5 euro. Aanmelden 
via website van PWN. (Foto: aan-
geleverd)

Regionale Veteranendag in Cas-
tricum en Uitgeest. Rond 09.40 
uur aankomst bij Hotel Het Oude 
Raadhuis in Castricum. Colonne 
rijdt dan omstreeks 10.50 uur via 
Dorpsstraat - Stationsweg - Mient 
- Ruiterweg - Prinses Beatrixstraat 
- C.F. Smeetslaan - Soomerweg 
- Geesterduinweg - C.F. Smeets-
laan naar gemeentehuis van Cas-
tricum. Om 11.45 uur ontvangst 
door burgemeesters Mans en Ver-
kleij. (Foto: aangeleverd)

Inloopdag bij scoutingvereni-
ging Elfregi Helen Keller, Ade-
laertlaan 2 in Heemskerk van 
10.00 tot 13.00 uur. Toegang is 
gratis. (Foto: aangeleverd)

Zomerbraderie op de Middel-
weg in Uitgeest van 11.00 tot 
16.00 uur.

Lezing: ‘Klachten vanuit de 
darm’ bij Bodyswitch, praktijk 
voor integrale geneeskunde, 
Rijksstraatweg 55 in Heemskerk, 
14.00-16.00 uur. Kosten: géén. 
Aanmelden via www.bodyswitch.
nl, heemskerk@bodyswitch.nl of 
0251-234000.

Voorspeelmiddag bij Emergo in 
het Helmgras aan Het Korte Land 
3 in Castricum om 14.00 uur, en-
tree gratis.

Musical ‘Mijn Opa’ door musical-
school Blijmond om 19.00 uur in 
Theater Koningsduyn in Castri-
cum. Kaarten via www.blijmond.
nl en via website Geesterhage. 
Gebarentolk aanwezig. (Foto: 
aangeleverd)

Zomer in de Mare. Programma 
met avontuurlijk voorstellingen 
in Park de Rekerhout (bij de Ma-
re) in Alkmaar. Met onder ande-
re Joan Catala (zie aangeleverde 
foto). Kijk voor het complete pro-
gamma op www.zomerophet-
plein.nl Gratis toegankelijk. Aan-
vang 19.30 uur.

Dansavond met Castricums DJ-
duo ‘Two Imaginary DJ’s’ in De 
Bakkerij. (Foto: aangeleverd)

23 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)

Tata Steel Marquetteloop in 
Heemskerk. Afstanden: 1,3 en 3,3 
km jeugdlopen, en 7, 14 en 21,1 
km over overige deelnemers. 
Meer informatie op www.avdem.
nl.

Rommelmarkt van 11.00 tot 
14.00 uur op de Murillohof, Hoef-
plan, te Alkmaar.

Zomermarkt in Egmond aan Zee 
van 11.00 tot 17.00 uur. Ruim 100 
kramen, foodtrucks, muziek en 
kinderattracties.

Lezing over de straalmotor in 
Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis, Genieweg 1 te Heemskerk, 
14.00 uur. Museum open vanaf 
11.00 uur.

Rondleiding van stichting ‘de 
Hooge Weide’ Bakkum door het 
prachtige natuurgebied in Bak-
kum. Aanvang 11.00 uur. Verza-
melpunt is het damhek aan het 
eind van het Karhok, te vinden 
halverwege de Achterlaan te Bak-
kum-Noord. Aanmelden niet no-
dig. (Foto: aangeleverd)

Open tuin bij duintuin De Doorn-
duyn, Duinweg 2, Bakkum-Noord 
van 11.00 tot 16.00 uur.

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. 

Zomer in de Mare. Programma 
met leuke theateracts voor de he-
le familie in Park de Rekerhout 
(bij de Mare) in Alkmaar. Kijk voor 
het complete programma op 
www.zomerophetplein.nl. Gratis 
toegankelijk. Aanvang 13.30 uur.

Musical ‘Mijn Opa’ door musical-
school Blijmond om 15.00 uur in 
Theater Koningsduyn in Castri-
cum. Kaarten via www.blijmond.
nl en via website Geesterhage. 
Gebarentolk aanwezig.

