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Castricum loopt warm voor
vierde editie van de triatlon
Castricum - Het zat eindelijk eens mee voor de organisatie van de triatlon. Geen corona, goed weer, een groot deelnemersveld en veel toeschouwers. Negentig vrijwilligers zorgden voor een goed verloop van het sportevenement. Na
afloop mocht Mohamad Maso zich bij de heren en Carla van Rooijen zich bij de dames als winnaar uitroepen. Verderop
in deze editie een sfeerverslag in beeld. Tekst en foto: Henk de Reus

Plantestafette blijkt groot succes
Castricum - De gemeente Castricum doet samen met tien andere
gemeenten in Noord-Holland mee aan de GroenSpoor plantestafette.
Deze moet zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene
verbindingen, binnen en tussen de gemeenten. Als alle bollen, planten
en bomen in de grond staan wordt het estafettestokje ‘de startschop’
doorgegeven aan de volgende gemeente die meedoet. De laatste weken
zijn de resultaten van het voorwerk in november goed zichtbaar.

Sylvia, Florinda en Bonnie weten wel raad met het onkruid tussen de inheemse
kruiden en struiken. Foto: Henk de Reus

Door Henk de Reus
Bij het Kortenaerplantsoen zijn
enkele vrijwilligers van Castricum
Groen bezig met het verwijderen
van onkruid tussen de inheemse
kruiden en struiken. Deze werden
afgelopen november ingezaaid en
geplant. Bonnie Snoek van De

Groene Reiger en Florinda Nieuwenhuis van de Bijzzzaak (bewonersgroep) begeleiden het project en
lichten het toe.
Bloeiende bosrand
Bonnie: ,,Vorig jaar hebben De
Groene Reiger, de gemeente
Castricum, het Clusius College en de

Bijzzzaak de handen ineen geslagen
om van een monotoon grasveld met
een strakke scheiding van bomen
en gras een biodivers stukje natuur
te maken, een zogenaamde zoommantelvegetatie. De gemeente
heeft een stuk van het gazon en het
teveel aan bomenopschot verwijderd. Op de dag van de Plantestafette hebben de partijen onder
leiding van mij en Florinda Nieuwenhuis (ecoloog) inheemse
kruiden gezaaid, verwilderingsbollen en diverse inheemse heesters
geplant. Dit zijn de ingrediënten
voor een mooie bloeiende bosrand,
waar niet alleen de mensen van
kunnen genieten, maar die ook
voedsel en leefruimte biedt aan vele
soorten insecten, kleine zoogdieren
en vogels. Hierdoor vergroot de
biodiversiteit en dat is heel hard
nodig want deze is de afgelopen
honderd jaar met ongeveer tachtig
procent afgenomen.’’ Het resultaat
van het voorwerk was de afgelopen
weken goed zichtbaar. Naast een
overvloed aan papavers in verschillende kleuren staan er ook typische
bosrandplanten zoals de lookzonder-look en dagkoekoeksbloem.
Het geheel vormt een prachtig kleurenpalet in het strijklicht van de zon.
Lees het hele verhaal elders in deze
krant.

Traumahelikopter uitgerukt
voor zwaargewonde fietser
Castricum - Een vrouw is woensdagavond zwaargewond geraakt
nadat ze met haar fiets ten val
kwam op de Ruiterweg. De traumahelikopter landde in de omgeving om assistentie te verlenen.
De vrouw wilde rond 22.00 uur de
Ruiterweg oversteken. Daarbij raakte
ze de achterkant van een racefiets en

kwam hard ten val. Twee ambulances
kwamen met spoed ter plaatse. Het
slachtoffer is per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van de trauma-arts.
Hoe het ongeval heeft kunnen
gebeuren wordt onderzocht door de
politie. Over de toestand van de
vrouw is niks bekend.
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Plantestafette nodig voor het
stimuleren van lokale biodiversiteit
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Op werkdagen van 17.00 tot
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00
tot maandag 8.00 uur en feestdagen Huisartsenpost Beverwijk
(in het Rode Kruis Ziekenhuis),
alleen volgens telefonische
afspraak: (0251) 265265. Bij
contact met de post wordt
gevraagd om verzekeringsgegevens, zorg dat u deze paraat
heeft.
G

Op werkdagen is er een onderlinge waarneemregeling voor
en door praktijken Bakker,
Hoekstra, Coppoolse, v.d.
Maarel en Mohammadnia. Info
via websites, deurposters en
telefoonbandjes.

November 2021: de strook grond aan het Kortenaerplantsoen wordt ingezaaid en
beplant. Foto: aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal
Ecoloog Florinda zegt dat gras in de
bosrand ongewenst is. ,,Het verdrukt
de bloemen en kruiden en het moet
dus verwijderd worden. Volgend jaar
zal de bosrand nog mooier zijn en
zullen er nog meer kruiden opkomen.
Leerlingen van het Clusius College
gaan de soorten dan monitoren,
zodat we kunnen zien of de aanpak,
het stimuleren van de lokale biodiversiteit, het gewenst effect heeft. Je ziet
nu al dat de gemeente steeds
groener en bloemrijker wordt. We
hebben veel meer bloeiende bermen,
kleurige rotondes en kruidenrijke
graslandjes. Het valt inwoners op dat
het aangepaste beleid van de
gemeente zijn vruchten afwerpt.
Doordat er anders en vaak later
gemaaid wordt (sinusmaaien),
ontstaat er meer aandacht voor
inheemse en lokale kruiden. Een
compliment voor de groenbeheerders binnen de gemeente.’’
Ontwikkelen groenparels
Theo Schouws, groenbeheerder bij
de gemeenten Castricum en Uitgeest,
zegt dat de gemeente er veel aan
gelegen is om het bomenbeheer en
het ontwikkelen van groenparels in
Castricum te bevorderen. ,,We willen
schoolpleinen vergroenen en door
een verandering van het maaibeleid
de biodiversiteit vergroten. Gazons
worden minder en deels gemaaid.
Hierdoor kunnen gebiedseigen
kruiden die er al van nature voorkomen tot bloei en zaadzetting
komen. Om dezelfde reden maaien

we delen gras, waar het kan, maar
een of twee keer per jaar en ruimen
het maaisel af. Hierdoor verschraalt
de ondergrond, krijgt gras minder
kans en kunnen andere kruiden zich
ontwikkelen. Bij de uitwerking van de
plannen zoeken we binnen de
gemeente naar samenwerking met
(groene) participanten, zoals scholen,
De Groene Reiger en vrijwilligersorganisaties als Bijzzzaak en Castricum
Groen. Op school krijgen leerlingen
groeneducatie. Zo leren zij onder
meer hoe je een ‘saai’ stukje groen
kunt transformeren naar hoogwaardig groen met een educatieve
en ecologische functie.’’
Maai minder!
Theo Schouws zegt dat het Kortenaersplantsoen geen pilot is, maar
een voortzetting van een eerder

ingeslagen weg. ,,De gemeente gaat
kijken of er ook op andere locaties
binnen de gemeente meer bloeiende
bosranden gecreëerd kunnen
worden, want dit staat in het groenbeleidsplan. Zaaien doen we eigenlijk
alleen op zichtlocaties en om snel
een fraai beeld te krijgen. Zaaien is
een kunstgreep die vaak niet nodig is,
de natuur ontwikkelt zich uit zichzelf
als je het beheer verandert. Maai in je
eigen tuin maar een paar weken het
gras niet, je ziet vanzelf andere (on)
kruiden opduiken. Dat is weer ongelooflijk belangrijk voor alle insecten.
Zo hebben er meer dan honderd
insectensoorten en vlinders baat bij
de gewone paardenbloem, die ook
nog eens van vroeg in het voorjaar
tot eind van het bloeiseizoen bloeit.’’
Motivatie
Ondertussen wieden de vrijwilligers
van Castricum Groen vrolijk door. Wat
drijft hen om aan dit project mee te
doen? Sylvia Deelstra: ,,Ik zag dat in
Castricum altijd alles gemaaid werd
en dat tuinen steeds meer verstenen.
Om meer biodiversiteit te stimuleren
plaatste de Bijzzzaak een oproep. Ik
heb hier direct op gereageerd omdat
ik mij het lot aantrek van de natuur
en de dieren die hiervan leven. Ik zie
onderhand steeds meer resultaten en
word hier heel blij van. Ik hoop dat de
wilde bij uiteindelijk terugkomt.’’
Heb je groene vingers en wil je
meewerken aan meer biodiversiteit
binnen de gemeente?
Meld je dan aan voor de Castricum
Groen-appgroep door een e-mail

