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Oudste inwoner 
van Limmen 
(110) overleden
Limmen - Rie Duijkersloot, de 
oudste inwoner van Limmen én 
heel Noord-Holland, is op 110-ja-
rige leeftijd overleden. Ze vierde 
haar laatste verjaardag in maart, 
in het bijzijn van haar familie en 
burgemeester Toon Mans. Toen 
bleek ze nog bijzonder kwiek. 
Duijkersloot was een van de oud-
ste vrouwen van Nederland. Ze 
werd op 2 maart 1909 geboren in 
Limmen.

Vals geld
Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag omstreeks 01.40 
uur kregen agenten een 18-jari-
ge jongeman uit Castricum over-
handigd door de beveiliging van 
één van de horecazaken aan de 
Dorpsstraat in Castricum. Hij had 
bier gekocht en betaald met vals 
geld, een brie� e van 50 euro.
Hij is daarvoor aangehouden. Bij 
fouillering werd ook nog een ge-
bruikershoeveelheid softdrugs 
aangetro� en. Alle goederen zijn 
in beslag genomen en er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Castricum staat in bloei!
Castricum - Dit voorjaar startte 
in Castricum  het burgerinitiatief 
Bijzzzaak in samenwerking met 
de gemeentelijke groendiensten, 
met de actie Castricum bloeit.

De Castricumse inwoner Peter 
Zwitser ondernam direct actie en 
vormde een deel van het plant-
soen aan de Boterbloem om in  

een kleurrijk bloemenveld, be-
staande uit vele soorten akker-, 
berm- en weidebloemen.

Het resultaat is te zien op de foto 
maar het is natuurlijk nog mooi-
er om zelf even te gaan kijken. 
Inmiddels zoemt het er letterlijk 
van de vele soorten bijen, hom-
mels, zweefvliegen en de laatste 

dagen ook tientallen distelvlin-
ders.
Ook het gazon aan de Mient is 
gedeeltelijk omgevormd en met 
een bloemrijk mengsel ingezaaid. 
Aangezien dit inzaaien enke-
le weken later gebeurde, zal hier 
het resultaat ook nog enkele we-
ken op zich laten wachten. (Foto: 
aangeleverd)

Jong en oud bezoekt Veteranendag
Castricum - Liefhebbers van ou-
de legervoertuigen konden za-
terdag hun hart ophalen bij het 
gemeentehuis. De veertiende lo-
kale Veteranendag trok veel be-
kijks. De stoet legervoertuigen 
met veteranen vertrok vanuit Uit-

geest en reed via de omliggende 
dorpen naar het Castricumse ge-
meentehuis. Burgemeester Mans 
verzorgde een welkomstwoord. 
De veteranen kregen allemaal 
een anjer opgespeld. Daarna was 
het tijd voor de traditionele Blau-
we Hap, bereid in een veldkeuken 

voor het gemeentehuis. 
De Veteranendag is bedoeld om 
veteranen onderling kennis en 
ervaringen te laten delen. De dag 
staat in het teken van waarde-
ring voor het bijzondere werk dat 
zij hebben verricht. (Mardou van 
Kuilenburg)

Ringsteken Bakkum
Castricum - Op zondag 30 ju-
ni vindt de eenendertigste editie 
plaats  van Ringsteken Bakkum. 
Te paard, aangespannen of op 
een Oldtimer trekker wordt ge-
streden wie de meeste ringen kan 
steken. Voor de Oldtimer trekkers 
wordt zoals gebruikelijk gestart 
met de Oldtimer trekkertocht, 
de route is volledig vernieuwd 
dit jaar. Deelnemers kunnen zich 

nog inschrijven via de website: 
www.ringstekenbakkum.com.

Om half elf start de Oldtimer toer-
tocht vanaf de parkeerplaats van 
Geesterduin. 13.00 uur start de 
wedstrijd van het paard onder za-
del, 14.00 uur het aangespannen 
paard, 15.00 uur de Oldtimers en 
vanaf 16.00 uur napraten en mu-
ziek. (Foto: Rosani, aangeleverd)
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Positief resultaat Nationaal Onderzoek Multimedia
Goed nieuws voor lokale kranten!
Regio - Begin deze maand pu-
bliceerde NOM (Nationaal On-
derzoek Multimedia) de NOM 
Regio Monitor (NRM) 2019, het 
onderzoek waarin de nieuwste 
bereikscijfers en pro�elen van 
meer dan 300 huis aan huis-
kranten zijn opgenomen. Uit 
het onderzoek blijkt dat loka-
le kranten voor veel mensen de 
belangrijkste bron zijn voor het 
vergaren van lokaal en regio-
naal nieuws.
 
Voor de NRM 2019 werden ruim 
34.000 respondenten (represen-
tatief voor alle Nederlanders van 
13 jaar en ouder) ondervraagd 
over hun mediagedrag en speci-
�eker over het lezen van onder 
andere HAH-kranten. 
83% daarvan leest wel eens een 

HAH-krant: dat zijn 12 miljoen 
Nederlanders van 13 jaar en ou-
der. Een waar massamedium! 
Meer dan de helft van de on-
dervraagden zegt wékelijks een 
HAH-krant te lezen en het (heel 
erg) te zullen missen als deze niet 
meer zou verschijnen. Een bijzon-
der trouw publiek dat zijn blad in-
tensief leest; 58% van de lezers 
leest driekwart of meer van een 
editie. 

Eén van de belangrijke redenen 
voor het lezen van HAH-kranten 
is interesse in het regionale en 
lokale nieuws. Onderwerpen zo-
als lokale evenementen en ac-
tiviteiten, gemeentelijk nieuws 
en aankondigingen en de loka-
le cultuur(agenda) vindt men het 
meest interessant.

Adverteren heeft zin
Uit het onderzoek blijkt ook dat 
meer dan de helft van de on-
dervraagden (52%) actie onder-
neemt na het lezen van adverten-
ties in huis-aan-huiskranten. Ze 
overwegen bepaalde aankopen 
of bezoeken de winkel of websi-
te van de adverteerder. Dit in te-
genstelling tot het adverteren op 
social media, waar een minder 
breed bereik mogelijk is aange-
zien de papieren krant huis-aan-
huis op de deurmat van de po-
tentiële klant valt.

Niet alleen voor de middenstand 
maar ook voor de overheid/poli-
tiek vormen huis-aan-huiskran-
ten nog steeds de beste manier 
van communiceren met de bewo-
ners, blijkt uit het onderzoek.
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Jonge kerkuilen geringd
Castricum - Donderdag werden 
vijf jonge kerkuilen geringd op 
de Tienhovenhoeve bij de fami-
lie Mooij in Bakkum Noord. Op 
dit biologische melkveebedrijf 
hangt een kerkuikenkast waarin 
de laatste drie jaren jonge kerkui-

len zijn geboren. Familie en vrien-
den mochten het ringen meema-
ken en zelf een uilskuiken mogen 
vast houden. 
Een geweldig resultaat van deze 
biologische boer. (Foto: Jan van 
Leeuwen)

Startschot voor revitalisatie 
winkelcentrum Geesterduin
Castricum - De Vereniging van 
Eigenaren van winkelcentrum 
Geesterduin, SPF Beheer BV en 
Rotteveel M4 uit Alkmaar gaven 
op 11 juni jl. het startschot voor 
de revitalisatie van winkelcen-
trum Geesterduin door het on-
dertekenen van het contract met 
bouwbedrijf Tervoort Egmond. 
De renovatie van het winkelcen-
trum stond al geruime tijd in de 
planning, maar werd vanwege di-
verse belangen meerdere malen 
verschoven. In september wordt 
gestart met de eerste echt zicht-
bare werkzaamheden

De renovatie van het winkelcen-
trum, dat bekend staat om zijn 
uit de jaren’80 stammende mika-
do-architectuur met geel stalen 
staketsels, zal plaats maken voor 
een fraai gedetailleerde en gema-
terialiseerde baksteengevels. Een 
warme jas die refereert aan het 
duinlandschap van Castricum en 
incidenteel een luifel maskeert. 
Ook zullen de winkelpassages 
worden vernieuwd middels een 
nieuw opgetild dak met betere 

klimatologische eigenschappen. 
Het dak wordt gedragen door - 
los van de winkelpuien geplaats-
te - houten spanten die tevens 
voor een sfeervol en warm beeld 
zullen zorgen. 

Daarbij zullen ook de drie huidige 
hoofdentrees en de entree op het 

parkeerdek grondig worden aan-
gepakt. Behoudens de aanbouw 
aan de oostzijde van het winkel-
centrum zal het totaalaantal win-
kelmeters niet toenemen.

Het winkelcentrum blijft gedu-
rende de renovatie gewoon open 
voor het winkelend publiek.

Voorzitter van de V.v.E. Nico Meijne en directeur Cor Tervoort van Tervoort Egmond zetten hun handtekening 
onder het contract voor de revitalisatie van Winkelcentrum Geesterduin Van links naar rechts: Peter Hommes, 
Cor Tervoort, Nico Meijne, Hans Tuinenburg, Lawrence Bosschaart (foto: aangeleverd)

Impressies van de revitalisatie | Ontwerp: Breddels Architecten (foto: aan-
geleverd)

Bijzondere boekpresentatie in Pancratiuskerk
Nicht Martha haalt dagboek van haar 
oom Dirk Schut onder het stof vandaan
Castricum - Als kleine jongen 
ging Dirk Schut met zijn ouders 
naar de Pancratiuskerk in Cas-
tricum. Woensdag 19 juni – op 
Dirks sterfdag – presenteerde 
zijn nichtje Martha Lambrechts in 
diezelfde kerk het levensverhaal 
van haar oom. Dirk was de oud-
ste zoon uit het kinderrijke gezin 
waar ook Martha’s moeder deel 
van uitmaakte. Het leven van de 
familie Schut was door en door 
katholiek. Net als andere geloofs-
genoten volbrachten de leden 
van dit gezin de rituelen die hand 
in hand met hun overtuiging gin-
gen, zoals het bidden van de ro-
zenkrans, geen vlees eten op vrij-
dag en regelmatig biechten bij 
meneer pastoor. Maar daarnaast 
was er nog iets anders, iets extra’s, 
wat hun band met het geloof ver-
sterkte en dat waren de berichten 

van Dirk. Dirk werkte vanaf 1923 
als missionaris in Oeganda en 
schreef daarover in zijn dagboek 
en in brieven naar huis. Vier jaar 
geleden ontcijferde nicht Mart-
ha zijn dagboek en sinds die tijd 
liet zijn verhaal haar niet meer los. 
Ze verzamelde zoveel mogelijk 
bronnen over Dirk en zocht daar-
na contact met tekstschrijfster Ju-
dith van der Stelt, die er een le-
vensportret van maakte. 

Het boek is voor 25 euro te koop 
bij boekhandel Laan in de Burge-
meester Mooijstraat, of via mart-
ha.schorpioen@gmail.com. Het 
boek is rijk geïllustreerd met fo-
to’s uit het familie-archief.

Judith en Martha met ‘Het O�er’ in 
de tuin van de Pancratiuskerk (foto: 
P. Levi werkgroep oud-Castricum)

Oegandees kinderkoor 
op basisschool Helmgras
Castricum - Vrijdag 21 juni mocht 
basisschool Helmgras een Oegan-
dees kinderenkoor verwelkomen. 
Zij zijn gestart op het schoolplein 
met een verpletterend optreden. 
Gedurende de dag hebben zij al-
le leerlingen van de school voor-
zien van workshops. Om 14.15 
uur hebben zij op het schoolplein 
de dag feestelijk afgesloten met 
een eindoptreden. In de aanloop 
naar dit bezoek heeft basisschool 
Helmgras samen met alle kinde-

ren en ouders geld ingezameld 
voor stichting UP4S, een stichting 
die kansarme kinderen in Oegan-
da helpt. 
Het kinderkoor komt uit Oegan-
da en zij zijn voor 2,5 maand in 
Nederland. Zij bezoeken scholen 
en kerken met als doel naamsbe-
kendheid voor stichting UP4S en 
geld hiervoor in te zamelen. Zij 
hebben in Oeganda twee scho-
len, waar in totaal 700 kinderen 
naar toe gaan.

Circus in Castricum
Castricum - Volgende week 
strijkt Circus Barani neer op de 
Brink in Castricum. Circus Bara-
ni is naar eigen een echt familie-
circus en bieden ‘een voorstelling 
van hoogstaand niveau met een 
uitgebreid en adembenemend 
programma’. 

De voorstellingen zijn woensdag 
3 juli, donderdag 4 juli en vrijdag 
5 juli om 17.00 uur, zaterdag 6 juli 
om 15.00 uur en zondag 7 juli om 
12.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van het circus: www.ba-
rani.nl. (Foto: aangeleverd)
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Vivant Rozing gaat 
gewoon door
Castricum - Er wordt volop ge-
speculeerd over een mogelijke 
sluiting van Vivant Rozing, maar 
van een sluiting is geen sprake. 
Eigenaar Jos Rozing laat weten 
dat zijn contract zojuist met een 
jaar is verlengd. 
Mogelijk zijn de geruchten over 
een eventuele sluiting van de 
winkel gevoed door het feit dat 
Rozing, gezien zijn leeftijd, in-
middels op zoek is naar een kan-
didaat voor overname van de 
winkel. Dat blijkt echter geen ge-
makkelijke klus te zijn: ,,Ze staan 

niet te springen, onder ande-
re door een hoge huur. We mer-
ken wel dat klanten teleurgesteld 
zouden zijn als de winkel de�ni-
tief gesloten zou worden. Daar-
om onze leus: brood bij de bak-
ker, tabak bij de tabakker!” 

Sinds het vertrek van de foto-
graaf in het dorp zijn klanten bij 
Vivant Rozing ook welkom om 
pasfoto’s te laten maken. Zie voor 
prijzen en mogelijkheden de ad-
vertentie in deze krant. (Foto: 
aangeleverd)

Iedere vrouw is welkom bij Fit4lady
‘Vrouwen hoeven zich absoluut 
nergens voor te schamen’
Limmen - Heel Holland was vo-
rige week in de ban van ‘fatsha-
ming’, ’tin shaming’ en dat alle-
maal na een discussie bij RTL Bou-
levard tussen Olcay Gülsen, waar 
de voormalige mode-ontwerp-
ster zich liet ontvallen dat forse 
plus size vrouwen waarschijnlijk 
überhaupt niet in de sportschool 
zijn te vinden. In een openlijk ex-
cuus liet Olcay weten dat het ab-
soluut niet haar bedoeling was 
om vrouwen met een maatje 
meer belachelijk te maken.

De aanleiding van deze discussie 
was het uitbrengen van plus size 
paspoppen in een �agstore van 
Nike in Londen. Daar staan vrou-
welijke paspop modellen in alle 
soorten en maten. Geen vrouw 
is gelijk toch? En daar speelt de 

sportfabrikant handig op in. ,,Bij 
Fit4lady merken we dat vrouwen 
heel blij zijn om te kunnen spor-
ten in een sportschool waar geen 
spiegels zijn, waar geen mannen 
zijn en waar vrouwen een half 
uurtje helemaal zichzelf kunnen 
zijn en niet ‘gekeurd’ worden.” Aan 
het woord is eigenaresse van Fit-
4lady, Arina van Damme.