Feelgood Festival bij Poppodi-
um Victorie in Alkmaar. Festival 
voor het goede doel. Acht uur 
lang genieten van non-stop mu-
ziek, afwisselend op twee podia. 
Tickets 10,- in voorverkoop via 
www.podiumvictorie.nl. Deur-
tickets 11,50. Onder 16 jaar gra-
tis. Zaal open 14.00 uur. (Foto: de 
band 3 Point Landing, foto aan-
geleverd)

Midzomerconcert van Begelei-
dingsorkest voor Noord-Holland 
om 14.30 uur in Cultuurkoepel in 
Heiloo. Kaarten via www.cultuur-
koepelheiloo.nl of voor aanvang 
aan de zaal. Op de foto Violist 
Shin Sihan. (Foto: aangeleverd) 

Toon Hollanders treedt van-
af 15.00 uur solo op bij De Oude 
Keuken in Castricum. (Foto: aan-
geleverd)

Matineeconcert in de Witte Kerk 
te Heiloo van de Byzantijnse ko-
ren Bjerjozka uit Alkmaar en In-
drik uit Hoorn. Aanvang 15.00 
uur. Entree 10 euro, kinderen gra-
tis. (foto: aangeleverd)

Ruby and the Roosters speelt 
op het winkelplein van Camping 
Bakkum van 16.00 tot 20.00 uur. 
Het repertoire bestaat uit jaren 
50/60 rock and roll covers. (Foto: 
aangeleverd)

Cabaret: Fisimatente in de Bak-
kerij, 20.30 uur. Info: www.vrien-
denvandebakkerij.nl.

24 JUNI
Raadsspreekuur in het gemeen-
tehuis van Castricum, 19.15-20.15 
uur. (Iedere twee weken). Aan-
melden uiterlijk de donderdag 
voor het spreekuur om 12.00 uur 
via 088-9097014/088-9097015 of 
aadsgri�e@castricum.nl.

Curse Ov Dialect en Die Vers in 

de Bakkerij. Info: www.vrienden-
vandebakkerij.nl.

25 JUNI
Geen agendapunten

26 JUNI
Wandelen op woensdag. Start 
10 uur vanaf De Hoep, Zeeweg 
in Castricum. Twee wandelingen: 
3/5 km en de 7/10 km. Geen deel-
namekosten, wel duinkaart no-
dig. Wekelijks. Meer info 0251-
650742.

Wandeling van 15 kilometer start 
om 10.00 uur voor het NS-station 
Castricum. In alle even weken. 
Meer informatie: 0251-650742.

Schrijven uit je hart van 10.00 
tot 12.00 uur bij boekhandel Laan 
in Castricum. Deelname 15 euro 
inclusief twee consumpties. 

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

Zomers concert in Witte Kerk 
Heiloo. Van 12.00 tot 13.00 uur 
concert door Peter Rijs. Kerk is te-
vens van 11.00 tot 16.00 uur open 
voor bezichtiging.

Jaarmarkt in Limmen van 14.00 
tot 21.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Circus Barani staat in Johannes 
Poststraat in Heemskerk. Voor-
stelling om 17.00 uur. Meer in-
fo: www.barani.nl. (Foto: aange-
leverd)

IVN-wandeling op de Westert en 
de Bleek in Egmond-Binnen, start 
19.00 uur, parkeerterrein PWN, 
Oude Schulpweg, Egmond-Bin-
nen (naast restaurant Nieuw Wes-
tert)._(Foto Greeth Heijne: Akker-
distel op de Westert)