G

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk, Open kerk van
10.00 tot 12.00 uur met kerkcafé,
plek voor ontmoeting en
gesprek.
G

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk, Open kerk van
10.30 tot 12.30 uur met stilte en
bezinning bij het aansteken van
een kaars.
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open
voor bezoekers om even tot rust
te komen of een kaarsje op te
steken.
Z T

G

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastor Anton Overmars met voorzang van Annie
Assendelft en Ria Peters.
Z

G 0

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Angelique
Rijlaarsdam. MvdH. Te volgen op
radio Castricum en via de
livestreamlink op www.pkcastricum.nl
Protestantse Gemeente
Limmen, 10.00 uur, ds. S.
Rozendal.
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur, kapelaan Jaider met
Heren Koor.
Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, drs. Wim Nieuwenhuis. Via https://www.egcastricum.nl/go/livestream/
R.K. Parochie Sint Jacobus
Major Akersloot, 10.00 uur,
WCV met M. Nagtegaal en
samenzang.
In de Oude Keuken op ‘Dijk en
Duin’, 10.00 uur, pastor Anton
Huisman.
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Eucharistieviering met
spontaan vakantiekoor. Voorganger: Pater Tristan Perez.
G

De situatie nu. Foto: aangeleverd

Terry Koper pakt bronzen medaille
op ONK para-atletiek Eindhoven
Castricum - Op 16-jarige leeftijd
veranderde de wereld van Terry
Koper. Voetballen was zijn passie,
maar Terry raakte verlamd na een
meningokokkenbesmetting. Na een
lange periode van revalidatie is hij
onlangs lid geworden van AV
Castricum en hij krijgt begeleiding
vanuit Papendal. Op de atletiekbaan
van AVC traint hij met zijn wheeler op
tijdstippen waarbij hij de andere
atleten of trainingsgroepen niet in de
weg rijdt. Want Terry racet supersnel!
Op zaterdag 2 juli deed Terry op het
ONK para-atletiek in Eindhoven aan
drie afstanden mee en won brons op
de 200 meter. Foto: aangeleverd

KERKDIENSTEN

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der
Linden.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier
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Check paspoort, ID-kaart en rijbewijs
Gaat u binnenkort op vakantie?
Check op tijd of uw paspoort, ID-kaart en
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten
verlengen? Doe het op tijd en maak
alvast online een afspraak
(www.castricum.nl/afspraak-maken).
Wees op tijd, want de afspraak-agenda
raakt snel vol en de eerste mogelijkheid

voor een afspraak voor aanvraag, is soms
pas over een paar weken. Ons bellen voor
een afspraak gaat niet sneller, wij gebruiken dezelfde online afspraakmodule als u.
Uw nieuwe reisdocument of rijbewijs kunnen wij op dit moment leveren volgens de
gewoonlijke termijn van 6 werkdagen na de
aanvraag.

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 7 juli 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00

Raadsinformatiebijeenkomsten Raadzaal
Presentatie Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord over
hun werkzaamheden in het
algemeen en de ontwikkelingen bij de brandweer in
het bijzonder
Pauze

Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie cijfers jeugd en Wmo
2021

21.15 – 22.30

Presentatie stand van
zaken opvang Oekraïense
vluchtelingen

21.15 – 22.00
Indien nodig: vervolg presentatie
cijfers jeugd en Wmo 2021

Download onze nieuwe afval-app
Mijn Afvalzaken www.mijnafvalzaken.nl
Wilt u altijd en overal op de hoogte zijn van
het laatste afvalnieuws? En makkelijk uw
afvalzaken regelen? Download dan nu de
nieuwe Mijn Afvalzaken-app. Zo heeft u
altijd uw persoonlijke afvalkalender bij de
hand.

Voorlopige agenda Raadsplein
Donderdag 14 juli 2022

• Snel op de hoogte van het laatste
afvalnieuws
• Simpel een grofvuilafspraak inplannen
• Makkelijk afval scheiden: scan of
fotografeer uw afval
• Alle locaties van onze papier-, glas-,
textiel-, pmd- én luiercontainers op een
overzichtskaart

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.30

Commissie behandeling
quickscan
Rekenkamercommissie
BUCH m.b.t. de BUCHsamenwerking

Let op! Mijn Afvalzaken-app downloaden
in de Google Play Store? Type dan
mijnafvalzaken (kleine letters, aan elkaar).
Dan verschijnt de app in het overzicht.

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Kooiweg 8 Castricum’
Het plan voorziet er in om de bestaande
woning te slopen en het perceel te splitsen
in twee percelen ten behoeve van de
realisatie van twee vrijstaande woningen
met tuin.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de
officiële publicatie. Vanaf 7 juli tot en met
17 augustus 2022 ligt het plan ter inzage in

het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt
u bij de Raad van State beroep instellen
tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt
het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit
niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep
een voorlopige voorziening aanvragen bij de
Raad van State.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Richard van den Haak, Team
Plannen en Projecten van de gemeente
Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Boccherinistraat 21 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 28
juni 2022 (Z22 078523)
Gasstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van het pand, datum ontvangst 27 juni 2022
(Z22 078485)
Gobatstraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 27 juni
2022 (Z22 078332)
Jan van Galenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 25
juni 2022 (Z22 078279)
Schoolstraat 6 in Castricum, het vergroten en wijzigen van de woning (legalisatie),
datum ontvangst 29 juni 2022 (Z22 078756)
Van Oldenbarneveldweg 22 in Castricum, het bestaande gebouw verbouwen tot drie
appartementen, datum ontvangst 28 juni 2022 (Z22 078641)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken.
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen.

20.45 - 21.00

Commissie Algemene Zaken
1A. Besluitenlijst raadsvergaderingen 23 en 30 juni 2022
1B. Lijst van ingekomen stukken
14 juli 2022
1C. Lijst ter inzage gelegde
informatie 14 juli 2022
1D. Mededelingen van het college
1E. Vragen uit de raad

Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Delegatiebesluit omgevingswet incl. moties en amendementen
5. Sluiting

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de
vergaderingen van de gemeenteraad op
7 en 14 juli aanstaande te volgen vanaf
de publieke tribune. Ook kunt u alle
vergaderingen live volgen en achteraf
terugkijken via de website:
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde
webpagina vindt u alle vergaderstukken.
Inspreken bij een
commissievergadering
Wilt u inspreken bij één van de
commissievergaderingen? Meld u dan voor
17.00 uur op de dag van de vergadering

aan bij de griffie.
Bij commissies die zijn aangemerkt met
een * is inspreken niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten ben
u van harte welkom uw vragen te stellen
of opmerkingen te maken, u hoeft zich
daarvoor niet aan te melden.
Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt
u bij de griffie terecht. Dat kan per mail via
raadsgriffie@castricum.nl of telefonisch via
088 909 7014 of 088 909 9082.