Arina: ,,Niet alleen hier in Lim-
men, maar ook in de andere 14 
clubs van Fit4lady, horen we dat 
vrouwen het �jn vinden om te be-
wegen. We kijken niet naar ge-
wicht in de zin wat modisch is, 
maar naar wat gezond en verant-
woord is. Dat is voor iedere vrouw 
verschillend. Daarom werkt ons 
Personal Coach Resultaat Sy-
steem ook zo goed. Dat is werken 

aan je gezondheid in jouw tem-
po met jouw doel. En zo houden 
vrouwen veel plezier in beweging 
en dat zien we terug aan onze le-
den die vaak al jarenlang lid zijn.”

Het Fit4lady-bewegingscircuit 
neemt een half uur in beslag. 
Hierbij train je afwisselend con-
ditie en kracht. Er zijn ook extra 
buikspieroefeningen om nog be-
ter in-shape te komen. De erva-
ren coaches zorgen voor een uit-
stekend begeleiding en houden 
de vorderingen bij in motiveren-
de witgesprekjes. 

Meer info of een gratis proe�es 
aanvragen? Mail naar limmen@
�t4lady.nl of loop binnen bij de 
Fit4lady-club aan De Drie Linden 
3 in Limmen.

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

Geboortes
Limmen: 17-06-2019 Luca van der 
Steen, zoon van Bastiaan E.M. van 
der steen en Rinske Glorie; 17-
06-2019 Noa Maria Cornelia van 
der Steen, dochter van Nicolaas 
A.W. van der Steen en Sandra T.M. 
Veldt.

Elders: 23-05-2019 Tijs Jos Guit en 

Jens Willem Guit, zoons van Je-
roen W.G. Guit en Susanne Ove-
res.

Overledenen
Castricum: 19-06-2019 Clasina 
Cornelia Kloosterman, gehuwd 
met Jacob Pieter Bult; 18-06-2019 
Johanna Cornelia Maria Twisk, ge-
huwd met Clemens Maria Antho-
nius Kos; 17-06-2019 Maria Mar-
garetha Catharina Schaap; 18-
06-2019 Susanna Castricum; 13-
06-2019 Adriana Hendrina Lar-
dé; 15-06-2019 Hendricus Bernar-
dus van Meelis, gehuwd met Ali-

da Gerarda Tuinman; 12-06-2019 
Antja Tol, gehuwd met Johannes 
James Vliese.
.
Limmen: 17-06-2019 Petrus Been-
tjes, gehuwd met Antje Antonia 
Minneboo.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 14-06-2019 Johan 
Kager en Erica Afra Margaretha 
Bruggeling; 15-06-2019 Jan Kram 
en Caja Sölvik; 15-06-2019 Dennis 
Theodorus Cornelis Bakkum en 
Maria Anna Clemens Snijder.. Geslaagd tennistoernooi bij TV Castricum

Castricum - Van zaterdag 15 tot 
en met 23 juni is op het mooie en 
groene sportpark van Berg en Bal  
het Bossinade-NUWEA Open 30+ 
tennistoernooi gehouden. De or-
ganisatie onder leiding van “good 
old” Hans Eijkman (38e keer!) had 
over het weer niets te klagen; met 
name op de �nalezondag was het 
zomers warm. Er deden bijna 200 
deelnemers aan dit toernooi mee, 
het merendeel vanuit TV Castri-
cum, maar er was ook een groot 
contingent van TC Bakkum en van 
andere verenigingen. Het hoog-

ste aantal inschrijvingen was bij 
de Dames Dubbels (DD6 en DD7). 
Het voert te ver om alle kampi-
oenen bij naam te gaan noemen, 
maar een paar namen zijn zeker 
vermeldenswaard. Zo werd in de 
hoogste categorie (HE5) Martijn 
Stuive van TV Limmen kampioen, 
behaalden Esther Poort en Majel-
le Laman na een spannende �na-
le de titel bij de DD6 en deden Jan 
Willem Dragt en Willem Stet dat-
zelfde bij de HD7. Verrassend was 
het kampioenschap van Frank de 
Wilde bij de HE6 en mooi dat van 

Karen Bloemendaal bij de DE7. 
Een spektakelstuk bleek de �na-
le van de HD5, waarbij JJ Ziedses 
des Plantes met Carel Jacobs uit-
eindelijk wonnen van Maarten de 
Vries en Jacco Hopman, etc. etc. 
De organisatie liep gesmeerd en 
ging zoals gewoonlijk �exibel om 
met de wensen van de deelne-
mers met dank aan Liesbeth van 
Hoek en Danielle Veenman. 

Volgend jaar is dit gezellige toer-
nooi er weer rond half juni. (Foto: 
aangeleverd)

Yesterday
‘Yesterday’ gaat over Jack Malik 
(Himesh Patel), een singer-song-
writer uit een klein dorpje in En-
geland. Zijn droom om beroemd 
te worden is snel aan het verva-
gen, ondanks de steun die hij 

krijgt van zijn beste vriendin Ellie 
(Lily James). Na een busongeluk 
en een mysterieuze wereldwijde 
stroomstoring wordt Jack wakker 
in een wereld waarin The Beatles 
nooit hebben bestaan...

100% Coco New 
York
In ‘100% Coco New York’ heeft 
styletiger Coco bijna zomerva-
kantie. Terwijl haar klasgenoten 
jaloersmakend vertellen over hun 
vakantieplannen, kijkt Coco alles-

behalve uit naar de zomer met 
haar moeder en Hulleman op een 
camping in Nederland. 

Wat ze nog niet weet is dat ze een 
zomer vol fashion-avonturen op 
de New York Fashion School heeft 
gewonnen in New York.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Yesterday

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur

Nous Finirons Ensemble
donderdag 20.00 uur

vrijdag 13.30 uur
zaterdag 21.15 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Biggest Little Farm

vrijdag 13.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Tolkien

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 18.45 uur

Rocketman
zaterdag & zondag 16.00 uur

Aladdin OV
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Three Identical Strangers
vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur

woensdag 15.30 uur
100% Coco in New York 

zaterdag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Toy Story 4 (NL) 2D
zondag 13.30 uur

Toy Story 4 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur
Huisdiergeheimen 2 
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,,Een kind wil 
gehoord, ge-
zien worden”, 
zegt Arjan 
Verhoeven van 
de Visser ’t 
Hooft School. 
Hij begeleidt 
er leerlingen, 
die extra 
ondersteuning 
nodig hebben. 
Vooral op taal- 

en spraakgebied. Maar ook met het voor zichzelf opkomen 
of juist meebewegen, als water. Hij geeft hiervoor trainin-
gen. Wij willen weten hoe de school ervoor zorgt, dat jouw 
kind goed in zijn vel zit en gaan in gesprek met Arjan. 

Rots en Watertrainingen
Arjan geeft Rots en Watertrainingen. Die trainingen richten 
zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorko-
men en aanpakken van pesten en weerbaarheid. ,,De lessen 
worden niet standaard afgedraaid, maar ik kijk samen met de 
leerkracht naar wat de groep nodig heeft”, vertelt hij enthousi-
ast. Als voorbeeld geeft hij aan, dat kinderen op twee manieren 
kunnen reageren; verbaal en fysiek hard of meedeinend als in 
water. ,,De kunst is om de balans te vinden in het denken aan 
jezelf én aan de ander”, verklaart Arjan. ,,Stel je wilt iets heb-
ben en gaat er hard in. Of je luistert ook en doet het wat rus-
tiger. Wat werkt beter? Wanneer word je gezien en gehoord? 
Middels spelletjes ervaren de kinderen wat die balans is en hoe 
zij dit voor zichzelf kunnen regelen. Hierdoor worden zij ster-
ker, hebben zij individueel en in de groep meer zelfvertrouwen. 
Door veel te oefenen en te trainen en plezier te hebben worden 
ze er competent in.” 

Basisschool Visser ’t Hooft start bij de kleuters met de Rots 
en Watertrainingen. De basis bestaat uit 10 tot 12 lessen. Het 
vervolg bestaat uit gemiddeld 5 à 6 keer per jaar achter elkaar. 
Met het oog op wat de groep nodig heeft en wat goed is voor 
het individu. Arjan zegt: ,,Ieder jaar worden de leerlingen ouder 
en pas ik het programma aan en verander ik de spellen.”

Hoe lekkerder je in je vel zit hoe beter je je kunt ontwikkelen 
Arjan voert op het verzoek van het kind zelf individuele ge-
sprekken. ,,Waar je niet over wil praten, praat je niet over”, zo 
vertrouwt hij het kind in kwestie toe. Als voorbeeld vertelt hij het 
verhaal van een meisje, dat verbaal erg sterk is. De samenwer-
king met andere kinderen verloopt niet soepel. Ze komt ermee 
bij Arjan. In de trainingen ervaart zij dat wanneer ze meer luis-
tert de ideeën van anderen ook iets toevoegen. Hierdoor is zij 
beter in staat tot samenwerken. ,,Ze blijft staan voor wie ze is, 
maar door iets meer ‘water’ komt ze verder”, aldus Arjan. Kin-
deren kunnen altijd langs komen bij hem, maar het hoeft niet. 
,,Ik geef slechts handvatten. Het gaat erom wat het kind zelf wil 
en wat het ermee kan.”

Arjan is vier jaar geleden begonnen om de Rots en Watertrai-
ningen schoolbreed, vanaf groep 4, uit te bouwen. De Rots en 
Waterlessen aan de groepen 1 tot en met 3 worden al jaren 
gegeven door de vakleerkracht beweging, tevens Rots en Wa-
tertrainer. ,,Het effect is het grootst als het schoolbreed wordt 
geïmplementeerd”, legt Arjan uit. ,,Via individuele gesprekken 
met leerlingen kom ik erachter wat zij leuk vinden en wat zij 
moeilijk vinden. Door met de leerkracht te spreken zie ik ook 
wat het groepsdoel is en wat er nodig is om de samenwerking 
goed te laten verlopen en iedereen goed tot zijn/haar recht te 
laten komen.”

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Ben je zo star als een rots  
of beweeg je mee als water? 
Hoe basisschool Visser ’t Hooft ervoor zorgt dat jouw kind goed in zijn vel zit
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Leerlingen maken krab van gejut plastic
Castricum - Bij de strandopgang 
prijkt sinds vorige week donder-
dag een bijzonder kunstwerk. 
Een paneel van tien vierkante me-
ter, met daarop de afbeelding van 
een krab. Deze afbeelding is door 
leerlingen van vijf basisscholen 
gemaakt door plastic zwerfafval 
te verwerken in een enorm moza-
iek. Donderdagochtend werd het 
kunstwerk letterlijk ten doop ge-
houden en werd bekend gemaakt 
welke school naar het oordeel 
van de jury het mooiste werkstuk 
had gemaakt.

Als je op geringe afstand langs 
het kunstwerk loopt, zie je duide-
lijk welke voorwerpen er gebruikt 
zijn voor het vervaardigen van het 
mozaïek. Plastic �esjes, slippers, 
allerlei soorten speelgoed, stuk 
voor stuk aangetro�en op het 
strand. Pas wanneer je het kunst-
werk van iets grotere afstand be-
kijkt, zie je dat de verwerkte voor-
werpen samen een afbeelding 
van een krab vormen. De plas-
tic soepkrab, of zoals wethouder 
Falgun Binnendijk het noemde: 
,,De jutterskrab.’’ Volgens de wet-
houder zijn er 38 soorten krab-
ben in Nederland, maar is daar nu 
een 39e variant aan toegevoegd. 
De scholen De Sokkerwei, Cune-
ra, Visser ’t Hooft, Juliana van Stol-
berg en De Klimop hebben elk 
een paneel van een meter breed 

voor hun rekening genomen, aan 
elkaar geschakeld vormen ze sa-
men het kunstwerk.
Het kunstwerk is tot stand geko-
men in het kader van het project 
‘Terug naar de kust’, waarvoor de 
gemeente samenwerkte met de 
gemeente Bergen en atelier ‘Ge-
jut’ uit Egmond aan Zee. De on-
dernemers Marianne Houthuij-
se en Berry Holtslag verzamelen 
zwerfafval en geven de gevon-
den voorwerpen een nieuw le-
ven, in dit geval dus in de vorm 
van een kunstwerk. De school-
klassen brachten een bezoek aan 

het atelier en gingen vervolgens 
zelf aan de slag. Per school werd 
ook een werkstuk ingeleverd, een 
kleiner mozaïek waarbij de scho-
len vrij waren in de keuze voor het 
ontwerp. Dat leverde fraaie com-
posities op, waarvan er volgens 
de jury één extra opviel, omdat 
de school het eigen logo erin ver-
werkte.

Die school was De Sokkerwei. 
De combinatie van de uitvoe-
ring en de keuze voor het logo 
gaf de doorslag: ,,Daarmee zeg-
gen jullie eigenlijk ‘Dit zijn wij en 
wij zijn tegen de plastic soep’’’, al-
dus het juryrapport. De 9-jarige 
Fiene mocht namens haar school 
de Gouden Kaak in ontvangst ne-
men. Daarna werd door alle leer-
lingen het lied ‘Terug naar de kust’ 
gezongen. Tenslotte arriveerde 
een brandweerwagen met loei-
ende sirene, de brandweerlieden 
stelden een installatie in werking 
die ervoor zorgde dat boven het 
kunstwerk een fontein ontstond. 
Het kunstwerk blijft tot 30 juni bij 
de strandopgang staan, daarna 
zal het verhuizen naar ‘Terug naar 
de kust’ in Egmond. Op de web-
site www.ikwilterugnaardekust.
com zijn alle werkstukken van de 
scholen onder het kopje ‘ingezon-
den’ te bekijken. (Tekst / Foto: Bos 
Media Services)

Echtpaar Huisman 
60 jaar getrouwd
Castricum - Maandag was het 
precies 60 jaar geleden dat Mien 
en Nol Huisman, nu respectieve-
lijk 81 en 85 jaar oud, elkaar in de 
gemeente Limmen het jawoord 
gaven. Om die reden bracht bur-
gemeester Toon Mans een be-

zoek aan het echtpaar. Hij had 
een ingelijste kopie van de origi-
nele trouwakte meegenomen.