Dubbelconcert in De Vest en de 
Grote Kerk in Alkmaar van Han-
nes Minnaar (foto) en Wolfgang 
Zerer. Beiden spelen werken van 
Bach. Aanvang 20.15 uur, in de 
pauze maakt men de oversteek 
van De Vest naar de Grote Kerk. 
(foto: Simon van Boxtel)
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41 nieuwe ‘Jonge Redders’
Castricum - Na a�oop van het 
praktijkexamen van de ‘Jonge 
Redders’ van de Castricumse Red-
dingsbrigade waren verschillen-
de examenkandidaten niet hele-
maal zeker van hun zaak. Waren 
ze wel of niet geslaagd?! De in-
structeurs en examinatoren ke-
ken tenslotte geregeld erg seri-
eus en streng. Rond de klok van 
half zes zaterdagmiddag kwam 
het verlossende woord dat alle 41 
examenkandidaten geslaagd wa-
ren. Een prima prestatie na een 
hal�aar iedere zaterdagmiddag 
trainen!
De Castricumse Reddingsbriga-
de biedt kinderen tussen 8 en 13 
jaar leuke, leerzame en vooral uit-
dagende reddingsopleidingen, 
waarbij ‘Jonge Redders’ de start 
is van een reeks aan opleidingen. 
Binnen deze diplomalijn staat het 
vergroten van de eigen veilig-
heid en zelfredzaamheid in het 
water voorop. De opleiding ver-
loopt vervolgens van zelfredding, 

via het redden van vriendjes/
vriendinnetjes en het redden met 
hulp- en reddingsmiddelen naar 
een opleiding tot volwaardig red-
der met basis EHBO vaardighe-
den. De opleiding ‘Jonge Redders’ 
bestaat uit 10 deelprogramma’s 
verdeeld over 3 lesniveaus. Elke 
module bestaat uit ongeveer 20 
zwemlessen waarna deze wordt 
afgesloten in de maanden de-
cember/januari en mei/juni door 
een praktijktoets. Als de kinderen 
alle diploma’s van 1 niveau heb-
ben gehaald (Brons, Zilver, Goud), 
is dat stadium afgerond en gaan 
ze door naar het volgende stadi-
um. De opleiding wordt afgerond 
met de module Goud Ster. In de-
ze laatste lesperiode van deze op-
leiding worden er naast zwemles-
sen ook EHBO vaardigheden en 
een stuk theoretische kennis aan-
geleerd.
De Jonge Redders krijgen gedu-
rende het jaar training van een 
enthousiast team gediplomeer-

de en vrijwillige instructeurs, wel-
ke ook de examens afnemen. Tij-
dens het examen zijn een twee-
tal examinatoren van de Konink-
lijke Nederlandse Redding Maat-
schappij aanwezig om te bezien 
dat alles conform de examenei-
sen verloopt.
Uiteraard is de Castricumse Red-
dingsbrigade erg trots op de gro-
te groep met geslaagden, waarbij 
een felicitatie voor de Jonge Red-
ders meer dan op zijn plaats is.
Geslaagden Brons 1: Bjorn, Rico, 
Sten en Viggo. Geslaagden Brons 
3: Hanna, Milou, Saar, Sam, Sarah, 
Stan en Vyan. Geslaagden Zilver 
2: Arthur, Bas, Britt, Felix, Jur, Ke-
vin, Liz, Madelief, Matthijs, San-
ne, Sophie en Stijn. Geslaagden 
Goud 1: Douwe, Isabelle, Kaitlin, 
Logan, Luuk, Mads, Noud, Paul, 
Rachel en Robert. Geslaagden 
Goud 3: Daan, Diego, Jarno, Jens, 
Luuk, Mick, Naomi en Ties.
In aanloop naar het nieuwe oplei-
dingstraject voor Jonge Redders, 
dat medio september zal starten, 
zijn er 15 opleidingsplaatsen be-
schikbaar. Degenen die het leuk 
vinden om hiervoor in aanmer-
king te komen kunnen zich mel-
den via coordinatorzaterdag@
reddingbrigade.nl. De leerlingen 
worden met leeftijdsgenoten in-
gedeeld in verschillende groe-
pen en de instroomeis voor Jon-
ge Redders is gesteld op het in 
bezit zijn van Diploma A en B van 
het zwem ABC met een minimum 
leeftijd van 8 jaar.
Meer informatie over de Castri-
cumse Reddingsbrigade is te vin-
den op: castricum.reddingsbriga-
de.nl.  (Foto: aangeleverd)

Triatlon en sportmarkt op zondag 7 juli
Castricum - Een halve kilometer 
zwemmen, 21 kilometer �etsen 
en vijf kilometer hardlopen: op 
zondag 7 juli wordt voor de der-
de keer de Triatlon Castricum ge-
organiseerd. 
Bijna 250 sporters verschijnen 
aan de start.