Verleend
Delving 67 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 juni 2022
(Z22 070716)
Geesterduinweg 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel (legalisatie), verzenddatum 27 juni 2022 (Z053336)
Oosterzijweg 12-14 in Limmen, het verbouwen van het Paulusgebouw, verzenddatum 24 juni 2022 (Z22 066768)
Roelat 48 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 juni 2022 (Z22
076282)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Aankondiging verwijderen bomen
Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd.
Boom
1 iep

Locatie
Doctor De Jongweg t.h.v. De Bogaert

Meer informatie staat op onze website www.castricum.nl/bomen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Behandeling motie Forza!
wordt ‘toneelstukje’ genoemd
Castricum - Een ‘drie kwartier durend toneelstukje’ werd het genoemd, de
motie die door Forza! was ingediend over woningtoewijzing voor statushouders. De partij wilde bevestiging van het college dat er ook in de
toekomst geen voorrang wordt verleend aan het huisvesten van deze
doelgroep. Sinds 2018 is dat beleid van kracht. De huidige asielcrisis
bleek aanleiding voor het indienen van het verzoek.
Door Hans Boot
De motie ‘vreemd aan de orde van
de dag’, zoals deze in gemeentetaal
wordt genoemd, werd deze avond
alle eer aangedaan. Het viel niet
mee voor raadslid José van den
Berg om uit te leggen waarom
Forza! bang is dat statushouders
toch weer voorrang krijgen bij
woningtoewijzing. In de motie staat
dat de burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord-Holland op 3 juni
een brief hebben gestuurd aan de
staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid. Deze had de burgemeesters voorgesteld om de komende
periode te voorzien in 150 plekken
crisisnoodopvang voor asielzoekers
voor een periode van twee weken
per regio. Het tegenvoorstel van de
burgemeester houdt echter in dat
zij het opvangen van ruim 500
statushouders (taakstelling voor
2022) versneld willen realiseren in
plaats van de crisisnoodopvang.
Om die reden vond Forza! het nodig
dat het college opnieuw bevestigt
dat afschaffing van de voorrang
voor statushouders voor sociale
huurwoningen wordt
gewaarborgd.
Levensbehoefte
Van den Berg zei als toelichting op

De kudde is er weer
Castricum - Wie Castricum binnenrijdt maakt direct kennis met de
schaapskudde van Marijke Zomerdijk. Queen, Dot, Fleur en hun soortgenoten doen de laatste jaren in het
voorjaar en in de zomer een rondje
langs meerdere gemeenten. Nadat
ze onlangs de bermen in Uitgeest
kaal gevreten achterlieten doen ze
nu Castricum aan. Ze starten aan de
Soomerwegh en doen vervolgens de
Dr. de Jonghweg, de Mient, Schelgeest, het Hyacintenveld en het park
Noord-End aan. Ze grazen langzaam
en geleidelijk en zorgen voor meer
biodiversiteit. Het ‘maaien’ door
schapen heeft bovendien als voordeel dat er geen schade wordt
aangericht aan de grondstructuur.
Tekst en foto: Henk de Reus

de motie: ,,Het college heeft in zijn
preadvies weliswaar aangegeven
dat het bestaande beleid wordt
voortgezet, maar toch wijs ik erop
dat de toename van het aantal
vluchtelingen in met name Ter Apel
zorgen baart. Een deel hiervan
wordt in de toekomst statushouder
en komt op de lijst van woningzoekenden. Het versneld opvangen,
zoals genoemd in de brief van de
burgemeesters, betekent in onze
ogen voorrang. Het ontbreekt de
regering aan een langetermijnvisie
en het blijft dweilen met de kraan
open.’’
Daarop werd een rondje langs de
velden gedaan. Vooral Gerard
Brinkman (GroenLinks) was fel in
zijn betoog: ,,Forza! vraagt het
beleid nog eens uit te voeren, maar
doet zelf niets aan het probleem en
roept alleen maar dat er sprake is
van een tsunami van vluchtelingen.’’
Ook Peter Pinkhaar (PvdA) vond dat
de motie moest worden ingetrokken en had drie vragen aan de
wethouders. De eerste hield in of
statushouders ingezetenen van de
gemeente zijn, de tweede of huisvesting een eerste levensbehoefte
is en ten derde hoe ziet men het
perspectief over twee jaar? De

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

AGENDA
WOENSDAG 6 JULI

eerste twee vragen werden door
wethouders Slettenhaar en Binnendijk met een kortbondig ‘ja’ beantwoord, terwijl het antwoord op
vraag drie luidde: ,,In de vorige raad
is er uitvoerig gedebatteerd over dit
onderwerp. Daarop wordt beleid
gemaakt. We gaan bijvoorbeeld een
regeling opstellen voor alle tijdelijke woningen.’’
Presidium
Slettenhaar voegde er nog aan toen
dat het college er wel naar streeft
om iedereen die in een tijdelijke
woning zit op een gegeven
moment definitief te huisvesten. ,,In
tussentijd wordt de kwaliteit van
tijdelijke huisvesting bewaakt’’,
aldus de wethouder.
Uit de verdere reacties van de
commissieleden bleek overduidelijk
dat het nut van de motie niet werd
ingezien. Van den Berg wees nog
op de aanzuigende werking die
Nederland heeft op de opvang van
vluchtelingen en pleitte voor de
aanpak van het probleem in landen
als Denemarken
en Engeland. Het maakte allemaal
geen indruk op de vertegenwoordigers van de overige fracties en
nadat was geconstateerd dat 23
van de 25 raadsleden de motie niet
zouden steunen, trok Van den Berg
de motie in. Gerard Brinkman
reageerde tot slot: ,,Ik heb het
gevoel dat ik de afgelopen drie
kwartier naar een toneelstukje van
Forza! heb zitten kijken. Dit neem ik
mee terug naar het presidium.

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

orkest, brassband Backum Brass
en een gastoptreden van zanger
Edouard. Toegang gratis. Tip:
neem zelf een stoeltje mee!
ZONDAG 10 JULI

Afscheidsreceptie Emé Jonkman
van 16.30 tot 18.30 uur bij de
Montessorischool aan de
Sokkerwei 4 in Castricum. Foto:
aangeleverd
ZATERDAG 9 JULI

Schelpenvissersdag van 13.00 tot
17.00 uur op het Schulpersplein in
Bakkum. Diverse activiteiten voor
jong en oud, muziek, poëzie en
theater. Toegang gratis. Foto:
aangeleverd
Huiskamerconcert door Villa Rosie
van 15.00 tot 17.00 uur aan de
Stetweg 18 in Bakkum. Toegang
uitsluitend na reservering via
www.muziekop18.nl. Info op
www.villarosie.nl.
EXPOSITIES

Gratis proefles ‘Dans vanuit je hart’
door Margreet Rodenburg voor
kinderen 3-12 jaar samen met hun
ouders om 09.30 uur in de
gymzaal aan de Eerste Groenelaan
62 in Castricum. Aanmelden via
www.noordhollandactief.nl en info
via www.margreetrodenburg.nl/
dans. Foto: aangeleverd
Creamarkt van 10.30 tot 16.00 uur
in woonzorgcentrum De Boogaert
aan De Boogaert 37 in Castricum.
Diverse kramen, een creatieve
workshop en een demonstratie
healing met klankschalen.
Opbrengst voor activiteiten voor
de bewoners. Info via Sabine
Charles (s.charles@vivazorggroep.
nl / 088 9957550).
Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur
in de bibliotheek aan de Geesterduinweg 1 in Castricum. Samen
met vrijwilligers je kapotte elektrische apparaten, kleding, computers en speelgoed repareren.
Tevens energie-adviezen van een
energiecoach van CALorie
Castricum. Toegang gratis, donaties welkom.
Concert door muziekvereniging
Emergo vanaf 19.00 uur op het
Bakkerspleintje in Castricum met
medewerking van het opleidings-

Cor Spil exposeert deze maand
realistische schilderijen en
beelden in Gemaal 1879 aan de
Fielkerweg 4 in Akersloot. Cor laat
zich vooral inspireren door de
mens en de natuur om zich heen.
Elke zondagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur geopend. Toegangsprijs
gemaal: 1 euro (geen pinbetaling
mogelijk).
Maria Heideveld exposeert deze
maand schilderijen (voornamelijk
olieverf en grafief ) in restaurant
De Oude Keuken aan de Oude
Parklaan 117 in Bakkum. Dagelijks
te bekijken van 09.00 tot 17.00 uur
te bekijken.
Oud-Castricum presenteert tot
eind juli de expositie ‘Emigratie
vanuit Castricum’ in gebouw De
Duynkant aan de Geversweg 1b in
Castricum. Deze expositie is op
elke eerste en derde zondag van
de maand te bekijken tussen 13.30
en 16.00 uur. De entreeprijs
bedraagt 1 euro (gratis voor
leden).
De expositie kunstproject ‘Dromen
Delven, Dromen Dragen’ is te zien
tot 31 juli in het Ketelhuis aan het
Watertorenpad 4 in Bakkum.
Geopend op maandag, dinsdag en
woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
en vrijdag, zaterdag en zondag
van 10.00 tot 21.00 uur. Toegang
gratis.
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Musicalgroep The Cast goed
op weg met Elf de musical