Voor de oorspronkelijk uit Gro-
ningen afkomstige bruid was het 
destijds geen ingewikkelde klus 

om de man van haar dromen te 
ontmoeten. Hij kwam namelijk al-
lang bij de familie over de vloer. 
,,Mijn zus was al getrouwd met 
zijn broer’’, legt ze uit. Door die 
relatie maakte Mien, zelf afkom-
stig uit een gezin met vijf doch-
ters en vijf zoons, destijds kennis 
met de drie broers van haar zwa-
ger. ,,Nol vond ik de leukste. Een 
mooie kop met haar en een ge-
zellige vent’’, lacht ze. Was die lief-
de wederzijds? ,,Jazeker, die was 
wederzijds’’, bevestigt de heer 
Huisman direct. De twee trouw-
den in 1956 en vanaf die tijd 
werkte de heer Huisman als ho-
venier in dienst van psychiatrisch 
ziekenhuis Duin en Bosch in Cas-
tricum. Ook mevrouw Huisman 
heeft daar, tot aan het huwelijk, 
gewerkt. Ze voorzag onder meer 
de patiënten van eten en drinken. 
Later ontfermde ze zich over haar 
eigen gezin, het echtpaar kreeg 
een dochter en een zoon. Inmid-
dels zijn er vier kleinkinderen en 
vier achterkleinkinderen. 
Ter gelegenheid van het 60-jarig 
huwelijksjubileum heeft het echt-
paar zondag genoten van een uit-
gebreide lunch met de hele fami-
lie. (Tekst + Foto: Bos Media Ser-
vices)

Lyda en Henk Zeeman winnen:
Jaarlijks strandtoernooi jeu de boules
Castricum - Het jaarlijkse strand-
toernooi van jeu-de-boulesver-
eniging De Stetters vond plaats 
op donderdag 20 juni. Even dreig-
de het evenement in het water te 
vallen, want grote grijze wolken 
dreven boven de regio en er viel 
zelfs af en toe regen in de eerste 
helft van de ochtend, maar uitein-
delijk werd het alsnog een stra-
lend zonnige dag. Door 32 kop-
pels werd gestreden om de over-
winning, uiteindelijk eindigden 
Lyda en Henk Zeeman op de eer-
ste plaats. De vereniging heeft 
overigens ruimte voor nieuwe le-
den. Belangstellenden zijn wel-
kom op sportpark Wouterland 
aan de van Haerlemlaan 31a om 
jeu de boules zelf eens gratis te 
komen uitproberen. Materiaal 
is aanwezig en uitleg wordt ook 
gegeven. Op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag is er vol-
op de gelegenheid om kennis 
te maken met deze sport, alleen 
op de eerste en laatste woens-
dag van de maand komt dat, 
vanwege te spelen toernooien, 
wat minder goed uit. Bestuurslid 
Kees Zonneveld: ,,Het is een leu-

ke sport die iedereen kan beoefe-
nen. Het maakt niet uit of je jong 
of oud bent, of je getennist of ge-
voetbald hebt, of je een blessure 
hebt of niet. Iedereen kan aan jeu 
de boules meedoen.’’ Het oudste 
lid van De Stetters is inmiddels 95 

jaar, de jongste rond 40 jaar. Met 
name jonge(re) belangstellenden 
worden aangemoedigd zich aan 
te sluiten bij de vereniging, voor 
uitgebreide informatie kan men 
op www.stetters.nl terecht. (Foto: 
aangeleverd)

Limmen JO19-1 promoveert 
naar de 4e divisie
Limmen - 16 juni 2019 is een 
prachtige zondag geworden. De 
vaders hebben een mooi Vader-
dag cadeau gekregen. Sommige 
vaders zelfs dubbel. Deze papa’s 
kregen afgelopen week te horen 
dat hun zoon geslaagd was voor 
hun opleiding en dan nu van-
daag de promotie naar de 4e di-
visie. De trainers Maarten en Ro-
land, de spelers, de supporters, 
het (jeugd)bestuur van VV Lim-

men allen van harte gefeliciteerd 
met het behalen van dit resultaat. 
Limmer voorzitter Dingerdis 
sprak mooie woorden en ver-
klaarde in zijn speech dat in de 
clubgeschiedenis van de VV nog 
nooit een jeugdelftal zo hoog 
heeft gevoetbald als JO19-1 vol-
gend seizoen gaat voetballen. 
Mooi om te zien dat dit resultaat 
is bereikt met grotendeels 1ejaars 
A-junioren.

In een zware wedstrijd hebben de 
mannen van JO19-1 na een 1-1 
eindstand in de reguliere speel-
tijd de wedstrijd ver in de 2e helft 
van de verlenging met 2-1 weten 
te winnen van Alliance uit Haar-
lem. Waardoor promotie naar de 
4e divisie een feit is geworden.

Spelers, trainers, grensrechter 
David, supporters, kantineme-
dewerkers, technisch team, de 
sponsor Dibo Installatietechniek 
Limmen en foto- en �lm man-
nen Harm Bongers en Milo van 
der Steen allemaal hartelijk dank 
voor jullie inzet dit seizoen. (foto: 
Harm Bongers)

Bijzzzaak zet in op bewustwording 
en educatie over bijen
Castricum - Behalve met het be-
vorderen van natuur in de ge-
meente, zet het Castricumse 
Bijzzzaak zich ook in voor educa-
tie over bijen. ,,Het doel is om be-
wustwording te creëren over het 
nut van bijen en over de nood-
zaak om goed voor hen te zor-
gen. Dat doen we op verschillen-
de manieren.”
Bijzzzaak heeft lesmateriaal ont-
wikkeld voor o.a. basisscholen. 
De educatie is bedoeld voor een 

breed publiek. ,,We hebben een 
twee sporen-aanpak. In de eer-
ste plaats richten we ons op scho-
len, dus op kinderen en jongeren. 
In de tweede plaats willen we ook 
volwassen bereiken. Door goe-
de informatie aan volwassenen 
te geven hopen we de angst voor 
bijen te verminderen en de ‘aai-
baarheidsfactor’ van deze bijzon-
dere diertjes te vergroten.” 
Om de inwoners van Castricum te 
informeren over bijen, haalt Bijzz-

zaak in augustus de tentoonstel-
ling van de Nederlandse Bijen-
houdersvereniging (NBV) naar 
Castricum. ,,Het is een fantasti-
sche tentoonstelling met een se-
rie prachtige foto’s, die veel infor-
matie geven over het leven van 
bijen en over de voorwaarden 
voor de leefomgeving. We zijn 
blij dat de bibliotheek Kennemer-
waard het mogelijk maakt om de-
ze tentoonstelling in Geesterhage 
te tonen.”

Maak een ‘keukenlitho’ bij Perspectief
Castricum - Elke zomer slagen de 
mensen van Perspectief er weer 
in om een gevarieerd zomerpro-
gramma met diverse workshops 
en cursussen samen te stellen. 
Op woensdag 10 en donderdag 
11 juli tussen 11.00 en 15.30 uur 
is het bij Perspectief mogelijk een 
‘keukenlitho’ te maken. Een keu-
kenlitho is een litho gemaakt met 
onder andere heel gewone spul-
len zoals coca cola en aluminium-
folie en is gebaseerd op het prin-
cipe van elke litho waarbij vet en 
water elkaar afstoten. Eerst wordt 
er met lithokrijt of watervaste 
stift een afbeelding gemaakt op 
het aluminiumfolie. Vervolgens 
wordt er coca cola overheen ge-
goten en met een plantaardige 
olie de vette substantie eraf ge-
haald. Dan gaan we de afbeel-
ding inrollen met drukinkt om het 
vervolgens door de pers te draai-
en. Vol spanning zien we dan het 
eindresultaat verschijnen. Kun-
stenares Hermine Groenendaal 
die opgeleid is aan de Rietveld 

Academie komt naar Bakkum om 
deze workshop te begeleiden. 
De kosten van deze tweedaag-
se cursus bedragen € 65,00 voor 
niet-leden en € 45,00 voor leden. 
De materiaalkosten zijn € 10,00. 

Wel graag zelf een lunchpakketje 
meenemen. Inlichtingen en aan-
melden via de website: www.per-
spectiefcastricum.nl of bij Froukje 
Docter, 06-13050180. (Foto: aan-
geleverd)



Rabobank Clubkas Campagne
567 lokale clubs in de prijzen
Regio - 567 clubs zijn tijdens de feestelij-
ke �naleavond van de Rabobank Clubkas 
Campagne in het AFAS stadion in de prijzen 
gevallen. ’t Praethuys ofwel het inloophuis 
voor mensen met kanker en hun naasten,  
sleepte de eerste prijs in de wacht. Zij na-
men 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 be-
drag telde dit jaar 225.000 euro. De tweede 
prijs van de Clubkas Campagne 2019 was voor 
LSVV. En op plek drie: Zwembad de Bever. Bei-
den werden op het podium in de schijnwer-
pers gezet om daar de uitslag te horen. Hun 
opbrengst: 2.461 euro voor de voetbalclub in 
Noord-Scharwoude en voor ‘t zwembad in Sint 
Pancras een bedrag van 2.194 euro!  Operette-
vereniging Caecilia, Stichting Vrienden van de 
Sint en VVO waren winnaar van de originali-
teitsprijs. Zij maakten een creatieve 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 campagne 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, buren etc. Wij 
merkten dat niet iedereen wist dat alleen le-
den kunnen stemmen. Dat het resultaat uitein-
delijk weer beter is dan vorig jaar is fantastisch! 
Verder vind ik het een hele gezellige avond. De 
sfeer is goed en bovenal leuk om op een on-
gedwongen manier ook eens met bestuurders 
van andere verenigingen te spreken”.

Warm hart voor clubs
Ralph van Soomeren, directievoorzitter van Ra-
bobank 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! Gewel-
dig hoeveel er gestemd is. Totaal brachten on-
ze 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 ver-
deeld over de deelnemende clubs. 

Opvallend is dat vooral de maatschappelijke 
clubs veel steun hebben gekregen zoals bij-
voorbeeld het ’t Praethuys en de reddingsbri-
gades. Voor ons is de Rabobank Clubkas Cam-

pagne dé manier waarop we als coöperatieve bank het vereni-
gingsleven een steuntje in de rug geven.”

De volledige uitslag staat op clubkascampagne.nl/alkmaar. 

We hebben in

totaal 

€ 225.000,-

verdeeld.

Bedankt voor
jouw stem! 
Ga voor de volledige uitslag naar
clubkascampagne.nl/alkmaar
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Kadernota: ‘Gemeenteraad moet uit 
comfortzone stappen’
Castricum - De woningmarkt, 
het zwembad, de �etstunnel en 
jeugdzorg: tijdens de presenta-
tie van de Kadernota kwamen 
alle hot topics aan bod. Er wer-
den twee amendementen en 
negen moties ingediend door 
de partijen, onder andere over 
het sociaal domein, verbeteren 
van het strandgebied en een 
�etstunnel bij de Beverwijkers-
straatweg.

Er lijkt zich een meerderheid te 
vormen voor het behoud van de 
Witte Brug en het zwembaddos-
sier ‘is de hoofdpijn inmiddels 
voorbij’, aldus het CDA. ‘Het is nu 
een zeurende kiespijn. Het voor-
stel om het extra tekort te �nan-
cieren met een greep uit de alge-
mene middelen roept de vraag 
op of dat de komende dertig jaar 
haalbaar is.’ Het GDB stelt dat er in 
de reguliere begroting geld is op-
genomen om het huidige zwem-
bad tot 2026 voorlopig open te 
houden. ‘Met het in de kaderno-
ta opgenomen bedrag voor de 
nieuwbouw van het zwembad 
kunnen wij niet instemmen.’ Veer-
tien partijen zijn momenteel te-
gen, elf voor. Op 2 juli wordt er 
over de kwestie gestemd.

Woonunits en sociale huur
Forza! Castricum is positief over 
de dertig woonunits en wil ‘inte-

gratie bevorderen door vijftien 
van deze units toe te wijzen aan 
statushouders en de vijftien aan 
mensen die er graag willen wo-
nen’. 
D66 is minder te spreken over 
de units. ‘Wij denken dat integra-
tie en participatie niet goed tot 
stand komt bij een separate huis-
vesting van vergunninghouders 
in nog te realiseren ‘units’. Wij vin-
den dit uiterst onwenselijk.’ 
GroenLinks ziet ‘nog geen bewe-
ging om meer sociale huurwonin-
gen te realiseren’. ‘Als we blijven 
doen wat we in Castricum altijd 
hebben gedaan, lossen we het 
woningprobleem voor de lagere 
inkomens niet op.’

Fietstunnel
Meerdere partijen pleiten voor 
een �etstunnel bij het knelpunt 
Beverwijkersstraatweg en vraagt 
de raad te gaan onderzoeken wat 
hiervoor de mogelijkheden zijn. 
Fractie van Schoonhoven: ‘Of er 
komt een tunnel onder het spoor 
en dan een echte. Geen �etstun-
neltje alleen. Het spoor kan ook 
de lucht in, of er komt een rand-
weg. Dat kost geld en overleg, 
maar een oplossing voor de ko-
mende paar jaar is een zinloze 
verspilling van het geld van onze 
inwoners.’ 
De SP hoopt de gemeente ‘voor-
op loopt in vertrouwen en projec-

ten gaat trekken die de gemeente 
meer met elkaar verbinden’. 

Jeugdzorg
‘Letterlijk een grote zorg’, volgens 
de PvdA. ‘Bij de aanbesteding is er 
duidelijk iets niet goed gegaan. 
De PvdA heeft samen met Groen-
Links en de SP met 18 gemeenten 
om de tafel gezeten met als resul-
taat het Discussiestuk Jeugdzorg-
plus. Wij hopen hiermee een basis 
te hebben gelegd waarmee we 
verder kunnen bouwen.’ 

VVD: ‘Het geld dat we vanuit het 
Rijk krijgen is lang niet voldoende 
om de oplopende tekorten mee 
te dekken. Natuurlijk moeten we 
kritisch kijken naar de wijze waar-
op geld wordt besteed, maar 
meer geld is niet altijd de oplos-
sing. Het voorkomen van proble-
men en het zoeken naar de juiste 
oplossingen is ook een belangrij-
ke voorwaarde.’ 

CKenG riep de raad tot slot op 
‘om uit de comfortzone te stap-
pen’. ‘Stem niet langer alleen maar 
automatisch in met veilige voor-
stellen voor het heden, maar durf 
energie te steken in de uitdagin-
gen voor de toekomst’. De ge-
meenteraad van Castricum aan 
het stuur van zijn eigen bus. Wij 
bepalen zelf hoe onze toekomst 
eruit ziet’.

Themadag ‘Neem je hond 
mee naar het werk’
Castricum - Vrijdag was een bij-
zondere dag voor Jack Rus-
sell ‘Freek’. Hij mocht met bazin-
netje Marleen Engel mee naar 
haar kantoor van Wijkbeheer bij 
Schulpstet. Het toeval wilde dat 
er op kantoor wat te vieren was 
en dat Freek met z’n neus in de 
boter viel. 

Het was vrijdag ‘Neem je hond 
mee naar het werk’-dag, een jaar-
lijks, internationaal festijn dat 
uit Amerika is komen overwaai-

en. De bedoeling erachter is aan-
dacht te vragen voor dierenwel-
zijn. Er wachten nog veel viervoe-
ters in een asiel op een baasje dat 
ze adopteert.

E�ect
Door een hond mee te nemen 
naar kantoor zien collega’s hoe 
�jn het kan zijn om een maatje 
te hebben. Onderzoek heeft aan-
getoond dat een kantoorhond af-
leiding biedt, stress vermindert, 
er beter wordt samengewerkt 

en collega’s vriendelijker zijn. Het 
moet natuurlijk wel een rustig en 
sociaal vaardig dier zijn, die het 
verschil weet tussen een collega 
en een inbreker.

Ervaringen
Marleen neemt Freek regelmatig 
mee naar het werk. Freek slaagde 
met vlag en wimpel voor de cur-
sus ‘Hoe ga je om met ambtena-
ren’, een cursus die ook voor niet-
viervoeters handig kan zijn. Maar 
hoe zijn de ervaringen van het 
koppel Freek/Marleen? 