Het startschot wordt om 13.30 
uur gegeven door Marcel de 
Geest, een Castricumse vrijwilli-
ger die onlangs een koninklijke 
onderscheiding kreeg voor zijn 
jarenlange inzet. Om 18.30 uur 
huldigt de Burgemeester Mans 
de snelste drie vrouwelijke- en 

mannelijke deelnemers. Deelna-
me zit propvol met 240 triatle-
ten en negentig vrijwilligers. De 
winnaar van vorig jaar, Mohamed 
Maso is ook van de partij. In de 
omgeving van de Dorpsstraat zijn 
verschillende activiteiten. Ook is 
er een sportmarkt en braderie.

Winkeldieven 
betrapt
Castricum - Donderdag om-
streeks 15.00 uur kreeg de poli-
tie een melding van een winkel-
diefstal in een supermarkt in het 
Geesterduin. Het ging om een 
61-jarige man uit Heiloo die een 
aantal goederen had afgerekend 
maar ook een aantal goederen in 
zijn tas had gedaan zonder te be-
talen. De man werd aangehou-
den door de beveiliging. Hij had 
voor 20,97 aan goederen wegge-
nomen. De man is meegenomen 
naar het politiebureau en kan een 
proces-verbaal tegemoet zien. 
Een klein uurtje later werd er in 
dezelfde supermarkt, door de be-
veiliging, wederom een winkel-
dief betrapt. Ditmaal ging het om 
een 63-jarige inwoonster van Cas-
tricum. Zij had een volle kar met 
boodschappen afgerekend maar 
in haar handtas had zij nog twee 
producten ter waarde van onge-
veer 4 euro verstopt. Ook zij is ter 
afhandeling mee genomen naar 
het politiebureau.

Verkeers-
controles
Castricum - Vorige week dinsdag 
zijn twee algemene verkeerscon-
troles gehouden door het Ver-
keers Handhavings Team, het 
VHT, op de Beverwijkerstraatweg 
van half negen tot tien uur en van 
half elf tot tien voor twaalf op de 
Soomerweg. Er werden diver-
se processen-verbaal opgemaakt 
onder andere voor niet-hands-
free bellen, het rijden in een voer-
tuig waarvan de APK ruim was 
overschreden en het niet dragen 
van helm en gordel.

Te jong voor 
snorfiets
Castricum - Vorige week  maan-
dagavond rond 19.00 uur zagen 
agenten een wel zeer jonge man 
rijden op een snor�ets op de Wil-
lem de Zwijgerlaan. Na een korte 
achtervolging werd de bestuur-
der aan de kant gezet. Hij bleek 
14 jaar oud. Hij is samen met de 
snor�ets teruggebracht naar zijn 
ouders. Hij krijgt nu een repri-
mande maar een volgende keer 
zal proces-verbaal worden opge-
maakt en kan de snor�ets in be-
slag worden genomen.

Voorspeelmiddag Emergo
Castricum - Op zaterdagmiddag 
22 juni organiseert muziekvereni-
ging Emergo Castricum weer een 
voorspeelmiddag. 
Tijdens deze gezellige middag 
treedt zowel de Blazersklas als 
het Opleidingsorkest op. Dirigent 
Henk Veldt laat zien wat hij in zijn 
eerste maanden bij het oplei-
dingsorkest allemaal al heeft ge-
leerd van de muzikanten, en an-
dersom natuurlijk. 
Ook de verschillende muzikanten 
op bugel, trompet, hoorn en slag-
werk laten het publiek horen hoe 
goed ze door de muzieklessen 
weer vooruit zijn gegaan in hun 
muzikale ontwikkeling.
Na a�oop is er voor kinderen en 
ouders ook de mogelijkheid om 

informatie te krijgen over mu-
zieklessen en alle mogelijkheden 
binnen de vereniging. 