Programma 07 juli t/m 13 juli
donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur
woensdag 20.00 uur

Nowhere Special

vrijdag & zondag 15.00 uur
maandag 20.00 uur

Grutto! De Reis van
onze Nationale Vogel
zaterdag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

To Olivia

donderdag & vrijdag 19.30 uur
zaterdag 20.00 uur
zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 19.30 uur

Elvis

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Top Gun: Maverick

zaterdag 15.00 uur zondag 12.30 uur

Minions:
Hoe Gru superschurk werd
zondag 12.30 uur

Lightyear (NL)
Tickets bestellen:
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum

Nowhere special
John is een 35-jarige alleenstaande
glazenwasser in Noord-Ierland die de
zorg heeft over zijn zoontje Michael
van vier. John heeft echter niet lang
meer te leven, dus gaat hij op zoek
naar de perfecte ouders voor
Michael. Hij denkt te weten wat hij
zoekt en weet zich gesteund door
het adoptiebureau, maar het
perfecte gezin lijkt niet te bestaan.
Toch moet John tot een beslissing
komen. Wat is een goede ouder en

wie is het beste voor Michael? Samen
ontdekken ze dat je op je gevoel
moet vertrouwen.
Nowhere special is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. De chemie
tussen James Norton als John en
Daniel Lamont als de vierjarige
Michael is fenomenaal. De film van
Umberto Pasolini raakt diep en
zindert lang na. Tijdens Film by the
Sea werd Nowhere Special dan ook
bekroond met de publieksprijs.

De grutto is de hoofdrolspeler in de
nieuwste natuurdocumentaire van
goudenkalfwinnaar Ruben Smit
(bekend van WAD en de Nieuwe
Wildernis).

Castricum - Op zondag 19 juni vond naar aanleiding van de wens van
mevrouw Driessen een prachtig optreden plaats in woonzorgcentrum De
Boogaert van ViVa! Zorggroep. Brothers 4 Tune is een a capellakoor
bestaande uit vijf mannen.

De kaartverkoop zal op 1 september
beginnen en wordt aangekondigd
via social media en de website www.
thecast.nl en natuurlijk via de
website van het Kennemer Theater:
www.kennemertheater.nl.

De statige steltloper en nationale
vogel vertelt het magistrale verhaal
van hoe te overleven op zijn reis over
de wereld op weg naar zijn broedgebied in Nederland.

meer stuk toen samen met het
lekkere hapje en drankje de koorleden gratis cd’s van hun muziek
uitdeelden. Mevrouw Driessen en de
bewoners kunnen terugkijken op
een onvergetelijke zondagmiddag.
Dit optreden is mogelijk gemaakt in
samenwerking met het Uitbureau
van De Boogaert.
Gouden Dagen is het landelijke
goede doel voor ouderen, met een
lokaal karakter. Door het vervullen
van wensen en door het organiseren
van uitstapjes en andere activiteiten
wil men de oudere inwoners van
Castricum een leuke dag bezorgen.
Bovendien probeert men, door
mensen met elkaar te verbinden, de
eenzaamheid onder deze doelgroep
te bestrijden. Alle oudere inwoners
van Castricum mogen een wens in
één van de wensbomen van Gouden
Dagen ophangen. Deze staan in de
woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep; De Santmark en De Boogaert.

Het optreden van Brothers4tune viel goed in de smaak. Foto: aangeleverd

bewoners van De Boogaert ook
uitgenodigd om te komen luisteren
naar de prachtige gevoelige en ook
komische liederen. De opkomast was
hoog en de sfeer kon helemaal niet

Heeft u een wens maar bent u niet in
de gelegenheid om naar deze locaties te komen, dan kunt u ook
contact opnemen met Jolanda van
Dam (j.vandam@vivazorggroep.nl /
06 22913188, ma, di, do).

Concert op Bakkerspleintje
Castricum - Bij goed weer sluit
muziekvereniging Emergo zaterdag
het seizoen af met een concert op
het Bakkerspleintje. Het concert
begint om 19.00 uur met een aantal
korte werken van het opleidingsorkest onder leiding van dirigent Henk
Veldt. Daarna vervolgt brassband
Backum Brass het programma met
aansprekende werken. De band staat
sinds dit seizoen onder de muzikale

hem naar New York om zijn vader te
zoeken en de kerstgedachte van de
mensen te verbeteren. Helaas blijkt
vader Walter Hobbs niet erg onder de
indruk van deze volwassen man in
elfenpak. Hoe gaat dit aflopen? Van
14 juli tot en met eind augustus
nemen de leden van The Cast een
welverdiende zomervakantie, waarna
de eindspurt wordt ingezet.

Grutto! De Reis van
onze Nationale Vogel

Gouden Dagen

De keuze van het koor was niet
toevallig. Twee zonen van mevrouw
Driessen zingen namelijk in dit koor.
Zo trots als een pauw zat ze te
genieten. Uiteraard werden de

Castricum - Musicalgroep The Cast is
volop aan het repeteren voor de
vrolijke kerstmusical die op 9 en 10
december in het Kennemer Theater
in Beverwijk wordt opgevoerd. De
zomerstop komt eraan en de Castricumse musicalgroep heeft de eerste
helft van de musical al bijna in de
vingers zitten. Dat is maar goed ook,
want na de zomer is er maar 2,5
maand om de tweede helft in te
studeren en alle puntjes op de i te
zetten, voordat de leden het theater
bestormen om Noord-Holland kennis
te laten maken met Buddy. Buddy
denkt dat hij een elf is, maar blijkt
een mens te zijn. De Kerstman stuurt

leiding van de bekende dirigent
Harmen Cnossen. Met zijn muzikale
kennis en internationale ervaring
heeft hij de stijgende muzikale lijn
van de band inmiddels al een flinke
versnelling gegeven.
Het programma is extra aantrekkelijk
door het gastoptreden van zanger
Edouard. De in Frankijk geboren
Edouard van de Velde kwam in 2001

naar Nederland en begon zijn
carrière in een popband. Hij realiseerde zich echter al snel dat zijn
passie lag bij het chanson. Inmiddels
volgt hij zijn hart en Backum Brass
gaat graag het muzikale avontuur
met hem aan door samen een paar
liederen van Jacques Brel en Ramses
Shaffy ten gehore te brengen. Het
concert is gratis toegankelijk. Tip:
neem zelf een stoeltje mee!

De schelpenkar bij het standbeeld van de schelpenvisser op het Schulpersplein.
Foto: aangeleverd

Ook (school)jeugd van harte
welkom op Schelpenvissersdag
Bakkum - Op zondag 10 juli organiseert Oud-Castricum de tweede editie
van de Schelpenvissersdag. Dit festival ter ere van de schelpenvissers,
schelpenvaarders en schelpenbranders vindt van 13.00 tot 17.00 uur
plaats op het Schulpersplein.
In 2021 vond op initiatief van Pauline
van Vliet en Stichting Kist de eerste
editie van de Schelpenvissersdag
plaats. Toen werd het festival met
cultuurhistorie, educatie, streekhistorische informatie, poëzie, theater en
muziek nog klein gehouden
vanwege de coronabeperkingen.
Door het succes van de dag kon een
vervolg niet uitblijven. Dit jaar begeleide Pauline van Vliet meerdere
basisscholen met het project De Reis
van de Schelpen. Een historisch
educatief thema voor de leerlingen
van de bovenbouw, waarbij de
scholen bovendien verrast werden
met een bezoek van Menno Twisk
(nu als vrijwilliger van OudCastricum) met de Bakkumse
schelpenkar.
Schelpenkar
De schelpenkar staat, na een rondgang langs scholen en evenementen,
waaronder Vlaggetjesdag in Scheveningen, alvast ter promotie van het
festival van 10 juli opgesteld op het
Schulpersplein. Op woensdagochtend 6 juli zullen twee groepen van
het Clusiuscollege, die een thema