Marleen: ,,Freek slaapt voorname-
lijk op kantoor. Hij is een rustge-
vende factor, zeker als het druk 
is op het werk. Hij laat zich graag 
aaien. Als collega’s ’s morgens bin-
nenkomen en ik al op kantoor 
ben, hoor je eerst ‘Heee, Freekie!’ 
en pas daarna ‘O ja… hoi Marleen’. 
Met z’n rustige karakter weet hij 
iedereen in te palmen en hij gaat 
uitgebreid liggen om geaaid te 
worden. Het is zo mooi om te 
zien dat hij bij al die stoere man-
nen vertedering weet te brengen.” 
Freek heeft geen tijd om zijn erva-
ringen te delen. Zijn mand is mid-
den op de ko�etafel gezet, want 
hij hoort er ook bij als er iets te 
vieren valt. Van de meeste col-
lega’s krijgt hij een stukje cake, 
meer dan in medische honden-
termen verantwoord is. Maar ja, 
het is dan ook een bijzondere ‘col-
lega’. (Tekst en foto: Henk de Reus)

Echtpaar Groenland 65 jaar getrouwd
,,Die mooie kuitjes heeft ze nog steeds”
Castricum - Hij viel voor ‘haar 
mooie kuitjes’ en zij werd beto-
verd door zijn humor. Jan Groen-
land (94) en Tineke Zijlstra (90) 
vierden maandag 24 juni hun dia-
manten samenzijn. ,,Er is geen ge-
heim voor een goed huwelijk. We 
gaan gewoon dapper door.”

Jan werd geboren in Alkmaar en 
bracht zijn jeugd door in Castri-
cum. Hij komt uit een gezin met 
zeven kinderen. Zijn vader run-
de een viswinkel aan de Dorps-
straat. Het werk bracht het gezin 
Groenland uiteindelijk naar de 
Amsterdamse Spuistraat, waar ze 
jaren hebben gewoond. Tineke, 
geboren Amsterdamse, groeide 
op met drie zussen en een broer.  
Het duo leert elkaar kennen bij 
de Pieter van Foreestkliniek. Tine-
ke was verpleegster, Jan deed on-
derhoudswerk als timmerman. Ze 
zagen elkaar dagelijks, maar con-
tact maken was niet makkelijk. 
,,De leiding in het ziekenhuis was 
heel streng”, zegt Jan. Het lukte de 
twee een afspraakje te plannen. 
Na die date in de bioscoop volgde 
een verloving. ,,De vonk sloeg ge-
woon over”, schetst Tineke. 

Het echtpaar trouwt en krijgt vier 
kinderen: Annemiek, Jos, Peter 
en Frans. In de jaren zestig start 
Jan zijn eigen bedrijf: bouwbe-
drijf Groenland. Het blijken gou-
den tijden, op een gegeven mo-
ment heeft Groenland 45 mensen 
in dienst. Jan doet niet de minste 
klussen met zijn bedrijf, zo werkt 

hij onder andere mee aan de 
bouw van het eerste Nederlandse 
Hilton Hotel.
In 1971 verhuist het gezin Groen-
land naar Castricum. Jan en Tine-
ke reizen veel. Zo gaan ze naar Ba-
li, waar Jan na de oorlog hospi-
taalsoldaat is geweest. Vier jaar 
lang hielp hij de lokale bevolking 
aldaar. Toen hij veertig jaar later, 
samen met Tineke, terugkeerde 
werd hij herkend. ,,Een mevrouw 
wist te vertellen dat Jan haar veer-
tig jaar geleden malariatabletten 
had gegeven”, vertelt Tineke. ,,Dat 
is toch wel heel bijzonder.” Dat ve-
le reizen heeft hun huwelijk ook 
goedgedaan, denkt Jan. ,,Het is 

belangrijk om dingen samen te 
doen.”
Het bouwbedrijf van Jan is ja-
ren geleden overgenomen door 
zoons Jos en Frans en ook klein-
kinderen Joris en Wouter zijn in 
het bedrijf gestapt. En daar is Jan 
hartstikke trots op ,,Dat vind ik 
heel erg leuk, ja.” 

Over het geheim van een goed 
huwelijk is het tweetal kort. ,,We 
gaan gewoon dapper door”, zegt 
Tineke. Jan vult aan: ,,De tijd gaat 
ook wel heel snel. Dat is een goed 
teken.” Glunderend: ,,En die mooie 
kuitjes heeft ze nog steeds.” (Mar-
dou van Kuilenburg)

Inventieve oplossingen tegen water-
overlast bij wijksafari de Bloemen
Castricum - In aanwezigheid van 
wethouder Falgun Binnendijk is 
zaterdag 15 juni een ‘wijksafari’ 
gehouden door wijk de Bloemen. 
In een wandeling langs particulie-
re tuinen bekeken de deelnemers 
goede en minder goede oplossin-
gen om wateroverlast door hefti-
ge regenbuien en droogte bij lan-
ge hete zomers tegen te gaan. In-
ventieve oplossingen van bewo-
ners werden aangevuld door ex-
perts vanuit Groei en Bloei, de vo-
gelbescherming en landschap 
Noord-Holland. Naast informa-
tie om je tuin klimaatadaptief te 
maken wisselden de deelnemers 
ook hun kennis uit om de eigen 
tuin interessanter te maken voor 
insecten, vogels en bijvoorbeeld 
egeltjes

Na een welkomstwoord van wet-
houder Falgun Binnendijk wan-
delden zo’n 45 deelnemers van-
af de Montessorischool naar de 
eerste stop op de Dotterbloem 
Een bewoonster liet zien hoe zij 
haar oprit niet alleen goed door-
laatbaar had gemaakt, maar di-
rect ook veel onderhoudsvrien-
delijker en aantrekkelijker. ,,Vroe-
ger was ik druk bezig met het ver-
wijderen van onkruid tussen de 
steentjes. Met deze oplossing van 
grotere tegels, keien en daartus-
sen jaarrond aantrekkelijke be-
planting ben ik daar vanaf!”
In het openbaar groen lieten de 
Vogelbescherming en Landschap 
Noord-Holland voorbeelden van 
zien van jaarrond bloeiende plan-
ten en struiken die voedsel, nest-
gelegenheid en schuilplaatsen 
bieden aan insecten en vogels. 

Daarbij zijn inheemse soorten rij-
ker aan insecten dan exoten. Zo 
leven er heel veel insecten op de 
wilg, de eik en de berk en veel 
minder op bijvoorbeeld de paar-
denkastanje!

Een initiatiefnemer van een bloe-
menweide voor zijn huis vertel-
de enthousiast over de aantrek-
kingskracht van al die bloemen 
op insecten. 

Terug bij school gaf Groei en Bloei 
een korte cursus om de tuin nog 
biodiverser en meer bestand te 
maken tegen het veranderen-
de klimaat. Er werd uitleg gege-
ven over de subsidie regenwater-
tuinen door de gemeente en de 
deelnemers konden voor verdere 
vragen terecht bij de experts.
,,Een heel goed initiatief’’, vonden 
alle deelnemers. (Foto: aangele-
verd)

Parkeren bij station? Meer plek rond 
Huis van Hilde en Vitesse-terrein
Castricum - Komende week zijn 
verkeersregelaars actief rond sta-
tion Castricum. Zij wijzen foren-
zen de weg naar vrije (auto)par-
keerplaatsen in het gebied. Voor-
al op het parkeerterrein ten zui-
den van Huis van Hilde en bij Vi-
tesse is vaak nog voldoende 
ruimte, terwijl veel forenzen hun 
auto regelmatig parkeren in de 
berm van de Geversweg, wat o�-
cieel verboden is in verband met 
overlast en verkeersveiligheid. 

Het station wordt verbouwd, de 
perrontunnel is dicht vanaf de 

duinzijde. Wie vanaf die kant het 
perron op wil, moet gebruikma-
ken van de perronopgang Kra-
mersweg/Mient. Daarom parke-
ren treinreizigers hun auto op 
andere plaatsen dan gebruike-
lijk. Veel forenzen komen dan uit 
bij de Geversweg. Maar daar par-
keren in de berm kan voor ander 
verkeer gevaarlijk zijn, overlast 
veroorzaken en is daarom ook of-
�cieel verboden.

Het lijkt misschien druk in het sta-
tionsgebied, maar verderop langs 
het station is bijna elke dag nog 

wel plek om te parkeren. Dat is 
ten zuiden van Huis van Hilde en 
op het parkeerterrein van Vites-
se. Even doorrijden dus voor wie 
vanaf de noordkant komt. Ver-
keersregelaars wijzen de komen-
de week de route erheen. 
Of…. misschien nog wel beter en 
sneller: pak de �ets!

Kijk voor meer informatie en 
de omleidingsroute op  https://
www.castricum.nl/plannen-en-
projecten/metamorfose-stations-
gebied/ 

Welzijn Castricum start onderzoek 
naar eenzaamheid

Castricum - Welzijn Castricum 
is in samenwerking met de ge-
meente Castricum gestart met 
een onderzoek naar eenzaam-
heid. Castricum heeft zich aan-
gesloten bij de coalitie ‘Een te-
gen eenzaamheid’. Er is een werk-
groep geformeerd die de komen-
de jaren het taboe rondom een-
zaamheid wil doorbreken, eerder 
wil signaleren, kennis versprei-
den, aandacht voor alle leeftijden 
en het bereiken van mensen met 
chronische eenzaamheid.
Eenzaamheid is normaal, het 
hoort bij het leven en iedereen 
ervaart het soms. Het is een fysiek 

signaal van een tekort aan ver-
binding met anderen. Het wordt 
een probleem wanneer dit lang-
durig is.

Iemand die dit herkent en al lan-
gere tijd  gevoelens van eenzaam-
heid ervaart, zij komen graag met 
u in contact. Ook zijn zij geïnte-
resseerd in mensen die zich in het 
verleden eenzaam hebben ge-
voeld en daar uitgekomen zijn.
Naar aanleiding van een paar kor-
te vragen wordt een anoniem 
rapport gemaakt zodat gekeken 
kan worden wat er ontbreekt en 
wat er nodig is. Om een zo divers 

mogelijk beeld te krijgen worden 
mensen van alle leeftijden ge-
vraagd te reageren, zowel man-
nen, vrouwen, jongeren, status-
houders enzovoort.
Dit najaar wordt een Steunpunt 
Eenzaamheid gelanceerd. Het 
doel van dit steunpunt is een-
zaamheid bespreekbaar maken, 
adviseren,  bewustzijn creëren, 
doorverwijzen en op die manier 
eenzaamheid verminderen.

Geïnteresseerden kunnen mai-
len naar Ingrid Wellen van Welzijn 
Castricum, i.wellen@welzijncastri-
cum.nl of bel naar 0251-65 65 62.
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26 JUNI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

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 
Hannes Minnaar (foto) en Wolf-
gang Zerer. Beiden spelen wer-
ken van Bach. Aanvang 20.15 uur, 
in de pauze maakt men de over-
steek van De Vest naar de Grote 
Kerk. (foto: Simon van Boxtel)

27 JUNI

Open Kerk van 11.00 tot 15.00 

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

Historische rondleiding door 
Fort K’ijk, lagendijk 22 in Uit-
geest van 13.30 tot 14.30 uur. 
Aanmelden: www.gaatumee.nl. 
(Foto: Sabine van Keulen)

Circus Barani staat in Johannes 
Poststraat in Heemskerk. Voor-
stelling om 17.00 uur. Meer info: 
www.barani.nl.

Lezing over de vier natuurkwali-
teiten (koud, warm, droog, vocht) 
door Nimda Warmels van 19.30 
tot 22.00 uur in de bibliotheek 
Castricum, Geesterduinweg. Aan-
melden via dejarigejob@gmail.
com of via 06 - 515 99 293.

28 JUNI
Tassenatelier POOKPOOK Cas-
tricum: intro-workshop ‘Tassen 
van leer (of vegan leer) maken’  
voor beginners en ervaren ma-
kers, ochtend: 9.30-12.30 uur.
Voor info en aanmelding: www.
pookpook.nl/workshops/.

Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Inloopconcert in de Dorpskerk, 
Kerkplein 1 in Heemskerk met de 
violiste Loekie Poncin, 15.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Circus Barani staat in Johannes 
Poststraat in Heemskerk. Voor-
stelling om 17.00 uur. Meer info: 
www.barani.nl.

Het koor van de Klosterkirche uit 
het Duitse Guben geeft een een-
malig concert in de Vredevorst-
kerk in Beverwijk, 19.30 uur. De 
toegang is gratis. (Foto: aangele-
verd)

Toneelgroep Expressie uit Cas-
tricum met ‘Augustus Oklaho-

▲

ma’ om 20.00 uur in Theater Ko-
ningsduyn in Castricum. Kaarten 
à 13,50 euro via theaterkassa of 
www.geesterhage.nl/theater-ko-
ningsduyn. (Foto: aangeleverd)

Nederbeat en Nederpunk van 
The Mieters en De Edele Delen in 
de Bakkerij vanaf 21.00 uur.

29 JUNI
Open Water Molen Swim tus-
sen het prachtige landschap en 
klassieke molens van de Hoorn-
se Vaart. Schrijf je in via www.alk-
maarsport.nl/openwaterswime-
vents.

Kunst- en boekenmarkt op het 
plein naast ’t Loo in Heiloo van 
10.00 tot 17.00 uur. Informatie: 
06-21271563.

Open tuinen weekend Groei en 
Bloei in Heemskerk. Voor adres-
sen van de deelnemende tui-
nen en openingstijden, kijk op  
https://midden-kennemerland.
groei.nl/. (Foto: aangeleverd)

Presentatie Romeinse vonds-
ten op Fort aan den Ham, Busch 
en Dam 13 in Uitgeest van 11.00 
tot 16.00 uur. Tevens romeinse 
demonstraties, met romeinse kle-
ding, van het leven van romeinse 
soldaten. Ook voor kinderen leer-
zaam bezoek. (Foto: aangeleverd)

Basketball street event in cen-
trum van Heemskerk op het Nie-
lenplein. Rond 12.00 uur demon-
stratiewedstrijd van oud-basket-
ballinternationals. Verder wed-
strijden (3 tegen 3) in verschillen-
de leeftijdscategorieën (jeugd en 
senioren) tussen 10.00 en 17.00 
uur 3 tegen 3. Inschrijven van te-
voren via  www.basketballstree-
tevent.nl.

Feestmiddag voor kinderen 
met een beperking op het ter-
rein van camping ‘de Boekel’. 
Adres: Boekel 24 in Akersloot. Op-
geven: kindermiddagvijfhoek@
gmail.com. Deelname is gratis. 
(Foto: aangeleverd)

Zeepkistenrace in Wijk aan Zee 
vanaf 19.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Circus Barani staat in Johannes 
Poststraat in Heemskerk. Voor-
stelling om 15.00 uur. Meer info: 

www.barani.nl.

Toneelgroep Expressie uit Cas-
tricum met ‘Augustus Oklaho-
ma’ zie vrijdag.

Zomer op het Plein in Alk-
maar op het Canadaplein. Caba-
ret, muziek, straattheater. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang gratis. 
Kijk voor het complete program-
ma op www.zomerophetplein.nl. 
Vanavond aftrap door Dolf Jan-
sen met Soundbridge. (Foto: aan-
geleverd)

30 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)

Kunstmarkt op de Boule-
vard Noord in Egmond aan Zee, 
10.00-17.00 uur. Informatie: 06 
21271563.