De middag begint om 14.00 uur 
in het Helmgras aan Het Korte 
Land 3 in Castricum en de entree 
is gratis. (Foto: Han Berkhout)

Avondvierdaagse Limmen 
weer een groot succes
Limmen - Vorige week vond in 
Limmen voor de 13e keer de 
avondvierdaagse plaats. De stra-
ten van het Noord-Holland-
se dorp waren vier avonden ge-
vuld met honderden wandelaars, 
van jong tot oud. Dankzij de in-
zet van tientallen vrijwilligers kan 
het evenement jaarlijks neerge-
zet worden. Gelukkig waren het 
dit jaar voornamelijk zonnige 
avonden. En hoewel er donder-
dag toch een bui viel, zag je nog 
steeds enkel lachende gezich-
ten. Het is een echt familiefeest in 
Limmen, waarbij de allerkleinsten 
soms heel eventjes op de schou-
ders van papa of mama mogen 
uitrusten. Bij Joey’s IJssalon On-
der Nul aan de Rijksweg ontving 

elk kind een gratis ijsje als welko-
me beloning voor alle inspannin-
gen. Bij jongerencentrum Con-
quista, de organisator van het 
evenement, vond op vrijdag-
avond aan het eind van de rou-
te de medaille uitreiking plaats. 
Met de vrolijke hoempapa mu-
ziek van Boerenhofkapel Kinkelu-
ters op de achtergrond, kreeg el-
ke deelnemer zijn of haar medail-
le omgehangen. Vol trots natuur-
lijk, want naast alle gezelligheid is 
het natuurlijk zeker ook een hele 
prestatie. 
Zoals een van de kleinere deelne-
mers aan het begin van de week 
al zei: ‘Ik heb zin in vrijdag, want 
dan krijg ik mijn medaille’. (foto: 
aangeleverd)

Twee juniorenteams 
Helios kampioen
Castricum - Zaterdag werden 
beide juniorenteams van Heli-
os kampioen. De A1 (foto boven) 
won hun wedstrijd met overtui-
ging van Stormvogels uit Uit-
geest. Ze sloten een goed sei-
zoen af met een 15-6 overwin-
ning. Ook de A2 (foto onder) van 
Helios werd zaterdag kampioen 
door een overwinning tegen DKV 

A2 uit Velsen. Er werd gewonnen 
met 9-7. De juniorengroep bij He-
lios blijft nog een jaar intact en 
er komt zelfs een A3 komend sei-
zoen. 
Nog altijd is Helios op zoek naar 
extra spelers en speelsters. Een 
keer meetrainen? Kijk dan op 
www.kvhelios.nl. (Foto’s: aange-
leverd)

GEEN KRANT?
0251-674433

Stampvolle agenda De 
Bakkerij komend weekend
Castricum - Arvind Ganga, Lan-
ge Niezel, Two Imaginary DJ’s 
en Die Vers: liefhebbers van 
verschillende soorten muziek 
kunnen komend weekend te-
recht in De Bakkerij. 
Op vrijdag betreden Arvind Gan-

ga en Lange Niezel het podium. 
Ganga is een gitaarvirtuoos uit 
Den Haag. Hij laat zich inspireren 
door North Indian ragas en expe-
rimentele rock. Met zijn impro-
visatietalent combineert hij het 
beste van deze werelden. Lange 

Niezel is een trio dat ontstond in 
de experimentele poptempel in 
Amsterdam OCCII. In hun muziek 
zijn Scandinavische invloeden 
duidelijk hoorbaar. 

Op zaterdag staat een dansvond 
met het Castricumse DJ-duo ‘Two 
Imaginary DJ’s’ (foto) gepland - 
geen vastgestelde digitale play-
list, maar de sfeer op de dansvloer 
aanvoelen en de naald zachtjes 
laten zakken in de groef. Het gro-
te jaren 80-gevoel.