rond strand en duin hebben, een
presentatie op deze plek krijgen. Na
het evenement gaat de schelpenkar
weer terug naar zijn voorlopige
standplaats in de tuin van restaurant
Nieuw Westert in Egmond-Binnen.
Leuk en leerzaam, ook voor de
jeugd
Voor kinderen is er een bordspel,
genaamd ‘De reis van de schelpen’ en
je hoeft niet naar Vledder, want het
Zeemuseum Miramar is uitgenodigd
en komt naar Bakkum. Bovendien is
er een theatervoorstelling over het
leven van een schelpenvisser en een
rondleiding door het historische eens
Bruisende Bakkum-Zuid. Ooit willen
weten hoe de schelpenkar is
gebouwd? Deze en nog veel meer
informatie is te vinden bij de kraampjes op het plein van Stichting Oer-IJ,
Stichting Kist en Oud-Castricum met
verhalen over Oer-IJ, over projecten,
over de schulpvaart en er zijn nostalgische kaarten en routes te koop. De
toegang is gratis.
Op www.castricummer.nl hebben wij
het programmaschema in het artikel
opgenomen.
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Vrijdag 8 juli markt op het plein
van ondernemend Kindcentrum
Visser ’t Hooft
Op vrijdag 8 juli vanaf twaalf uur is er een markt op het plein
van Kindcentrum Visser ’t Hooft in Castricum. Aanleiding
hiervoor is het thema waar de leerlingen van groep 6 en 7
mee bezig zijn; het opstarten van in totaal vijf bedrijven.
De diensten en producten worden die middag aangeboden.
Denk aan diensten als schminken of een grabbelton en producten als gezonde milkshakes of muffins.
‘Ondernemend leren’ is één van de pijlers waar Kindcentrum Visser ’t Hooft in Castricum voor staat. Het gaat daarbij niet alleen
om het ondernemen in de zin van bedrijfsvoering, maar vooral
om het omzetten van ideeën naar daden; kansen zien en benutten. In het thema waarin vijf bedrijven starten solliciteren de leerlingen op de functies van algemeen directeur, directeur ontwerp
en directeur verkoop, marketing of financiën. Ook geven zij een
pitch aan hun leerkracht, waarin zij hun bedrijfsplan presenteren.
Hiermee kunnen ze hun startkapitaal van 10 euro verdienen.
De week voorafgaand aan de markt zijn de kinderen binnen de
bedrijven in gesprek over het product of de dienst waar zij geld
mee denken te verdienen en bedenken zij een geschikte marketingcampagne. Na de markt wordt de balans opgemaakt en zal
het bedrijf dat het meeste geld heeft verdiend een ondernemersprijs winnen. De markt is vrij toegankelijk.

Visser
’t Hooft
KINDCENTRUM

www.visserthooft.tabijn.nl • Telefoon 0251-655906

BURGERLIJKE STAND
Publicatie vindt alleen plaats met
toestemming van betrokkene(n). Uit
privacy-overwegingen kiezen steeds
minder personen voor publicatie.
OVERLEDENEN

Castricum: 19-05-2022 Johannes
Everhard Hartwich Schaank,
echtgenoot van Susanna H.
Scheffer. 24-05-2022 Hendrik de
Smidt, weduwnaar van Anne C.
Beets. 24-05-2022 Johanna Maria
Koek, weduwe van Alewijn Maan
Voogd Bergwerf. 24-05-2022
Ramon Kolk, gehuwd met Saskia C.
Smit. 26-05-2022 Herman Bakker,
gehuwd met Alida A. Peperkamp
30-05-2022 Hendrikus
Maximilianus van de Sandt,
gehuwd met Catharina J. Becker.
30-05-2022 Theodorus Anthonius
Schotten. 31-05-2022 Hilligje
Pruim, weduwe van Willem Aalbers.
09-06-2022 Walter Huzen,
weduwnaar van Attica F. Ernestus.
13-06-2022 Jozef Johannes Pieter
Storms, gehuwd met Anna S.J.
Geldermans. 16-06-2022 Francisca
Maria Anthonius Steeman, weduwe
van Theodorus Vlaarkamp. 18-062022 Johanna Wilhelmina Maria
Smink, weduwe van Peter C. de
Leeuw. 18-06-2022 Elisabeth Maria
van Vliet, gehuwd met Johannes J.
Mekken. 18-06-2022 Willem Karel
Betram. 24-06-2022 Haring Marten
Vermanen, weduwe van Sonja P.
Karseboom. Limmen: 30-05-2022
Arie Biesheuvel, gehuwd met
Henriëtte Reitsma. 05-06-2022
Berend Freriks, weduwnaar van
Neeltje Gerritsen.
GEBOORTES

Castricum: 14-06-2022 Billie Cobus
Meijer, zoon van Benno Meijer en

Amber van den Bos. 15-06-2022
Luca Vreede, zoon van Marcus C.A.
Vreede en Chantal de Lie. Limmen:
27-05-2022 Feline Lente
Beentjes,dochter van Thomas J.
Beentjes en Mariska Bloedjes
Akersloot. 27-05- 2022 Kai
Castricum, zoon van Lukas
Castricum en Paula J.P. Berkhout.
Elders: 19-05-2022 Abigail Josepha
Oosterman dochter van Daniel R.
Oosterman en Anna M.J. Theissling.
31-05- 2022 Zyon Sandro Meinen
zoon van Hendrikus B. Meinen en
Kaya S. Arrindell. 12-06-2022 Soy
Laurent Eijking zoon van Laurens
H.D. Eijking en Violet Laurent.
14-06-2022 Charlie Catharina van
Oort, dochter van Martijn R. van
Oort en Anisha Sengers. 15-062022 Noah Julian Schuijt, zoon van
Jeroen E. Schuijt en Patty
Zonneveld. 15-06-2022 Sem Jamie
Schuijt, zoon van Jeroen E. Schuijt
en Patty Zonneveld. 17-06-2022
Sem Hollenberg, zoon van Michael
R. Hollenberg en Barbara N. Neelen.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Het relatiebeding uit
de arbeidsovereenkomst
overtreden? Pas op
voor de boete!
Een werkgever zal in de arbeidsovereenkomst van
zijn werknemers vaak een relatiebeding opnemen.
Dit beding beschermt de werkgever er namelijk
tegen dat de werknemer na het einde van zijn
dienstverband voor de klanten en relaties van zijn
voormalige werkgever gaat werken of met hen
contact gaat onderhouden. De werkgever wil met
het relatiebeding dus voorkomen dat zijn klanten
en relaties bij hem weggaan als de werknemer bij
hem weggaat.
Aan de overtreding van een relatiebeding wordt
vaak een boete gekoppeld. Deze boete bestaat
uit de enkele overtreding van het relatiebeding,
maar ook uit het voortduren van de overtreding.
Indien de overtreding bijvoorbeeld 30 dagen heeft
geduurd, dan is de werknemer een boete voor de
overtreding verschuldigd en een boete voor de 30
dagen van de overtreding. Deze boetes variëren
van duizenden tot tienduizenden euro’s.
Dat de hoogte van de boete dus serieuze vormen
kan aannemen, is ook wel gebleken uit een zaak
waarin ik een werkgever heb bijgestaan. Deze
werkgever heeft te maken gekregen met een werknemer die, nadat hij uit dienst was gegaan, doelbewust de klanten en relaties van zijn voormalige
werkgever (onze cliënt) heeft willen aftroggelen.
En precies tegen deze situatie biedt het relatiebeding bescherming.