IVN-wandeling door de Noor-
derneg (Heiloo). Men start om 
10 uur op de parkeerplaats bij 
zwembad het Baa�e, aan de Om-
loop in Heiloo. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Informatie: www.
ivn.nl/nkl. (Foto: Paul ten Have)

Dutch Junior Open gaat van 
start op tennispark TC Bakkum, 
tot en met 7 juli. Info: www.dut-
chjunioropen.nl.

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 Tuindag volkstuincom-
ples Bickershof aan de Noord-
dorperweg 20 in Heemskerk, 
11.00-16.00 uur.

Presentatie Romeinse vonds-
ten op Fort aan den Ham zie za-
terdag.

Circus Barani staat in Johannes 
Poststraat in Heemskerk. Voor-
stelling om 12.00 uur. Meer info: 
www.barani.nl.

Houtpop in cultuurpark De Hout 
in Alkmaar, 13.00-18.00 uur, gratis 
toegankelijk. (Foto: aangeleverd)

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

Kinderlezing: ‘Hoe werkt een 
vliegtuig?’ in het luchtoorlogs-
museum Fort Veldhuis aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, 14.00 
uur. Het museum is open vanaf 
11.00 uur. (Foto: Pixabay)

Ringsteken Bakkum. Om half elf 
start de Oldtimer toertocht van-
af de parkeerplaats van Gees-
terduin. 13.00 uur start de wed-
strijd van het paard onder za-
del, 14.00 uur het aangespannen 
paard, 15.00 uur de Oldtimers en 
vanaf 16.00 uur napraten en mu-
ziek. Meer informatie: www.ring-
stekenbakkum.com. (Foto: aan-
geleverd)

Evenement ‘nieuwe mensen le-
ren kennen’ vanaf 14.00 uur in 
Park de Rekerhout in Alkmaar, 
grasveld tussen de tennisbanen 
en Jan Arentsz. Neem picknick-
kleed, drinken/eten, spelletje 
mee. Volop ruimte om met nieu-
we mensen te praten. Geen kos-
ten, aanmelden niet nodig.

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, mu-
ziek, straattheater. Aanvang 14.30 
uur. Toegang gratis. Kijk voor het 
complete programma op www.
zomerophetplein.nl. Vanmiddag 
onder andere optreden O3GNE. 
(Foto: aangeleverd)

Dansmiddag voor jong en oud 
van 14.00 tot 17.00 uur in De 
Strandwal in Heiloo. Entree 7,50. 
Meer informatie: Trefpunt Heiloo, 
tel. 072-5331297.

Team Nico doet mee aan 2bike-
4alzheimer en houdt een veiling 
voor het goede doel in de Storey-
club in Akersloot, 15.00-21.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

1 JULI
Dutch Junior Open op tennis-
park TC Bakkum, tot en met 7 ju-
li. Info: www.dutchjunioropen.nl.

2 JULI
Dutch Junior Open op tennis-
park TC Bakkum, tot en met 7 ju-
li. Info: www.dutchjunioropen.nl.

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

3 JULI

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. (Foto: Leny Welp)

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

Dutch Junior Open op tennis-
park TC Bakkum, tot en met 7 ju-
li. Info: www.dutchjunioropen.nl.

Zomers concert in Witte Kerk 
Heiloo. Van 12.00 tot 13.30 uur 
concert door Dub and Friends tij-
dens de jaarmarkt. Kerk is tevens 
van 11.00 tot 16.00 uur open voor 
bezichtiging.

Circus Barani geeft voorstelling 
in haar tent op de Brink in Cas-
tricum, 17.00 uur. Meer informa-
tie: www.barani.nl. (Foto: aange-
leverd)

Tassenatelier POOKPOOK Cas-
tricum: intro-workshop ‘Tassen 
van leer (of vegan leer) maken’  
voor beginners en ervaren ma-
kers, avond; 18.30-21.30 uur. Voor 
info en aanmelding: www.pook-
pook.nl/workshops/.

Natuur- en cultuurwandeling 
in duingebied Bergen aan Zee  
start om 19.30 uur bij het IVN-
gebouw Parnassia. Aanmelden:  
hj.groenewegen@planet.nl. (Fo-
to: Hans Stapel)
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Fietser gewond
Akersloot - Vorige week woens-
dag vond op de Hoogegeest in 
Akersloot een aanrijding plaats 
tussen een auto en een �etser. De 
�etser liep een vleeswond en een 
gebroken pink op en is overge-

bracht naar het ziekenhuis in Be-
verwijk. Op dit kruispunt vallen 
volgens getuigen vaker gewon-
den door ongevallen. Auto’s rij-
den er te hard en �etsers letten er 
niet op. (Bron: DNP.NU).

Onder invloed en 
aanhouding na 
doodsbedreiging
Akersloot - Op vrijdagavond 
omstreeks 23.40 uur is een door 
Akersloot racende bestuurder 
van een BWM personenauto aan-
gehouden voor rijden onder in-
vloed. Het betrof een 31-jari-
ge man uit Akersloot. Deze man 
krijgt ook een bekeuring voor het 
negeren van een stopteken.
Tijdens de afhandeling hiervan 
op straat was een omstander zeer 
vervelend. Hem is diverse malen 
gevraagd om weg te gaan maar 
daar was hij niet van gediend. 
De man is door agenten wegge-
duwd en daarbij riep de man iets 
onverstaanbaars tegen de agen-
ten. Vervolgens draaide de man 
zich om en bedreigde de agent 
met de dood. Hij is daarop aange-
houden. De verdachte, een 19-ja-
rige inwoner van Akersloot, ver-
zette zich hevig. Tegen deze jon-
geman is aangifte gedaan en er 
wordt proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt.

Geen zuivere 
koffie
Akersloot - Vrijdagochtend even 
voor tien uur zagen agenten een 
dure huurauto staan op de par-
keerplaats van een horecagele-
genheid. Bij navraag bleek, dat 
de chau�eur van het voertuig 
wegens het plegen van strafba-
re feiten een zogenaamde ‘Open 
machtiging’ had. Het geld, dat de 
man bij zich had, meerdere hon-
derden euro’s zijn in beslag geno-
men. Het betrof een buitenlandse 
man, zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats. Het voertuig is terug-
gegaan naar het verhuurbedrijf, 
omdat betre�ende man niet de 
huurder was van het voertuig.

Beginnend 
bestuurder 
onder invloed

Akersloot - In de nacht van za-
terdag op zondag omstreeks half 
een reed een auto opvallend hard 
over de Kerklaan. Agenten hiel-
den de Akersloter staande. Het 
bleek een beginnend bestuur-
der, hij bleek teveel te hebben 
gedronken. Hij is meegenomen 
naar het politiebureau in Alkmaar 
waar een adem-analyse werd af-
genomen en proces verbaal werd 
opgemaakt.Open Tuindag Bickershof

Heemskerk - Voor steeds meer 
mensen is tuinieren een waarde-
volle hobby om de vrije tijd zin-
vol te besteden. Een wandeling 
door Castricum toont daar veel 
voorbeelden van met prachtige 
resultaten. Om meer ruimte en 
mogelijkheden te hebben kie-
zen velen er tegenwoordig voor 
om hun hobby uit te oefenen op 
een volkstuincomplex. Castricum 
biedt daartoe op meerdere com-
plexen de mogelijkheid. 
Een aanzienlijk aantal Castricum-
mers is echter uitgeweken net 
over onze gemeentegrens en 
tuiniert op Heemskerks grond-
gebied op complex Bickershof. 
Nieuwsgierig geworden naar wat 
hier zoal te zien en te beleven is 
op dit tuinpark? Zondag 30 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur nodigt de 
evenementencommissie ieder-

een hartelijk uit om zelf de gro-
te verscheidenheid van alle tui-
nen te komen bewonderen. Er 
zijn groente-, bloemen-, fruit- en 
parktuinen aangelegd rond de 
knusse optrekjes op de tuinen 
waar het voor de tuinders goed 
toeven is. Bovendien zijn er tuin-
ders die op hun perceel nog an-
dere activiteiten ontplooien die 
zij graag met u willen delen. In 
het verenigingsgebouw “Noor-
derlicht”, waar die dag tevens een 
expositie van de leden is, kunt u 
terecht voor een hapje en een 
drankje. 

Naast de jaarlijkse vaste bezoe-
kers hoopt men dit jaar ook veel 
geïnteresseerden uit Castricum 
te mogen begroeten. Het com-
plex ligt aan de Noorddorperweg 
20 in Heemskerk.

Berijdsters scooter 
gewond bij aanrijding
Limmen - Op het kruispunt van 
de Rijksweg en de Westerweg 
in Limmen vond zaterdag rond 
18.00 uur een aanrijding plaats 
tussen een scooter en een auto. 
De scooter reed op het �etspad 
en kwam vanuit de richting Cas-
tricum. De automobilist reed van-

af de Westerweg de Rijksweg op 
en heeft de scooter waarschijnlijk 
niet gezien.

De twee vrouwen die op de scoo-
ter reden raakten gewond en 
zijn naar het ziekenhuis overge-
bracht. (Bron: DPN.NU)

Kinderschoenen uit de grond
Castricum - In de nieuwe Vondst 
van de Maand vitrine in Huis van 
Hilde staan kinderschoentjes 
centraal. In de vitrine zijn vier ar-
cheologische kinderschoenen 
te zien die afkomstig zijn uit de 
Gouden eeuw. Archeologen vin-

den niet vaak schoenen tijdens 
opgravingen, omdat ze bijna al-
tijd vergaan in de droge grond. 
Het is dus erg bijzonder dat de-
ze bijna complete kinderschoe-
nen nu kunnen worden getoond. 
De Vondst van de Maand is gra-

Een kinderschoen met versiering uit de Gouden Eeuw, gevonden in Enk-
huizen (foto: aangeleverd)

tis toegankelijk en tijdelijk te be-
zichtigen vanaf 27 juni in Huis van 
Hilde.
Wat voor schoenen droegen 
mensen eigenlijk in de Gouden 
Eeuw? In deze vondst van de 
maand geeft Huis van Hilde een 
inkijkje in de mode van de ze-
ventiende eeuw, maar is dat ei-
genlijk wel zo? De vier archeolo-
gische kinderschoenen vertellen 
het verhaal van alledag. Vaak zijn 
ze compleet afgedragen en soms 
zijn er zelfs stukken uitgesneden. 
Ze geven niet zozeer de rijkdom 
uit de Gouden Eeuw weer die je 
zou verwachten. Op schilderij-
en en in musea zijn de schoenen 
vaak luxer en pronkzuchtiger, dus 
hoe kan het dat archeologen dit 
niet terugvinden in deze kinder-
schoenen?
In deze vondst van de maand 
staan archeologische kinder-
schoenen van verschillende op-
gravingen in Noord-Holland cen-
traal. Archeologen vinden niet 
vaak schoenen, omdat ze bijna al-
tijd vergaan in een droge grond. 
Het is dus zeker bijzonder dat de-
ze, bijna complete, kinderschoe-
nen van leer nu kunnen worden 
getoond. (Foto: aangeleverd)

Expositie bij Streetscape
Castricum - In galerie Street-
scape zijn tot en met zondag 7 juli 
zes exposities te zien. Schilderijen 
van Adjan Broeders (Helmond), 
Beatrix Boogaard (Castricum) en 

deelnemers van het inloopatelier 
van Mieke Rozing. Patty Schilder 
(Amsterdam) exposeert kerami-
sche wandobjecten, waaronder 
ook vazen. Thea Boonstra (Am-

sterdam) toont bijzondere por-
tretten (ook in opdracht) en Ton-
na Lucassen (Castricum) kleine 
beelden in brons en glasojecten. 
Iedere vrijdagmiddag is er een 
open inloop voor nieuwe verbin-
ding. Ontmoet in de toonkamer 
de liefde van je leven! Medium en 
kunstenares Beatrix Boogaard is 
iedere vrijdag aanwezig.

Vanaf vrijdag 12 juli zijn er weer 
nieuwe exposities te zien, de-
ze worden zaterdag 13 juli van 
17.00-19.00 uur geopend met live 
muziek. 
Frans Hendriks (zie foto) is een 
van de nieuwe exposanten. 

Galerie Streetscape is geopend 
op vrijdag t/m zondag van 14.00-
17.00 uur en tijdens de inloop-
ateliers van Mieke Rozing iede-
re woensdag en om de week op 
dinsdagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur – Zie www.streetscape.
nl. (Foto: aangeleverd)

Dubbelconcert
Kleinkoor Castricum en Alkmaar Vocaal
Alkmaar/Castricum - Een fraai 
dubbelconcert op zondag 7 ju-
li om 15.30 uur in de Laurentius-
kerk, Verdronkenoord 68 in Alk-
maar. Kleinkoor Castricum en Alk-
maar Vocaal zingen ieder uit ei-
gen repertoire én gezamenlijk.
Kaartverkoop aan de zaal: € 12,-
; kinderen tot 12 jaar € 6,-. In de 
voorverkoop €10,-; kinderen tot 
12 jaar € 5,-, te bestellen via pen-
ningmeester@kleinkoorcastri-
cum.nl. Op de foto Kleinkoor Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Inschrijving gestart:
Iedereen kan meedoen met Burendag
Regio - De veertiende editie 
van Burendag zal plaatsvinden 
op 28 september 2019. Zoals 
gebruikelijk wordt dit landelij-
ke evenement georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds. Burendag is be-
doeld om de onderlinge band 
tussen buurtbewoners te ver-
sterken. Iedereen die een acti-
viteit op deze dag wil organi-
seren, kan zich via www.buren-
dag.nl inschrijven.

Een spelletjesmiddag, een ge-
zamenlijke maaltijd of een cul-
tureel evenement, op Burendag 
is van alles mogelijk. Sinds de 
start van het jaarlijks terugkeren-
de evenement hebben in het he-
le land al ongeveer 42.000 activi-
teiten plaatsgevonden. Het Oran-
je Fonds ondersteunt deze activi-
teiten met een �nanciële bijdra-
ge van maximaal 350 euro. Om 
hiervoor in aanmerking te komen 

moet de activiteit wel aan be-
paalde voorwaarden voldoen, die 
voorwaarden zijn op www.buren-
dag.nl te vinden. Tijdens Buren-
dag wordt vaak de basis gelegd 
voor nieuwe contacten en daar-
mee heeft het evenement een 

positieve invloed op de samenle-
ving in het algemeen. 

Iedereen met een leuk idee voor 
Burendag wordt uitgenodigd om 
de website te bezoeken en zich 
aan te melden.

GEEN KRANT?
0251-674433

Open Tuin 
weekend Groei 
en Bloei
Regio - Tuinliefhebbers kunnen 
hun groene hart weer ophalen 
in het weekend van 29 en 30 juni 
2019 in Heemskerk. Enthousiaste 
tuineigenaren stellen hun tuinen 
open op verzoek van tuinvereni-
ging Groei en Bloei. En ook dit jaar 
weer zullen er weer super agapan-
thussen verkocht worden in de 
tuin van de familie Van Keulen aan 
de Mozartstraat. De opbrengst 
gaat naar de stichting Mariette’s 
Childcare uit Castricum, een or-
ganisatie die kinderen in Ghana 
helpt naar school te gaan. Adres-
sen van de deelnemende tuinen: 
https://midden-kennemerland.
groei.nl/. (Foto: aangeleverd)





Acht op de tien senioren met een smartphone delen hun leukste foto’s met familie en vrienden via 
WhatsApp, zo blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. Op vakantie is (gratis) wifi tegenwoordig dus 
een ‘must’ geworden, ook voor ouderen.