Op zondag is het tijd voor caba-
ret: Fisimatente. Na succesvolle 
voorstellingen gespeeld te heb-
ben met daverend succes, heb-
ben ze besloten voortaan te be-
talen voor hun tramritjes. Fisima-
tente speelt kant nog wal. 

Maandag betreden Curse Ov Di-
alect en Die Vers het podium. 
Eerstgenoemde is een alterna-
tieve hiphop groep uit Melbour-
ne, Australië. Rauw en politiek 
onderlegd. De eerste generatie 
geangargeerde hiphop, surrelis-
me en activisme zijn deze band 
niet vreemd. Die Vers is een mix 
van Typhoon, Doe Maar en Diggy 
Dex. Deze zevenkoppige groep 
wil rap met een gevarieerde live-
band brengen. De verschillen-
de achtergronden in deze band 
zorgen ervoor dat geen nummer 
hetzelfde klinkt en dat alles vol 
passie en positiviteit wordt ge-
bracht.
Kaarten verkrijgbaar aan de deur. 
Meer info: www.vriendenvande-
bakkerij.nl. (Foto: aangeleverd)

Imposant Ku(n)stwerk door kinderen:
Tien vierkante meter krab 
gemaakt uit plastic soep!
Castricum - De gemeente Castri-
cum krijgt er tijdelijk een uniek 
kunstwerk bij. Donderdag 20 ju-
ni onthult wethouder Falgun 
Binnendijk op de hoofdstrand-
afgang een indrukwekkend pa-
neel met daarop de afbeelding 
van een krab. Vijf basisscholen 
uit de gemeente deden afgelo-
pen weken mee aan het project 
‘Terug naar de Kust’ (www.ikwil-
terugnaardekust.com) en bouw-
den mee aan een enorme krab 
van plastic soep.

De basisschoolkinderen hebben 
al een bezoek gebracht aan ‘Te-
rug naar de Kust’ in Egmond aan 
zee. Het nieuwe educatieve cen-
trum richt zich op bewustwor-
ding van het milieu maar vooral 
op creativiteit. 
Het Ku(n)stwerk dat volledig is 
opgebouwd uit plastic zwerfafval 
toont een enorme krab uit net-

ten, doppen, pet�essen, blikjes, 
slippers, speelgoed, ballonnen 
en nog heel veel meer aan het 
strand gejut plastic. Het kunst-
werk is vier weken te zien en 
kinderen hopen dat het bezoe-
kers aanspoort om de stranden 
schoon te houden. 

Op 30 juni zal het werkstuk ver-
huizen naar ‘Terug naar de Kust’ 
in Egmond. Daar zijn geduren-
de de zomer ook alle schoolwerk-
stukken te zien. 

Ruim honderdvijftig schoolkin-
deren zullen tijdens de opening 
het lied ‘Terug naar de kust’ zin-
gen. Alle werken van de scholen 
dingen mee naar de hoofdprijs: 
de Gouden Kaak die dezelfde 
ochtend aan de winnende school 
wordt uitgereikt. Het hele project 
is een samenwerking van atelier 
‘Gejut’ en de gemeente Bergen.
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Zaterdag 22 juni viert de 
Tuin van Kapitein Rommel 
het 25-jarig bestaan, 
een verjaardagsfeest 
waarvoor iedere inwoner 
van Castricum, van jong 
tot oud, is uitgenodigd. 
Er staat koffi  e met wat 
lekkers en een att enti e 
voor iedereen klaar en de 
hele dag is er van alles te 
beleven. 

Insecten, vogels en 
planten in je tuin
Dit keer geen sombere 
verhalen over bijensterft e, 
minder weidevogels 
en verdwijnende 
plantensoorten maar 
heel veel voorbeelden 
hoe iedereen met een tuin(tje) of een balkon mee kan doen om insecten, vogels en planten een 
gunsti ge omgeving te bieden. En als beloning krijg je een fl eurige omgeving en je helpt mee om in 
een warme en droge zomer zuinig te zijn met water. 