De werkgever was
erachter gekomen
dat de werknemer
achter zijn klanten
en relaties bleef
aanzitten, waarna
wij de werknemer
hadden verzocht
daarmee te stoppen. Hier ging de
werknemer echter
niet op in, waardoor
Mr. Mitchel Schildwacht
wij namens de werkgever aanspraak
hadden gemaakt op de boete die de werknemer
was verschuldigd voor het overtreden van het relatiebeding. Ook hadden wij de werknemer verzocht
de overtreding te staken en gestaakt te houden.
Uiteindelijk is deze zaak voor de rechter gekomen,
omdat de werknemer bleef volharden in zijn
standpunt dat het relatiebeding niet geldig zou zijn
en hij geen boete zou zijn verschuldigd. De rechter
heeft de werknemer daar echter niet in gevolgd en
hem veroordeeld tot het betalen van een boete van
€ 45.000,--. Ook moest de werknemer de overtreding staken en gestaakt houden.
Tanger Advocaten N.V.
Mitchel Schildwacht
m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853
Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Kids in Concert draagt
opbrengst over aan NCFS
Castricum/Baarn - Het was het ritje naar Baarn, waar de Nederlandse
Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) gevestigd is, meer dan waard. Dit om daar
een cheque van maar liefst 15.000 euro te overhandigen ter ondersteuning naar meer onderzoek en uitbreiding van medicijnontwikkeling.
Natuurlijk werden vertegenwoordigers Herman Sterken en Mariska
Tauber van Kids in Concert met
open armen ontvangen. Vervolgens werden door Jacqueline
Noordhoek (directeur NCFS) en
Herman Sterken over en weer wat
verhalen uitgewisseld. Er blijkt

gelukkig voortgang te zijn in de
medicijnontwikkeling, waardoor
patiënten met Cystic Fibrosis (Taaislijmziekte) betere toekomstverwachtingen krijgen. Er is zelfs een
Europese samenwerking om juist
ook die moeilijke gevallen te
kunnen helpen in de ontwikkeling

van het juiste medicijn.
Voor Herman en Mariska een uitdaging om aan het succesvolle Kids in
Concert van afgelopen maand
misschien volgend jaar een vervolg
te geven. Zij rekenen daarbij
natuurlijk op de vele vrijwilligers
aan dit evenement, het orkest, de
sponsors, de dansers, sporthal De
Bloemen en zeker de bezoekers die
uiteindelijk zorgden dat de 15.000
euro kon worden overhandigd.
Bedankt!

HUWELIJK/GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

Castricum: 28-05- 2022 Huwelijk
van Menno Sanders en Anouk
Gerarda van den Brink. 11-06- 2022
Huwelijk Leon Rutte en Michelle
Juliët Maria Hollenberg. 17-062022 Huwelijk Oscar Heijne en Gina
Schuijt. 18-06-2022 Huwelijk
Robertus Lodevicus Cornelis van
Dam en Lotte Marlous Koster.
18-06-2022 Huwelijk Albertus
Johannes Brakenhoff en Verena
Hoogeboom. 22-06- 2022 Huwelijk
Michael Leander Hubert en Linda
van Dam. 22-06- 2022 Huwelijk
Maarten van Randeraat en Esther
Volmer.

De overhandiging van de cheque met v.l.n.r. Trudy van de Veen, Jacqueline Noordhoek van NCFS, Herman Sterken en Mariska
Tauber van Kids in Concert. Foto: Aart Tóth
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Tentoonstelling ‘Twee werelden in
één wrak’ te zien in Huis van Hilde
Castricum - In 2005 vinden duikers, na eerdere kleinere vondsten, een
wrak op de zeebodem bij Texel. De lading illustreert twee werelden. Voor
de ene wereld kapmessen om de grond mee om te ploegen, voor de
andere wereld luxeartikelen als een Engels servies. Het koloniale
verleden is met deze vondst tastbaar geworden en nu te zien in het Huis
van Hilde.

Gastheer Wijnand Stomp (l) en gedeputeerde Rosan Kocken (Cultuur en Erfgoed).
Foto: Ans Pelzer

Door Ans Pelzer
Vrijdag 1 juli werd de tentoonstelling
geopend onder grote belangstelling.
De dag dat ook Keti Koti, een van
oorsprong Surinaamse feestdag ter
viering van de afschaffing van de
slavernij, werd gevierd. Op 1 juli 1863
schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de
slavernij in Surinaamse en de Nederlandse Antillen af.
Schrijver Chris Polanen vertelt in zijn
openingspraatje over zijn voorouders
en de gruwelijke manier waarop ze
behandeld werden. Ook na de afschaffing van de slavernij werden zijn voorouders en velen anderen in Suriname
nog minstens tien jaar verplicht om
op contractbasis het werk te blijven
doen.

Excuses voor slavernijverleden
Tijdens de opening maakte de
Commissaris van de Koning in NoordHolland, Arthur van Dijk, excuses voor
het slavernijverleden. Van Dijk is
daarmee de eerste commissaris van
de Koning die excuses aanbiedt aan
de tot slaaf gemaakten en hun
nazaten. ,,Een op de twintig NoordHollanders heeft voorouders die in
slavernij leefden”, sprak Van Dijk. ,,Een
excuus is niet het einde en met de
bedoeling het boek te sluiten. Het
wordt juist geopend’’, zo zei Van Dijk.
Diezelfde dag bood ook de Nederlandsche Bank excuses aan voor haar
rol in het trans-Atlantische
slavernijverleden.
De openingshandeling
De openingshandeling in het Huis van
Hilde werd verricht door Wijnand

Stomp (alias Mijnheer Anansi) – auteur
en theatermaker. Hij riep de hulp in
van gedeputeerde Rosan Kocken
(provincie Noord-Holland). Rosan
benadrukte het belang van de excuses
voor de misdaden tegen de menselijkheid in het slavernijverleden. Rosan
vertelde ook over de taken van een
museum. Een van die taken is volgens
haar ‘te illustreren welke erfgoed we
hebben en hoe we naar dat erfgoed
kijken’.
Het schervenwrak
Op het wrak dat in 2005 bij Texel
wordt gevonden is op sommige
stukken het jaartal 1822 te lezen. In
dat jaar verging een schip, dat met
een lading goederen op weg was naar
Barbice – een voormalige Nederlandse
kolonie in de zeventiende en achttiende eeuw. De lading illustreert twee
werelden. Voor de ene wereld
kapmessen om de grond mee om te
ploegen en tonnen vol kleinere
messen die gebruikt werden om
suikerriet van de bladeren af te halen.
Voor de andere wereld luxeartikelen
als een Engels servies. Het koloniale
verleden is met deze vondst heel tastbaar geworden. In de tentoonstelling
wordt geprobeerd de geschiedenis
toegankelijk te maken voor jong en
oud. ,,De vondsten vertellen zelf het
verhaal’’, zoals Rosan Kocken het zegt.
,,Er is ook een speciale kindertijdlijn.’’
Te zien tot 5 maart
Wethouder Valentijn Brouwer was
aanwezig bij de opening: ,,Deze
tentoonstelling over het schervenwrak
en de voorwerpen daaruit zijn een
passende aanleiding om het koloniale
verleden bespreekbaar te maken.’’ De
tentoonstelling ‘Twee werelden in één
wrak’ is te zien tot 5 maart 2023. Ter
gelegenheid van de tentoonstelling is
een fraai geïllustreerde brochure
uitgegeven. Een aanrader met
kinderen in de zomervakantie.
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LEZERSPOST
60-plusser en toch fit en vitaal blijven
Als royale 60-plusser trok fitheidsprogramma ‘Fit & Vitaal 60+ Castricum’
mijn bijzondere aandacht. Wekelijks speel ik een potje volleybal met andere
sportieve senioren. Die activiteit loopt van begin september tot einde mei.
Het programma van Team Sportservice Kennemerland voor zomermaand
juni komt als geroepen. Eerst een vrijwillige fitheidstest, daarna vier weken
– twee keer per week –- diverse sporten uitproberen. Tegen geringe kosten
kunnen deelnemers zich in- en ontspannen. Sportieve uitdaging voor senioren om te ontdekken welke tak van sport hen het beste past. Onder leiding
van kundige trainers wordt overdag zowel binnen als buiten gesport.
Het programma blijkt voor iedereen geschikt. Conditie, spierkracht en BMI
worden in ongedwongen atmosfeer gemeten. Daarna vernemen deelnemers op welke dagen zij uit het grote aanbod van ‘Beweeggids 60-plus’
welke mogelijkheden krijgen voorgeschoteld. Voor de maand juni 2022
betrof dit tafeltennis bij TTV Castricum, veteranen fitness bij Full of Life,
Gezond Oud buiten bewegen in NH-duingebied, yoga bij Full of Life,
(wandel)hockey bij MHC Castricum, wandelen in het duin, gymnastiek bij
DOS Castricum en jeu de boules bij De Stetters. Clubvertegenwoordigers
zetten zich op enthousiaste wijze in om het alle circa vijftien deelnemers
naar de zin te maken. Meedoen in plezierige ambiance gold voor elke activiteit, Fit en Vitaal 60+ Castricum vormde een geslaagde uitdaging.
Team Sportservice Kennemerland ontvangt een verdiende pluim, het initiatief is voor herhaling vatbaar. Voor liefhebbers resteren immers nog meer
dan genoeg sporten om fit en vitaal te blijven.
Peter Samuel, Limmen
Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige versie is op
www.castricummer.nl te vinden.