Voor ouderen is wi� op vakantie onmisbaar 

Senioren delen massaal 
foto’s via WhatsApp

Varend Corso Westland gaat dit jaar voor de WOW! factor op 2, 3 en 4 augustus
Het Varend Corso Westland maakt zich ook deze zo-
mer weer op voor een schilderachtig evenement en 
kiest dit jaar voor een passend thema: WOW!. Op 2, 
3 en 4 augustus vaart de complete stoet weer af om 
honderdduizenden toeschouwers te verbazen en te 
vermaken met al het moois dat de Nederlandse groen-
te- en tuinbouw te bieden heeft. 

Tijdens het eerste weekend van augustus kleurt de rou-
te door de Zuid-Hollandse wateren weer kleurrijk en vro-
lijk door de stoet van het Varend Corso. Elke schuit toont 
een eigen creatief onderwerp, allemaal passend binnen het 
overkoepelende thema. Van kakelverse tomaten en papri-
ka’s tot kleurrijke bloemen en planten die allemaal liefde-
vol gekweekt zijn door ervaren tuinders uit het Westland. 
Afgelopen jaar waren er meer dan een half miljoen bezoe-
kers die de boten en hun prachtige versiering kwamen be-
wonderen tijdens dit gratis driedaagse spektakel op het wa-
ter en op de kade.

Feest op het water én de wal
Het corsoweekend is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
meer dan alleen een feest op het water want ook op de wal 

worden jaarlijks tal van activiteiten georga-
niseerd. Traditiegetrouw zijn voor deze edi-
tie ook weer fiets- en boottochten naar het 
corso uitgezet. Verder wordt op verschillen-
de plaatsen een vlootschouw georganiseerd 
waar bezoekers de boten van zeer dichtbij 
kunnen bekijken.

Kindercorso
Ook dit jaar zal het Kindercorso voor het Va-
rend Corso uit varen. De boten zijn volledig 
ontworpen en opgemaakt door kinderen in 
de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Tijdens het cor-
so-weekeinde varen de kinderen zelf mee 
om zich helemaal onder te dompelen in het 
vrolijke zomerse corso-gevoel.

Meer informatie
Alle informatie over de route, locaties en 
doorkomsttijden zijn terug te vinden op va-
rendcorso.nl. Hier kunt u de bonte stoet ook 
live via de webcam volgen. (Foto: aangele-
verd)

Smartphone gaat mee 
Senioren gebruiken steeds vaker een smartphone: 
twee derde van alle 65plussers gebruikt deze tegen-
woordig. Ook gaan ouderen steeds vaker op vakan-
tie. Volgens NBTC-NIPO Research gaat driekwart van 
de senioren op vakantie, gemiddeld zelfs drie keer 
per jaar. De smartphone zal de komende vakantie-
periode dan ook bij veel vakantiegangers weer mee 
in de reistas gaan. Om contact met het thuisfront te 
onderhouden, de route te plannen, nieuws en het 
weer te volgen en natuurlijk ook om foto’s te maken.

WhatsApp heel populair
Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat maar liefst 
negen op de tien senioren met een smartphone er 
foto’s mee maken. En wat gebeurt er dan met al die 
miljoenen kiekjes? Die worden natuurlijk massaal ge-
deeld met familie, vrienden en bekenden. Hiervoor is 
WhatsApp duidelijk het populairst. Onder de senio-
ren met een smartphone deelt maar liefst 82% zijn 
of haar foto’s via deze app. Ongeveer de helft deelt 
ze via e-mail. Sociale media zoals Facebook of Insta-
gram worden hiervoor echter vrij weinig gebruikt 
(16%). 

Wifi is onmisbaar
Voor het delen van foto’s en alle andere online ac-
tiviteiten is internettoegang natuurlijk essentieel. En 

voor vele senioren betekent dat zij gebruikmaken 
van de (gratis) wifi van het hotel, huisje of camping. 
Databundels, ook al zijn ze tegenwoordig wel over 
de grens te gebruiken, zijn namelijk niet onbeperkt 
beschikbaar. Internetten wordt dan toch al snel een 
dure zaak. Wifi wordt daarom steeds meer een voor-
waarde bij het boeken van accommodaties. Volgens 
Linksys vindt 77% van de Nederlanders (18 tot 65 
jaar) wifi op vakantie belangrijk. Onder 65-plussers is 
dit niet veel anders, zo bleek uit een rondvraag door 
SeniorWeb op een camping in midden Nederland. 
Een van de geïnterviewden geeft aan hoe belangrijk 
zij wifi vindt: ‘Dat is één van de basisvoorzieningen 
die er moeten zijn, anders kan ik helemaal niets, ben 
ik afgesloten van de wereld. Stel je voor!’

Veilig online buitenshuis
Buitenshuis is wifi echter vaak niet (goed) beveiligd 
of zelfs openbaar. Het is dus van belang om bewust 
te zijn van de risico’s van wifi op vakantie. Zo is het 
prima om via de gratis wifi het nieuws of een tv-pro-
gramma te bekijken, maar internetbankieren kun je 
beter via de eigen databundel doen. Ook zijn apps 
vaak veiliger dan websites. Iedereen die meer wil we-
ten over veilig internetten op vakantie of tips wil voor 
handige apps voor onderweg kan terecht op www.
seniorweb.nl/vakantie. (Foto: aangeleverd)

Over het IJ Festival
Van 5 tot en met 14 juli is de zevenentwintigste editie van Over 
het IJ Festival met zo’n vijftig vernieuwende en tegendraadse 
locatietheaterproducties op de NDMS-werf en dieper in Am-
sterdam-Noord. Veel werk is speciaal voor het festival gemaakt 
op unieke locaties, zoals scheepsbouwloodsen en -hellingen op 
de NDSM-werf, en broedplaatsen, buurt- en kunstcentra die-
per in Amsterdam-Noord. Ook in Stadsdeelkantoor Noord, Tol-
huistuin, het depot van NEMO Science Museum en zelfs in een 
supermarkt zijn voorstellingen te zien. Over het IJ Festival heeft 
een belangrijke (co)producerende rol en een sterke focus op ta-
lentontwikkeling. Dit jaar werkte het festival samen met on-
der meer Oerol, Festival Cement, Frascati, Feikes Huis, Schweig-
man&, Kameroperahuis en De Nieuwe Oost. Voor het volledi-
ge programma en tickets voor reguliere voorstellingen, het fes-
tivalbandje en het passe-partout: kijk op www.overhetij.nl 

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Viering 20 jaar 
persoonlijke uitvaartzorg

Twintig jaar geleden startte 
Alice Loeters met persoonlij-
ke uitvaartzorg. Zij was daar-
mee een van de eerste pio-
niers in deze regio. Het was 
een reactie op de gangbare 
standaard-uitvaart, waarbij 
het vooral ging om de nor-
men ‘netjes, hygiënisch en 
ordelijk”. Hier is niets mis 
mee, maar als deze normen 
eenzijdig en dominant aan-
wezig zijn, doet dat geen 
recht aan een betekenisvol 
afscheid. Zoals iemand het 
uitdrukte: “Alle uitvaarten le-
ken op elkaar.”
Om een persoonlijke uitvaart 
te realiseren is tijd nodig. De 
uitvaartbegeleidster bege-
leidt de naasten stap voor 
stap naar een bewust en 
oprecht afscheid. Er wor-
den gepaste suggesties en 
keuzemogelijkheden aan-
gereikt. Gestimuleerd wordt 
om actief afscheid te nemen 
en dingen te “doen”. Welke 
dingen dat zijn bepaalt ie-
dereen zelf. De een wil de 
kleding uitzoeken, de ander 
wil graag helpen bij de laat-
ste verzorging,  de kist zelf 
dragen of een lied op gitaar 
spelen.
In de loop van de dagen 
kunnen gepaste rituelen en 
persoonlijke symbolen vorm 
krijgen. Uitgangspunt is 
dat ze recht doen aan deze 
unieke en persoonlijke mens 
en begrepen worden door de 
aanwezigen. Anders gaat de 
zeggingskracht en inhoud 
ervan verloren. “Typisch Jo-
han” hoor ik dan achteraf 
zeggen Dan heeft het ge-

raakt. 
Zo kan het afscheid ook 
“mooi” en ontroerend zijn. 
Van zo’n afscheid kan veel 
troost uitgaan.
De kunst van het troosten 
is het motto van de viering 
van het 20-jarig bestaan, 
die plaatsvindt op zondag 29 
september van 13.30 uur tot 
16.00 uur, in de Naaldkerk 
in Santpoort-Noord. Naast 
life gezongen troostliederen, 
houdt Hella van der Wijst 
een lezing over troost. Zij 
presenteert tv-programma’s 
o.a. de Wandeling, Ik mis je 
en Nachtzoen. Dit jaar kwam 
haar boek ‘”Troost, als je ie-
mand mist” uit. 
De viering is gratis en ieder-
een is welkom. Wel wil Alice 
Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg hiermee alle naas-
ten bedanken die in de afge-
lopen jaren hun vertrouwen 
hebben gegeven om ons toe 
te laten op zo’n kwetsbaar 
moment in hun leven. 
Ivm. borrel met troostchocola 
graag opgeven via info@ali-
celoeters.nl.
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Clubrecords voor Noa, 
Robyn, Elin, Jasmijn en Tim
Castricum - Zaterdag 15 juni 
vond in Warmenhuizen de derde 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen plaats. Bijna 60 enthousias-
te pupillen van Atletiek Vereni-
ging Castricum zetten hun bes-
te beentje voor op de estafette, 
driekamp en lange afstand. 

Het estafette-team meisjes pupil-
len B - met Noa Popot, Elin Bern-
hard, Jasmijn Kloek en Robyn 
Besselink - zorgde voor een stunt 
door het 15 jaar oude clubrecord 
op de 4x40meter estafette uit de 
boeken te lopen. Het oude re-
cord stond op 27,45 seconden, de 
meisjes wisten dit aan te scher-
pen naar 27,34 seconden. Uit dit 
getalenteerde team jonge atle-
tes wist Noa bovendien een eer-
ste plaats op de driekamp te be-
halen, onder andere dankzij winst 
op de 40 meter sprint (6,82 se-
conden). En voor Elin was er een 
fraaie 3e plaats op de 1000 meter 
(4:10,04 minuten).

De 7-jarige mini-pupil Tim Glorie 
zorgde later op de dag voor nóg 
een clubrecordfeestje; op de 600 
meter liep hij een tijd van 2:16,97 
minuten. Goed voor een gouden 
medaille én een forse verbetering 
van het AVC clubrecord. 

Andere opvallende prestaties wa-
ren er van de nog maar 6-jarige 

Fae Tuijn. Zij wist met een ruime 
voorsprong de winst op de drie-
kamp te behalen; haar snelle 40 
meter sprint (8,17 seconden) le-
verde Fae veel punten op. Voor 
teamgenootje Julie Popot was 
er zilver op de meerkamp. En 
voor Roos Bekker was een fraaie 
bronzen medaille op de 600 me-
ter in de categorie mini-pupillen 
(2:43,13 minuten).

Bij de meisjes pupillen C was het 
Marlin Kaandorp die er met zilver 
op de 600 meter vandoor ging. 
Haar tijd was 2:27,03 minuten. 
Bij de jongens pupillen C mocht 
Luke Feeke op het podium ko-
men voor zijn tweede plaats op 
de driekamp. Hij sprong het verst 
van alle deelnemers in deze leef-
tijdscategorie, namelijk 2,97 me-
ter.
Ook Liam Verduin mocht een be-
ker mee naar huis nemen, en wel 
voor de derde plaats op de drie-
kamp. Voor hem stond hoog-
springen op het programma. Met 
een hoogte van 1,10 meter werd 
de 9-jarige Liam tweede op dit 
technisch moeilijke onderdeel.

Binnenkort zal bekend worden 
welke pupillenteams en welke in-
dividuele atleetjes zich geplaatst 
hebben voor de Noord-Holland-
se �nale op 14 september. (Foto: 
aangeleverd)

Handbalmeiden CSV C1 
veldkampioen ‘18-’19
Castricum - Zondagochtend 
vroeg speelden de C1 meiden 
van CSV in West-Graftdijk hun 
kampioenswedstrijd. De meiden 
zagen hun kansen, pakten die 
kansen en gunden elkaar ook de 
doelpuntjes. Daardoor heeft ie-
dereen gescoord deze wedstrijd 
en wonnen zij overtuigend met 
25-10!
Al zeven jaar handballen Amy, 
Iris, Danique, Michelle, Nienke, 
Milou, Sophie en Mikki samen. 
In de loop der jaren zijn zij niet 
alleen samen sterker geworden, 
maar ook individueel gegroeid. 
Het is daarnaast ook een hecht 

team geworden. Mooi om te zien.
Het kampioenschap werd natuur-
lijk goed gevierd. De sponsor van 
het team, Snackbar De Toren, had 
persoonlijke t-shirts laten ma-
ken voor de meiden en zij moch-
ten na de wedstrijd lekker genie-
ten van een gratis patatje en een 
snack.

De meiden gaan nu samen door 
naar de B1 waarbij Manon en 
Benthe worden toegevoegd aan 
het team. Iedereen heeft nu al-
weer zin in het volgende seizoen. 
Hopelijk op naar weer een kampi-
oenschap! (Foto: aangeleverd)

Broer en zus rugbyen in 
Nieuw-Zeeland
Castricum/Nieuw-Zeeland - Da-
ve en Lynn Koelman, broer en 
zus, rugbyen in Nieuw Zeeland. 
Dave is in januari al vertrokken 
naar het rugbyland en Lynn is er 
eind april achter aan gevlogen. 
Beide blijven tot het einde van 
het jaar in Nieuw Zeeland.
Dave speelt, na twee jaar rugby 
in Engeland, op het moment bij 
Massey RFC. De competitie in de 
Premier 1 is bijna gespeeld en in-
middels zijn de trainingen en oe-
fenwedstrijden voor het seizoen 
U19 gestart. Dave zal rugbyen bij 
North Harbour U19.
Lynn zit aan de andere kant van 
het eiland op Mount Maungan-
ui. Zij verblijft bij Inside Running 
Acadamy en speelt wedstrijden 
in de Baywide Premier women’s 
rugby competition. Tevens traint 
ze bij de Vulcanix. De Bay of Plen-
ty Volcanix in het vrouwen 15s 
team dat speelt in de Farah Pal-
mer Cup.  Beide spelen daar on-
der nummer 7. (Foto’s: aangele-
verd)

Deelnemer DJO 2018 wint 
jeugd Roland Garros
Castricum/Parijs - Holger Vitus 
Rune uit Denemarken (zie foto), 
de 16-jarige deelnemer van het 
Dutch Junior Open 2018, heeft 
tot nu toe de grootste prestatie 
in zijn carrière behaald door af-
gelopen weekend Roland Garros 
voor de junioren weten te win-
nen. Waar hij vorig jaar in Bakkum 
tot de halve �nale reikte van het 
Dutch Junior Open, heeft hij laten 
zien dat zijn ontwikkeling �inke 
stappen heeft gemaakt. In Parijs 
behaalde hij comfortabel de �na-
le door alles in 2 sets te winnen. 
Alleen in de �nale had hij een 
driesetter nodig tegen de Ame-

rikaan Toby Kodat. De Deen won 
met 6-3 6-7 (5) 6-0. Met zijn over-
winning op Roland Garros zal Ru-
ne van de achtste plaats op de 
wereldranglijst stijgen naar ver-
moedelijk een plek in de top 4.