Feest in de tuin
We houden het prakti sch: alles wat je wil weten over tuinieren, kiezen van planten, omgaan met 
water én we houden het speels met een speurtocht en een poppenkast voor de kinderen en een 
quiz en een fotowedstrijd voor de volwassenen. Muziek en een verhaal voor de sfeer, kortom, het 
wordt feest!

Opening
De Tuin van Kapitein Rommel sluit aan bij het milieu- en natuurbeleid van de gemeente Castricum, 
het waterschap Hollands Noorderkwarti er en veel verenigingen en instellingen die zich hiervoor 
inzett en. Wethouder Falgun 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 prachti ge natuur- en ontmoeti ngstuin in het hart van Castricum, die we met liefde koesteren. 
Voor mij een eer dat ik het feest mag openen”.  

Programma 22 juni
De Tuin van Kapitein Rommel ziet u graag op 22 juni tussen 11.00 en 16.00 uur. De ingang is schuin 
tegenover het NS stati on. Toegang is grati s. Het volledige programma vindt u op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl. 

De Tuin van Kapitein Rommel, ook uw tuin!

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 begroti ng 2020 GGD
    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
 G 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 Kadernota
    Algemene beschouwingen
    - maximaal 7 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30-19.15     Schorsing voor maalti jd
 4 Gelegenheid 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 leefb 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 Gemeente
21.45-23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een fi nancieel gezonde gemeente 
 • Financiële positi e
 • Bedrijfsvoering
     Inclusief bespreking amendement op de jaarrekening 2018.

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen ge-
bruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissiever-
gaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 13.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda Raadsplein 27 juni 2019
19.30 – 20.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 B Gelegenheid tot plenair debat over Kadernota 2020 inclusief
     bespreking van de (gewijzigde) moti es 
 4 Besluitvorming
 A Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018
 B Vaststellen verdeling rekeningresultaat jaarrekening 2018 
     incl. Amendement
 C 1e FIRAP 2019
 D Kadernota 2020 inclusief moti es
 5 Sluiti ng
 Commissies 
21.00 – 22.30 Bestemmingsplan Skulper ’t Stet Akersloot 
21.00 – 21.45 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergaderingen 13 en 20 juni 2019 
 1B Lijst van ingekomen stukken 

Agenda extra Raadsplein 
dinsdag 2 juli 2019 

Tijd Onderwerp 
 Commissies
19.30 – 20.15 Bestemmingsplan Strandhuisjes
19.30 – 20.45 Kaderstellend besluit 8 appartementen Raadhuisweg 13 – 15 te
                                    Akersloot
20.15 – 21.00 Moti e schiphol
 Pauze
21.15 – 22.30 Vervolgdiscussie inzake voorstel zwemvoorziening Castricum
21.15 – 22.00 Experimenteren met de parti cipati ewet
22.00 – 22.30 Verordening rechtspositi e

*Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissie-
vergaderingen aan de orde zijn. 

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

 1C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 1E Vragen uit de raad 
21.45 – 22.30  Auditcommissie 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen ge-
bruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissiever-
gaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 19 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 omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
070619 Het Wamellant 14 in Castricum 
 Het uitbreiden van een woning (WABO1900987)
 Limmerweg 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een nieuwe mestbak (WABO1900998)
080619 Willem de Zwijgerlaan 76 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900999)
110619 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 Het  realiseren van een hondenopvang (WABO1901007)
120619 Albert Schweitzerlaan (kavel 11) in Castricum 
 De nieuwbouw van een vrijstaande woning (WABO1901015)

e ti  ati e
Op 5 juni 2019 is onderstaande aanvraag gepubliceerd

290519 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het wijzigen van een bestemmingsplan (WABO 1900946)
 Dit moet zijn 
290519 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het vesti gen van een medische prakti jk (WABO 1900946)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.