Zomers overlast GFT-bakken
Wat een verademing was het toen de gemeente begon met extra ophaalrondes voor de groene bak. Dat gebeurde in de periodes dat er gesnoeid
kon worden. Goede keus van de gemeente!
Maar waar men in andere gemeentes extra ophaalrondes organiseert in het
voorjaar en de zomer, doet de gemeente Castricum dat niet. Het gevolg?
Stankoverlast, maden en overal vieze vliegen in- en rond het huis. Vorig jaar
bestond dit probleem ook en heb ik daarvan meerdere keren melding
gemaakt bij de gemeente. Wie verzint het toch dat de groene bak maar 1x
per drie weken wordt geleegd terwijl het hartstikke warm is en de boel
lekker aan het broeien is in die bakken. Wanneer gaat de gemeente daarop
eindelijk actie ondernemen? Leeg die bakken ajb wekelijks in de maanden
juni-september. Weg met die overlast!
Naam inzender bij de redactie bekend

Boswachter Wouter Bol: ,,Duinen in deze
omgeving uniek vanwege biodiversiteit’’
Castricum - De duinen in onze omgeving zijn uniek vanwege de biodiversiteit. Dat zegt boswachter Wouter Bol van PWN, die vrijwel dagelijks in
het gebied te vinden is. Hij licht toe: ,,We monitoren ontwikkelingen en
als het nodig is sturen we bij.’’

Boswachter Wouter Bol.
Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer
Wouter Bol (39) werkt sinds vijf jaar
bij PWN. ,,Het monitoren van ontwikkelingen van onder andere diverse
insectensoorten, vogels en vlinders
is een van mijn taken. Door te monitoren kunnen we zien hoe de
soorten zich ontwikkelen. We kijken
bijvoorbeeld naar de dagvlinders en

brengen in kaart hoe het met ze
gaat. Dat heeft in de eerste plaats
een signalerende functie, om te zien
of een bepaalde soort verdwijnt of
een achterstand oploopt. Daarna
kunnen we de oorzaak aanpakken
door maatregelen te treffen. We
leggen bijvoorbeeld stuifduinen
(opnieuw) aan. Die stuifduinen zijn
goed voor vlinder- én andere
soorten in het duin. Sommige
soorten worden minder beïnvloed
door klimaatverandering, zoals de
kleine wintervlinder. Dat is een van
de vlinders die verantwoordelijk is
voor de rupsenpiek in het voorjaar.
De wintervlinders zorgen ervoor dat
vogels als de koolmees en de bonte
vliegenvanger aan extra veel voedsel
kunnen komen.’’
Temperatuurstijging
Door stijging van de temperatuur
zijn de rupsen al actief voordat de

eieren van koolmezen – en andere
soorten die afhankelijk zijn van de
rupsen – uitkomen. Dan missen deze
soorten de rupsenpiek en kunnen zo
veel moeilijker hun jongen grootbrengen. Daarnaast hebben de
rupsen op deze manier minder
natuurlijke vijanden. Ze kunnen
schade veroorzaken aan eiken
doordat ze de bomen eerder
belasten met hun vraat. Door de stijging van de temperatuur komen de
vlinders al uit voordat er blad aan de
eikenbomen zit. Dan zijn er minder
rupsen en hebben de jonge vogels
ook niet genoeg voedsel. Andere
vijanden van de kleine wintervlinder
zijn bepaalde soorten sluipwespen.
Deze wespen leven op hun beurt
vooral van rupsen. Door gebruik van
pesticiden kunnen sluipwespen
lokaal uitsterven. Dan krijgen de
rupsen nog meer vrij spel. PWN kijkt
wat nodig is om dit om dit soort
ontwikkelingen te keren of te
voorkomen.
Zandverstuivingen aanbrengen
Wouter: ,,Het aanbrengen van stuif-

duin doen we op verschillende
manieren. Deze stuifduinen zijn van
levensbelang voor onder andere
allerlei keversoorten. Door het
verstuiven en verplaatsen van zand
vindt er voortdurend verjonging van
de vegetatie plaats. Heel veel
soorten profiteren daarvan. Veel
loopkevers zijn uniek voor dit duingebied. Door de verstuivingen
kunnen ze beter bij zaden van
plantjes komen, waarmee ze weer
larven groot kunnen brengen. In de
buurt van Castricum maken we
duinen die vroeger stoven en nu
dichtgegroeid zijn weer open. Ook
kleinschaliger maken we zandplekjes. We zien nu goed welke
soorten er terugkomen. De donkere
kustkruiper bijvoorbeeld is een kever
uit de familie van de loopkevers die
we nu weer vaker zien. Kevers
vervullen ook hun rol in het ecosysteem. De larven eten de wortels
helmgras zodat niet alles vol komt te
staan met alleen maar helmgras en
dat helpt weer andere
plantensoorten.’’

Superleuk werk
,,Ik vind het zo leuk om alles uit te
pluizen in het duin en heel veel te
weten te komen over wat er kruipt
en vliegt. Interesse in de natuur had
ik altijd al. Ik ben mijn studietraject
begonnen met de hbo-opleiding
plattelandsvernieuwing in Delft.
Daarna heb ik een master gedaan in
Wageningen. Toen ik mijn baan bij
PWN kreeg zijn we naar deze regio
verhuisd. Het is hier mooi wonen en
dicht bij de natuur, maar soms mis ik
de reuring van de grote stad en mijn
vrienden daar wel. Ik was altijd al
met monitoring bezig, ook in Den
Haag waar ik eerder woonde.
Daarom was de vacature bij PWN
voor een boswachter met de portefeuille monitoring ook een mooie
toevalstreffer. Mijn werk is heel
divers; ook handhaving maakt er een
klein deel vanuit. Dan gaat het
vooral om loslopende honden,
mensen die buiten de paden lopen
en broedgebieden verstoren. En och,
soms wordt er wel eens iemand
boos, maar meestal begrijpen
mensen het wel.’’
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Resultaten en
beelden triatlon
Castricum - Winnaar Mohamad
Maso was weer de enige die het
parcours binnen het uur aflegde.
Hij klokte een eindtijd van 00:57:58
bijna twee seconden en was
daarmee bijna twee seconden
sneller dan in 2019. Joris de Boer
uit Winkel werd tweede met een
eindtijd van 01:00:04. Plaatsgenoten Alex Admiraal (01:06:00) en
Matthew Walker (01:08:48)
eindigden op de zesde, respectievelijk negende plaats.
Bij de dames was Carla van Rooijen
(Uithoorn) de snelste atleet. Zij klokte
een tijd van 01:09:45, gevolgd door
de Castricumse Lindsay van der Meer
die één seconde langer over het
parcours deed en hiermee wederom
een geweldige prestatie leverde.
Derde werd Richelle Kuijper uit
Amsterdam (01:11:07). Clara Menargues uit Limmen behaalde een
verdienstelijke vijfde plaats met een
tijd van 01:17:48. De plaatsen zes,
zeven, acht en tien waren eveneens
voor Castricumse dames weggelegd:
Ilona Duin (01:18:09), Iverna Creton
(01:18:57), Sabine Russheim (01:19:03)
en Marloes Bloem (01:20:47).
De volledige uitslagen kunt u zien op
https://nl.mylaps.com/evenementen/
uitslagen/2022/jul/3/castricum
Tekst en foto’s: Henk de Reus.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

2

Verticaal 1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeilamp; 6. koude lekkernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. scheikundig onderzoeker; 16. projectieplaatje; 18.
zwaar en lomp; 20. boomsoort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje
wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig
en zeker; 29. groentesoort; 32. groentesoort; 34. vlaktemaat;
36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax;
40. deel van voet; 42. vissersmand; 43. rivier in Frankrijk; 45.
hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij);
53. Nederlands talen instituut (afk.); 54. grote ronde vrucht; 55.
tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek (mooi); 59. afgewerkt oud
paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steenvlas); 63. onbesuisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 67. alcoholische drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78.
bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
mobiele eenheid (afk.).