Wie weet zal er dit jaar tijdens de 
TC Bakkum Dutch Junior Open 
2019 weer een toekomstig win-
naar deelnemen van een Grand 
Slam. De editie zal dit jaar van 2 
juli tot en met 9 juli plaatsvinden 
op tennisvereniging TC Bakkum. 
Voor meer informatie: www.dut-
chjunioropen.nl. (Foto: aangele-
verd)

Zege voor Hidde Buur
Akersloot - Hidde Buur heeft in 
zijn woonplaats Akersloot de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup gewonnen. Bij afwezigheid 
van enkele toppers op Sportcom-
plex de Cloppenburgh zou Hi-
dde Buur, mits verschoond van 
pech, theoretisch met twee vin-
gers in zijn neus de winst moe-
ten kunnen pakken. Maar de-
ze redenering pakte in de prak-
tijk heel anders uit. Hidde Buur 
liet zich, want zo leek het, ver-
leiden tot het uit handen geven 
van het initiatief aan de ande-
ren, wat helemaal zijn aard niet 
is. Chris Kemp uit Egmond leid-
de de dans met Hidde Buur in zijn 
wiel en vervolgens Femke Mos-
sinko� daarachter. Deze situatie 
bleef in stand tot dat Chris Kemp 

half koers de strijd moest staken 
door een lekke band. Toen waren 
Hidde Buur en Femke Mossinko� 
tot elkaar veroordeeld en moes-
ten in een rechtstreeks duel uit-
maken wie aan het langste touw-
tje zou gaan trekken. Hidde Buur 
voelde zich na het wegvallen van 
Chris Kemp niet zeker met de al-
tijd taaie Femke Mossinko� in zijn 
nabijheid. Zelfs nog op het mo-
ment dat hij zich van haar had 
weten te ontdoen, want Femke 
bleef steeds op minder dan hon-
derd meter bij Buur rijden en de 
afstand niet groter werd. Uitein-
delijk moest Femke Mossinko� 
alsnog toestaan dat Hidde Buur 
afgetekend de overwinning naar 
zich toe trok. 
Uitslag: 1. Hidde Buur Akersloot 
2. Femke Mossinko� Akersloot 3. 
Piet Veldt Akersloot.

Motivatie bij wedstrijd-
duiven doorslaggevend
Castricum - Kwaliteiten, talent, 
gezondheid. Basiselementen 
voor topsport, maar wat als de 
motivatie ontbreekt? Tijdens dui-
venwedstrijden met onderweg 
regen kiest de ene duif ervoor om 
de bui heen te vliegen en kostba-
re tijd te verliezen, terwijl ande-
re -super gemotiveerde- duiven 
daar dwars doorheen gaan. Die 
motivatie kan berusten op bij-
voorbeeld eitjes of jongen in het 
nest, op liefde, op een nieuw ter-
ritorium. Winnaars komen niet 
zelden met een nat verenpak 
thuis. Zoals de duivin op de foto 
van Ad van de Reep die snel bij 

haar uitkomende eitjes wilde zijn, 
vanaf Pontoise ruim 6600 Noord- 
Hollandse duiven klopte, en de 
landelijke duivenpers haalde. 
Afgelopen weekend bleef het 
droog tijdens de wedstrijden 
voor oude en jonge duiven vanaf 
Roosendaal. Gerhard Tromp pres-
teerde geweldig bij de jonge dui-
ven, met in zijn kielzog de combi-
naties Kerssens- Krom en Van Rij-
kom-Sentveld, terwijl Roosendaal 
oude duiven een podium ople-
verde met Cees de Wildt, com-
binatie Van Rijkom-Sentveld en 
Gerhard Tromp. (Foto: aangele-
verd)

Limmen MO19-1 
ongeslagen kampioen
Limmen - De meiden van VV Lim-
men MO19-1 zijn ongeslagen 
kampioen geworden in de eerste 
klasse. In december kon al feest 
worden gevierd voor het beha-
len van het najaarskampioen-
schap en ook nu waren de mei-
den wederom de sterkste. Een 
knappe prestatie van dit jonge 
team, want alle wedstrijden wer-

den in winst omgezet. Op zoek 
naar nieuwe uitdagingen gaan 
de meiden volgend seizoen spe-
len in de senioren competitie, en 
ook dat gaat zeker goed komen. 

Maar nu eerst genieten van de 
zomervakantie en dan met nieu-
we energie volgend seizoen tege-
moet. (Foto: aangeleverd)

Meld je aan voor 
Conquista’s Lip Sync Battle
Limmen - Op zaterdag 6 juli van 
19.00 tot 22.00 uur organiseert 
jongerencentrum Conquista in 
Limmen op het laatste Boven-
bouwfeest voor de Zomervakan-
tie een Lip Sync Battle. Zit jij in 
groep 6, 7 of 8 van de basisschool 
en ben je gek op zingen en dan-
sen of doe je graag aan theater? 
Grijp dan je kans, kies een leuk 
liedje uit en doe alleen of in een 
groepje mee aan deze Playback-

show. Alles mag, alles kan. Een 
jury geeft aan het eind van de 
avond ook nog eens leuke prijzen 
weg. Iedereen is welkom op deze 
gezellige avond, maar als je mee 
wilt doen aan de Battle meld je 
dan uiterlijk woensdag 3 juli aan. 
De aanmeldformulieren worden 
op de basisscholen van Limmen 
uitgedeeld en liggen ook in het 
jongerencentrum. Aanmelden 
kan ook via info@conquista.nl.
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Team Nico doet mee 
aan 2bike4alzheimer
Akersloot - Alzheimer, dementie, 
we krijgen er allemaal wel eens 
mee te maken, je buurman, je ou-
de opa en dan je vader en wie is 
de volgende? Zo overkwam het 
ook de familie de Groot. Man, va-
der en opa Nico weet het alle-
maal niet meer. Niet meer vissen 
of even pa voor een klusje vra-
gen.

Ruim 270.000 mensen in Neder-
land hebben een vorm van de-
mentie en als er nu niets gebeurt, 
stijgt dit aantal in 2040 naar een 
half miljoen. Daarom �ets ‘Team 
Nico’ op zaterdag 21 en zondag 
22 september de unieke �ets-
tocht 2bike4alzheimer. Hiermee 
willen zij zoveel mogelijk geld 
ophalen voor meer onderzoek - 
want helaas is genezing nog niet 
mogelijk.
Tijdens dit sportieve evenement 
�etsen teams bestaande uit 4 tot 
12 personen binnen 24 uur vijf 

etappes van 80 kilometer. De 24 
uur staat voor het aantal uren per 
dag zorg die iemand met demen-
tie nodig heeft. Door ‘s nachts te 
�etsen ervaren deelnemers wat 
mensen met dementie en hun 
dierbaren meemaken: het kwijt-
raken van een dag- en nachtrit-
me. De routes van de vijf etap-
pes vormen samen op de kaart 
een vergeet-mij-nietje: hét sym-
bool voor een toekomst zonder 
dementie.

Veiling in Storeyclub op 30 juni
Team Nico organiseert een vei-
ling in de Storeyclub in Akersloot 
op zondag 30 juni, er is live mu-
ziek van de Magic Strings, de kin-
deren worden vermaakt, en uiter-
aard kan men tijdens de veiling 
bieden op mooie kavels! Dit al-
les om geld in te zamelen voor de 
�etstocht tegen Alzheimer. Ieder-
een is vanaf 15.00 uur van harte 
welkom. (Foto: aangeleverd)

Grondlegger Odion bij 
afscheid geridderd
Castricum - Henk Steen (Castri-
cum, 64), oprichter en bestuurder 
van Odion, is bij zijn afscheid on-
derscheiden tot Ridder in de Or-
de van Oranje-Nassau. Hij ont-
ving de bijzondere onderschei-
ding uit handen van burgemees-
ter Mans in Zaandam.
 
Odion is een zorgorganisatie die 
ondersteuning biedt aan mensen 
met een verstandelijk beperking. 
Steen was de grondlegger van de 
organisatie en ruim 36 jaar actief. 
Daarnaast zette hij zich vanaf be-
gin jaren ’70 in voor de LOMZ, een 
organisatie die zich sterk maakte 
voor een andere vorm van zorg. 
Tien jaar lang konden ze op hem 
rekenen. Van 1984 tot en met 
1999 was hij bestuurslid voor de 
Klompenhoeve, de zorgboer-
derij in Egmond aan de Hoef. Bij 
het van start gaan in 1976 was de 
Klompenhoeve een van de eer-
ste zorgboerderijen van Neder-
land. Wat inmiddels als gemeen-
goed geldt, was toen dus nog een 
experiment. Het is mede aan zijn 
inzet te danken dat de Klompen-
hoeve ondanks de scepsis van-

uit de landbouw- en zorgsector is 
uitgegroeid tot een volwaardige 
en erkende zorgaanbieder en in-
middels als voorbeeld geldt voor 
vele initiatieven in het land. 
 
Binnen de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland is Steen 
heel actief en bevlogen betrok-
ken bij diverse commissies, on-
der andere die over veiligheid 
en kwaliteit. Ze maken er te-
vens regelmatig dankbaar ge-
bruik van zijn juridische kennis. 
Sinds 2010 hij ook nog eens ac-
tief binnen het directeurenover-
leg Zaanstreek Waterland. Dit be-
treft een samenwerkingsverband 
van zorg- en welzijnsorganisaties.
 
Niet alleen op bestuursniveau 
was hij van grote betekenis. Ook 
op heel persoonlijk niveau stond 
de Castricummer voor de ander 
klaar. Tien jaar lang was hij cura-
tor voor een gehandicapte man 
uit Landsmeer. Tot aan het over-
lijden van deze meneer stond 
Steen hem bij en nimmer deed 
Steen een beroep op een vergoe-
ding.

Basisscholen strijden 
om de handbalbeker
Castricum - Het jaarlijkse Prodi-
com CSV Schoolhandbaltoernooi, 
met dit jaar een nieuwe hoofd-
sponsor, is een begrip op basis-
scholen in Castricum en Limmen. 
Met 48 teams, wederom een re-
cordaantal, beleefden meer dan 
360 kinderen zondag een sportie-
ve dag op Wouterland. Per groep 
werd gestreden om de handbal-
beker en de sportiviteitsprijs. De 
winnaars die maandag trots met 
beker op school konden ver-
schijnen zijn: groep 3 en 8 van 
Helmgras, groep 4 van De Kerk-
uil, groep 5 van Cunera, groep 
6 van Visser ’t Hooft en groep 7 
van de Paulus. Zij mogen met el-

kaar pannenkoeken gaan eten bij 
sponsor Johanneshof.
De sportiviteitsprijzen werden in 
de wacht gesleept door: groep 3 
van de Paulus, groep 4, 5, 7 en 8 
van de Visser ’t Hooft en groep 6 
van De Kerkuil. 

Alle kinderen, ouders, sponsoren 
en vrijwilligers (meer dan 40!): be-
dankt voor een mooie dag! Ben je 
zo enthousiast dat je nog vaker 
wilt handballen, kom dan eens 
meetrainen of wordt gratis twee 
maanden lid. Zo kun je handbal 
verder ontdekken. Meer informa-
tie vind je op www.csvhandbal.nl. 
(Foto: Gawin Dapper)

Voorspeelmiddag 
Muziekwerkplaats
Limmen - Zaterdag vond de 
voorspeelmiddag bij Muziek-
werkplaats Limmen laats. Ouders, 
familie en vrienden kwamen luis-
teren naar de vorderingen van 
de leerlingen. Met name kinde-
ren en jongeren lieten horen wat 
zij in de wekelijkse muzieklessen 
bij de Muziekwerkplaats geleerd 
hadden.  
Muziek in de meest uiteenlopen-
de stijlen kwam aan bod: klassie-
ke stukken van Beethoven, Haydn 
en Mozart, maar ook rock- en 
popmuziek. De leerlingen gaven 

solo-optredens, speelden samen 
of lieten zich door de docent be-
geleiden. De hoogtepunten van 
de middag waren een vrolijke Ga-
votte op dwars�uit en een Boo-
giewoogie-improvisatie met gi-
taar en piano. 

Deze voorspeelmiddag was een 
van de twee jaarlijkse uitvoerin-
gen van Muziekwerkplaats Lim-
men waarbij de leerlingen elkaar 
kunnen inspireren en podium-
ervaring op kunnen doen. (Foto: 
aangeleverd)

Rolstoelhandballers CSV 
Nederlands kampioen
Castricum - Op 16 juni werd in 
Beek het derde Nederlands Kam-
pioenschap Rolstoelhandbal ge-
houden. Handbal in een rolstoel 
bestaat nog niet zo lang. Het is 
een jonge sport die in ontwik-
keling is. Sporters die niet meer 
mee kunnen doen met handbal 
doordat ze problemen hebben 
met lopen kunnen met rolstoel-
handbal toch hun sport nog be-
oefenen. Je moet hierbij niet al-
leen denken aan mensen die 
niet meer gewoon kunnen lopen 
door een ongeluk of een aange-
boren handicap, maar ook aan 
mensen die door blessures niet 
hun sport meer kunnen beoefe-
nen (enkel-problemen, versleten 
knieën, rugklachten e.d.). Er zijn 
een paar aangepaste regels, maar 
er wordt in principe gespeeld vol-
gens de “normale” spelregels van 
het handbal.
Eind 2013 is het idee ontstaan om 
rolstoelhandbal te starten bij CSV. 
Dit heeft ertoe geleid dat er se-
rieus getraind wordt met op dit 
moment 14 spelers. Het bestuur 
van CSV heeft de trainers Jarin 
Plasmeijer en Martijn Dokkum de 
gelegenheid gegeven tot vorige 
week in de zaal te trainen met de-
ze fanatieke groep sporters. Hier-
door werd het team goed voor-
bereid op het Nederlands Kampi-
oenschap Rolstoelhandbal dat op 
16 juni in Beek gehouden werd.
Er zijn op dit moment in Neder-
land 9 verenigingen die gestart 
zijn met een rolstoelhandbal 

team.
Aan het NK deden 4 teams mee: 
CSV uit Castricum, SEW uit Nib-
bixwoud, Quintus I en II uit 
Kwintsheul.