Buiten behandeling 
  eatr laan  n kersloot
    Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900784)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
060619 Visweg 18 in Limmen 
 Het veranderen van de woning (gevel en dakvlak) (WABO1900656)
070619 Julianaweg 13 in Akersloot 
 Het gedeeltelijk en gewijzigd vervangen van de dakconstructi e (WABO1900693)
130619 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een aanbouw (WABO1900737)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
060619 Oosterzijweg 45 in Limmen 
 Het ti jdelijke plaatsen van woonunit (WABO1900807)

070619 Pageveld 18 in Limmen 
 Het bouwen van een bungalow (WABO1900743)
120619 De Crimpen 5 in Akersloot 
 Het wijzigen van de gevel (wijziging op eerder verleende vergunning 
WABO1800259) (WABO1900370) van rechtswege verleend 
130619 Hoogegeest (ter hoogte van 47) in Akersloot 
 Het graven van een nieuwe sloot (WABO1900703)
140619 r tt o  n astr m 
 Het vergroten van de woning (WABO1900711)
140619 Stetweg 37 in Castricum 
 Het vergroten van de brandstofzuil Fuel Up tankstati on(WABO1900542)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres Omschrijving
060619 Akersloot 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend AMAK loop 2019 in Akersloot  
 op zondag 7 juli 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur verzenddatum besluit 5 juni 2019  
 (APV1900496)
060619 Bakkerspleintje in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Openlucht concert Emergo 
 Bakkerspleintje in Castricum op 6 juli 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur 
 verzenddatum besluit 6 juni 2019 (APV1900501)
060619 Van Oldenbarneveldweg in Castricum
 Verleende standplaatsvergunning voor Gebrand Op Smaak, elke woensdag op de  
 weekmarkt van Bakkum verzenddatum besluit 4 juni 2019 (APV1900492)

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

* APV  Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
070619 Dorpsstraat 18 in Castricum 
 Verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horecavergunning commercieel Next Door  
 Bar verzenddatum besluit 7 juni 2019 (HORECA190037)
  
Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-vergunningverlener 
via horeca@debuch.nl

astricum, 19 juni 019

Op zaterdag 22 juni organiseren de gemeenten Castricum en Uitgeest in nauwe samenwerking 
met het Veteranencomité de Veteranendag 2019. De gemeenten eren op deze wijze voor de 
14e keer hun lokale veteranen met een feestelijk programma. 

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.

e ti n  en ron r t o e le er oert en
Voor lie  ebbers en andere ge nteresseerden 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.

Het volledige programma leest u op de website van de gemeente Castricum

Veteranendag Castricum-Uitgeest zaterdag 22 juni

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voor-
leggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee 
weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. 
U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur 
is op maandag 1 juli 2019

Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014  088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

a een s es olle eerste e ti e n  s er an e n el k 
e twee e  on a   n  s et o er  e ol ti e lkmaar or
an seert an  tot  r o  ort om le  e eent n 

Alkmaar samen met vele andere hulpdiensten en de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo, een grote open dag. Ver-
schillende hulpdiensten staan dan klaar om antwoorden te geven 
o  al ll e ra en  maar ook oor s annen e emonstrati es  
Het evenement wordt om 11 uur spectaculair geopend met een 
mountainbike trail show van Patrick Smit.

Zo geeft  de brandweer een demonstrati e van het openknippen van een voertuig en zal een ar-
restati eteam van de Dienst Speciale Interventi es een demonstrati e van hun werk geven  Vergeet 
ook de traumahelikopter niet. Als er geen inzet vereist is, komt ook de helikopter langs vliegen en 
worden de deuren opgesteld. Op sportcomplex De Meent in Alkmaar staan zeker 20 instanti es 
klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Denk dus niet alleen aan de brandweer en politi e, maar 
bijvoorbeeld ook aan de ME, het Rode Kruis, Sti chti ng Veilig Thuis, Burger AED en de Brijder Sti cht-
ing. Dus heb jij alti jd al bij een van de hulpdiensten willen werken of iets willen weten  Kom dan 
op 23 juni naar sportcomplex De Meent in Alkmaar en grijp je kans  Kijk voor meer informati e op 
de Facebook pagina van het evenement.

Open dag 1-1-2 de hulpdiensten