CSV moest zich plaatsen voor de 
�nale door de eerste wedstrijd te 
winnen van SEW en hierin slaag-
de het team van CSV met als eind-
uitslag 19-3. De winst werd be-
haald door de vele fast-breaks, 
waarop de tegenstander geen 
antwoord had. (Punten CSV: Mar-
tijn: 10, Jarin: 4, Bram: 3, Robèr : 1, 
Marcel :1).
De titelstrijd ging tussen Quintus 
II en CSV. Het aanwezige publiek 
kreeg een leuke wedstrijd te zien 
met na 2x20 minuten speeltijd 
een einduitslag van 12-5 in het 
voordeel van CSV . 
Het team van Quintus had geen 
antwoord op de fast-breaks van 
Martijn, die door alert te reageren 
steeds weg kon sprinten en door 
zijn teamgenoten de bal aange-
gooid kreeg. De sterke aanval-
ler van Quintus werd door Bram 
steeds van de cirkel weggehou-
den, waardoor deze geen gevaar 
vormde. Verder werd er goed ver-
dedigd op de cirkel en was het 
moeilijk voor Quintus om tot een 
schot te komen. Ook Marcel, de 
doelman van CSV, wist genoeg 
ballen tegen te houden waardoor 
Quintus maar een paar keer met 
succes in het doel gooide. (Pun-
ten CSV: Martijn: 7, Jarin: 2, Robèr: 
2, Mieke: 1, foto: aangeleverd)

Nederbeat en Nederpunk 
in de Bakkerij
Castricum - Vrijdag in de Bakke-
rij: The Mieters en de Edele Delen.
‘Blits’, zoals de Dikke van Dale zegt 
is: ‘opvallend, modern’. En laat de 
vier jongelui van The Mieters dat 
nou precies niet zijn. Altijd zo ge-
woon gebleven in hun ruitjestrui-
en en rijtjeshuizen. Toch zal na 
een enkele draaibeurt van hun 
nieuwe langspeelplaat de kreet 
ook op uw lippen liggen: “Blits!”.
Het nieuwste wapenfeit van the 
Mieters, de langspeler “Blits” is 14 
juni uitgekomen, op ouderwets 
vinyl, maar ook op alle beken-
de digitale bronnen is de plaat te 
vinden. Blits bevat 12 puike 60s 
garagerock stampers om grijs te 
draaien.
The Mieters spelen aanstekelijke 
nederbeat voorzien van een ruig 
randje uit de sixties garagerock, 

waarbij strikt in het Nederlands 
wordt gezongen. De shows van 
the Mieters zijn energiek en staan 
garant voor veel humor. Op elke 
fuif weten the Mieters de voetjes 
van de vloer te krijgen.
Daarnaast is er een optreden 
van ‘De Edele Delen’, een recht-
toe rechtaan Nederlandstalige 
punkrockband met het hart op 
de tong. Ergernissen en onzinnig-
heden worden luidkeels bezon-
gen ondersteund door een por-
tie ronkende en vuige herrie. In 
rap tempo stort deze eigenzinni-
ge band zijn pareltjes vol waar-
heden voorzien van een korreltje 
zout over je heen. Laat je onder-
dompelen in het unicum dat De 
Edele Delen heet!

Open: 21.00 uur, entree: 5 euro.

Lekker buiten leren
Castricum - Dat wiskunde hele-
maal niet saai hoeft te zijn laat 
deze foto zien. Meten en reke-
nen kun je heel goed ook buiten 
leren. Alles is tenslotte meetbaar 
als je de juiste formules weet. Met 
een duidelijke opdracht werden 
leerlingen van het Clusius Colle-
ge Castricum daarom verleden 
week de klas uit gestuurd. Niet 
voor straf maar omdat het mooi 
weer was en er buiten bomen 
staan. En die kun je opmeten, op 
schaal tekenen.met behulp van 
een potlood en een scherp oog 
werden berekeningen gemaakt. 
En even later werden er leerlin-
gen gesignaleerd op het school-
plein die ook al hard aan het le-
ren waren in de buitenlucht. Zij 
moesten alles wat ze rondom zich 
zagen opschrijven maar dan wel 
in het Engels.
Leuke manieren om de leerlin-
gen niet alleen maar op een stoel 
te laten zitten…. Soms kan leren 

heel goed in de buitenlucht. 
Zeker op een groene school als 
het Clusius College Castricum. 
(Foto: aangeleverd)

Clusiusleerlingen maken 
kunstzinnige hondjes
Castricum - Leerlingen van de 
eerste klas van het Clusius Colle-
ge Castricum hebben bij het vak 
kunst en cultuur hondjes geboet-
seerd van klei en na het bakken 
mooi geschilderd. De leerlingen 
hebben eerst gekeken naar hon-
den in de kunst zoals het beeld-

houwwerk van Tom Claassen en 
de documentaire over honden in 
“de Blauwe Hond”.  

Dat dit de leerlingen inspireerde 
blijkt uit de leuke en mooie, cre-
atieve hondjes die gemaakt zijn. 
(foto: Clusius College Castricum)
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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 één 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.

Agenda Raadsplein 27 juni 2019
Tijd Onderwerp
19.30 – 20.45  Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politi eke onderwerpen  
B  Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moti es bij de

Kadernota 2020
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

21.00-22.20 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
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 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen 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.

Like ons op Facebook

Het stati on wordt verbouwd, de perrontunnel is dicht vanaf de duinzijde. Wie vanaf die kant het 
perron op wil, moet gebruikmaken van de perronopgang Kramersweg/Mient. Dan is het soms 
handig om uw auto te parkeren in de berm van de Geversweg. Maar dat kan voor ander verkeer 
gevaarlijk zijn, overlast veroorzaken en is daarom ook offi  cieel verboden.
Het lijkt misschien druk in het stati onsgebied, maar verderop langs het stati on is bijna elke dag 
nog wel plek om te parkeren. Dat is ten zuiden van Huis van Hilde en op het parkeerterrein 
van Vitesse. Even doorrijden dus als u vanaf de noordkant komt. Verkeersregelaars wijzen u de 
komende week de route erheen. 
Of…. misschien nog wel beter en sneller: pak de fi ets!

Kijk voor meer informati e en de omleidingsroute op onze website: htt ps://www.castricum.nl/
plannen-en-projecten/metamorfose-stati onsgebied/ . 

Parkeren bij station? Meer plek rond Huis 
van Hilde en Vitesse-terrein! 

 Agenda extra Raadsplein 
dinsdag 2 juli 2019

Hebt u een confl ict hebt met uw buren en komt u er niet uit? 
Dan kunt u in de gemeente Castricum een beroep doen op 
buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om 
buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Daarbij bieden 
goed getrainde vrijwillige bemiddelaars hulp. Veel van deze confl icten worden opgelost, een 
prachti g resultaat!

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventi e en Veiligheid) heeft  een strenge kwaliteitstoets 
ingesteld voor buurtbemiddeling. Als landelijk aanspreekpunt en beheerder van de aanpak con-
troleert het CCV de uniformiteit, integriteit en zorgvuldigheid van de uitvoering van de method-
iek. Wanneer de kwaliteit is bewezen,  wordt een erkenning en certi fi cering afgegeven. 

Trots op erkenning en certi fi caat
Sti chti ng De Bemiddelingskamer, uitvoerder van Buurtbemiddeling Castricum, is trots op de 
onlangs behaalde erkenning en het certi fi caat! U kunt er hiermee op rekenen dat buurtbemid-
deling Castricum de werkwijze en organisati e uitstekend op orde heeft . De Bemiddelingskamer 
organiseert buurtbemiddeling in Heiloo, Bergen, Castricum en Uitgeest. Hulp via buurtbemidde-
ling is voor bewoners grati s. 

Informati e
De Gemeente Castricum en Kennemer Wonen zijn fi nanciers van Buurtbemiddeling Castricum. 
Voor advies, informati e en aanmelding kunt u bellen met De Bemiddelingskamer naar 06 – 411 
98 606 of mailen naar info@debemiddelingskamer.nl. Meer informati e vindt u op 
www.debemiddelingskamer.nl

Buurtbemiddeling Castricum 
ontvangt kwaliteitskeurmerk 

Tijd Onderwerp
Commissies

19.30 – 21.00 Bestemmingsplan Strandhuisjes
19.30 – 20.15 Verordening rechtspositi e
20.15 – 21.00 Moti es schiphol

Pauze
21.15 – 22.30 Vervolgdiscussie inzake voorstel zwemvoorziening Castricum
21.15 – 22.00 Kaderstellend besluit 8 appartementen Raadhuisweg 13 – 15 te

Akersloot
22.00 – 22.30 Voorstel inzake intrekken amendement experimenteren met de

Parti cipati ewet

*Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen 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.

Agenda raadsinformatieavond/
commissies 4 juli 2019

Tijd Onderwerp
Commissies

19.30-20.45 Bestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232
19.30-20.45 Regionale samenwerking, o.a.: 

-BUCH-brief topstructuur
-Verbeterplan BUCH
-Moti e auditcommissie BUCH
-Stand van zaken en voortgang focusagenda
Pauze
Raadsinformati ebijeenkomsten

21.00-22.30 Voortgangsrapportage recreati e en toerisme
21.00-23.00 Veiligheidsavond

Spoorovergang zaterdag dicht
ProRail vernieuwt zaterdag 29 juni twee spoorstaven bij de overgang Beverwijkerstraatweg. 
De overgang is daarom gesloten van 06.30 tot 19.00 uur. Verkeer moet omrijden. 
Treinreizigers hebben het hele weekeinde te maken met werkzaamheden op het traject op 
het traject Alkmaar – Haarlem/Zaandam. Er rijden dan geen treinen, NS zet bussen in. 

Zie voor meer informati e over de werkzaamheden: ProRail.nl. Meer info voor treinreizigers: 
NS.nl/reisplanner.

Een geslaagde Veteranendag afgelopen zaterdag. De 
dag begon met een optocht van historische legervoer-
tuigen, eerst door Uitgeest en vervolgens door Castri-
cum. De voertuigen, die inwoners konden bekijken bij 
het Oude Raadhuis en het gemeentehuis, trokken veel 
bekijks! 

De gemeenten Uitgeest en Castricum organiseerden 
de Veteranendag voor de 14e keer, in nauwe samen-
werking met het Veteranencomité. Veteranen kunnen 
op deze dag met elkaar kennismaken en ervaringen 
delen. Ook staat de dag in het teken van waardering 
voor het bijzondere werk van de veteranen.

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

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

Datum Adres 
130619 Berkenlaan 21 in Castricum 
 Het vergroten van de woning(WABO1901018)
140619 Poelven 1 t/m 60  in Castricum 
 Het renoveren van woningen Poelven 1 t/m 60(WABO1901034)
 J. van Heemskerklaan 8 
 Het realiseren van een erker(voorzijde) (WABO1901030)
 Geesterduinweg 3 in Castricum 
 Het plaatsen van een reclamebord(WABO1901029)
 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 Het wijzigen van een hoofdgebouw(WABO1901032)
170619 Geversweg 3 a in Castricum 
 Het plaatsen van  lichtmasten rondom de paardenbak en het aanbrengen extra  
 erfverharding(WABO1901040)
181619 Sokkerwei 6 in Castricum 
 Het vergroten van een atelier(WABO1901051)
 Bloemgaarde 17 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1901048)
200619 Schulvaart  in Castricum 
 Het plaatsen wandelbrug over de Schulpvaart (WABO1901067)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
200619 Duinpad 3 in Castricum 
 Het bouwen van woning(WABO1900750)
 Albert Schweitzerlaan 12 in Castricum (C 4625) 
 Het bouwen van een woning(WABO1900761)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
170619 Willem de Zwijgerlaan 55 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw(WABO1900745)
 Malleweg 2 in Castricum 
 Het ti jdelijk plaatsen van 48 zonnepanelen(WABO1900549)
180619 Chopinstraat 23 in Castricum 
 Het bouwen van een berging(WABO1900816)
 Plantraam 19 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900815)
 Gobatstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een raam in de zijgevel(WABO1900788)
200619 De Kwekerij 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van een artsenprakti jk naar 3 appartementen(WABO1900465)
 Lijsterbeslaan 23 in Castricum 
 Het vervangen van een dakkapel (achterzijde)( WABO1900911)
210619 Van der Mijleweg 14 (tegenover) in Castricum 
 Het vervangen van de handelsreclame(WABO1900474)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
080619 Door de kern van Castricum Gemeente Castricum verleende 
evenementenvergunning 1/8 Triatlon Castricum 2019 op zondag 7 juli 2019, door de kern 
van castricum verzenddatum besluit 18 juni 2019 (APV1900157)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Opnieuw vastgesteld uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 2a” 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat in de vergadering van 18 juni 2019 het uitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2a’ 
opnieuw is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de Kapelweg in 

het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in het westen. In dit gebied komen 
bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
Het college heeft  op 30 januari 2018 het uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 2a” 
vastgesteld. Bij besluit van 20 maart 2018 heeft  het college het besluit van 30 januari 
2018 gewijzigd. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld door omwonenden. Op 20 
februari 2019 heeft  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna te 
noemen ‘de Afdeling’) uitspraak gedaan. Hierbij is het uitwerkingsplan, voor een deel 
van de waterstructuur, vernieti gd. De Afdeling heeft  het college opgedragen om binnen 
een half jaar een nieuw uitwerkingsplan vast te stellen. Hierbij is het niet nodig de 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb te volgen. 
In het nieuwe uitwerkingsplan zijn twee nieuwe greppels opgenomen met daaraan 
verbonden een voorwaardelijke verplichti ng. De betreff ende greppels zijn bestemd als 
‘Water’ met de aanduiding ‘specifi eke vorm van water - voorwaardelijke verplichti ng’. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het opnieuw vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende 
stukken zijn met ingang van 26 juni 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-VS03. Daarnaast ligt 
het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn    
    zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het          
    college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht.

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

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer J.H. Moraal, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en jelgermoraal@debuch.nl.

Ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, 
Oost en West en Bedrijventerrein Castricum (recti fi cati e)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.38 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ontwerp beheersverordening Bakkum, 
Castricum Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum ter inzage ligt.

Inhoud 
Via de beheerverordening worden twee verouderde bestemmingsplannen, namelijk 
Castricum Noord, Oost, West en Bakkum actueel verklaard. Tevens wordt de 
erfb ebouwingsregeling verruimd en gelijk gesteld aan de overige bestemmingsplannen 
in de gemeente Castricum. In Bakkum Noord wordt ook een regeling opgenomen voor 
Bed & Breakfast en mantelzorg overeenkomsti g de rest van de gemeente en wordt het 
archeologiebeleid geïmplementeerd. Tot slot worden enkele aanwezige woningen in het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein planologisch toegestaan.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerp beheerverordening en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 27 
juni 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode 
NL.IMRO.0383.BVC19BakkumNOWBedr-ON01.
Op 5 juni 2019 is de ontwerp beheerverordening reeds gepubliceerd, maar de 
beheerverordening bleek niet raadpleegbaar te zijn op ruimtelijkeplannen.nl. Om deze 
reden wordt de beheerverordening opnieuw gepubliceerd en gaat de volledige termijn (6 
weken) om zienswijzen in te dienen opnieuw lopen. 
Daarnaast ligt de ontwerp beheerverordening  ter inzage in het gemeentehuis van Castricum 
aan de Raadhuisplein 1 in Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn schrift elijke zienswijzen naar voren brengen op de 
ontwerp beheerverordening. Zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van beheerverordening 
Noord, Oost en West en Bakkum. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we 
buiten behandeling.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
Castricum, 26 juni 2019.

Castricum, 26 juni 2019
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