4

5

12
15

Horizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van
een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 reverendus
dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21. hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat;
31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33.
familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord; 38. spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44.
kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind; 48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52.
gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend
voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad;
62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dierenbek; 67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorganisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73.
groentesoort; 76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78.
behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.); 82.
streling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87.
leeftijdsgroep (jongeren).
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Tegoedbon
voor maar
liefst tien ijsjes
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De Roset aan de Burgemeester
Mooijstraat 17

Marjan Jongejans uit haar
bol bij dertig jaar Hizi-Hair
Castricum - Vrijdag 1 juli rond 11.00 uur; veel ballonnen, veel bloemen en
zelfs een draaiorgel in winkelcentrum Geesterduin bij Hizi-Hair voor de
deur. Veel klanten die met bloemen en enveloppes kwamen aanlopen en
een medewerkster die naar buiten werd gemaneuvreerd door collega’s
om met z’n allen uit hun dak te gaan bij het orgel tot zelfs de polonaise.
huizen, tot grote tevredenheid.
Als er opmerkingen komen richting
Marjan ,,Hoe hou je het vol, dertig
jaar’’ weet ze dat meteen positief uit
te leggen: ,.Het kappersvak is het
leukste vak van de wereld!’’ AnneChristien vult dat nog even aan met
een anekdote van Marjan: ,,Als je
slechtste dag nog een feestje is’’. Het
zegt genoeg over het zeer positieve,
sociale samenspel tussen werkgever
en werknemer; ook een gezegde van
Marjan Jongejans. Het was nog lang
onrustig in winkelcentrum Geesterduin op die vrijdag de 1e juli.
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Puzzel mee en win een een tegoedbon voor maar liefst tien ijsjes, beschikbaar gesteld door De Roset!
Mail de oplossing voor maandag 11 juli naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam,
adres en telefoonnummer.

Het bleek te gaan om Marjan Jongejans, die al dertig jaar Castricumse
bolletjes knipt, wast, föhnt, watergolft en soms ook van een permanentje voorziet. Ze kent ze dan ook
allemaal bij naam en weet de haarbehandeling altijd naar tevredenheid af
te sluiten. Daarbij heeft ze ook
aandacht voor de achtergronden bij
klanten en spreekt ze indien nodig
bemoedigend toe. Een soort klantenbinding van dertig jaar, blijkt aan de
trouwe klanten. Van die dertig jaar is
Marjan de laatste vijftien jaar onder
de hoede van Anne-Christien Beek-
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Marjan Jongejans in de bloemen met collega’s. Foto: Aart Tóth
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Schoolkampioenschap schaken bij Cunera
Castricum - Enkele leerlingen van Schaakvereniging Castricum wilden
extra schaaklessen op hun school; Cunera. Schaakleraren Eric van
Benschop en Fred Kok werkten daar graag aan mee. Sinds juni werd aan
25 kinderen schaakles gegeven.

Wout van Eerden (rechts) was de sterkste speler van het schoolkampioenschap.
Foto: Zinzy van Zeelt

Aan het eind van het schooljaar
namen Eric en Fred het initiatief
voor het schoolkampioenschap van
basisschool Cunera. Maar liefst 61
kinderen deden mee. Zij waren over
het hele schoolgebouw verspreid.
Je zag groepjes spelen in de
klassen, maar ook in de recreatieruimte en zelfs in de garderobe. In
een moordend tempo van zeven
minuten per partij per spel plus
zeven seconden bonus per zet
werkten de leerlingen in één uur
tijd het toernooi af. Wout van
Eerden was overduidelijk de beste.
Zijn geheime wapen is herdersmat,
waarbij je de argeloze tegenstander
binnen vier zetten verslaat. Boaz
Kolemenoglu en Jens Admiraal
haalden zilver en brons. Basisschool
Cunera heeft geen schaakbord! De
lessen en het toernooi gingen via
internet. Door de grote belangstelling van de leerlingen kan de school
er niet meer omheen om nu ook
echte schaakborden aan te
schaffen. (Tekst: Fred Kok,
schaakleraar)

Gratis sportieve activiteiten
voor kinderen in zomervakantie
Castricum/Heemskerk - Kinderen die deze zomer zin hebben om te
sporten en bewegen zijn van harte welkom bij de gratis zomervakantieactiviteiten van Team Sportservice Kennemerland. Er is weer van alles te
doen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die in de gemeente
Castricum en Heemskerk wonen of naar de basisschool gaan.

de Velst in Heemskerk zijn op
woensdag 20 juli en donderdag 21
juli voor groep 3 tot en met 8 de
grote gymspellen bunkertrefbal en
apenkooi 2.0.
Wie mee wil doen aan de gratis
vakantieactiviteiten kan zich via de
website www.noordhollandactief.nl
inschrijven. De activiteiten zijn
eenvoudig te vinden door het filter
‘Evenementen’ te selecteren. Per
leeftijdscategorie zijn er verschillende aanvangstijden. Wie hulp
nodig heeft met aanmelden of
vragen heeft over de activiteiten
kan een e-mail naar kennemerland@teamsportservice.nl sturen.

Team Sportservice Kennemerland organiseert de gratis sportieve activiteiten in elke
schoolvakantie. Foto: aangeleverd

In de eerste vakantieweek start de
reeks activiteiten op maandagochtend met een sportcarrousel voor
groep 3 tot en met 8 in de frisse
buitenlucht. Bij CSV in Castricum
kunnen de kinderen verschillende
spellen spelen, zoals handbal,
trefbal en stoepranden. Deelnemers die dat willen kunnen zich
tijdens deze activiteit kwalificeren

voor het NK stoepranden. Op
dinsdag 19 juli kunnen kinderen in
Limmen meedoen aan Urbans
Sports, een mix van stoere sporten
zoals freerunning, slackline en
bootcamp. In de middag een gezellige kleuterinstuif met verschillende
activiteiten zoals klimmen,
springen, touwzwaaien, schommelen, tikspelletjes en veel meer. In

Veel te ontdekken bij
KidsVakantieCocktail
Castricum - Kinderen (en hun ouders) kunnen deze zomer weer volop
kennismaken met sportieve en culturele activiteiten in Castricum, Akersloot en Limmen. De KidsVakantieCocktail (KVC) maakt dit op laagdrempelige wijze mogelijk. Maar liefst negentien partners nemen deel aan het
project.
Op alle basisscholen hebben de vrijwilligers van de KidsVakantieCocktail
A3-formaat flyers achtergelaten. In
deze flyers staat het complete over-

zicht van alle activiteiten waaraan de
kinderen deze zomervakantie
kunnen deelnemen. Deelnemende
organisaties zijn zwembad De Witte

Fun in the Sun
Team Sportservice is deze zomervakantie ook te vinden bij Fun in the
Sun in Heemskerk. Het Cultuurhuis,
MET Heemskerk, de bibliotheek en
Team Sportservice organiseren in
de week van 1 tot 5 augustus
diverse culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Op 2 en 5
augustus kunnen kinderen van 6
tot 12 jaar gratis meedoen aan de
sport- en spelochtend op het grasveld achter het gemeentehuis. Ook
hiervoor kunnen deelnemers zich
via www.noordhollandactief.nl
aanmelden. Spontaan langskomen
op de ochtend zelf mag ook.

Brug, de Tuin van Kapitein Rommel,
KPB mountainbiking, Musica Paulina,
gymnastiekvereniging DOS, korfbalvereniging Helios, harmonie Excelsior, multisportpark Berg en Bal,
archeologiemuseum Huis van Hilde,
Bibliotheek Kennemerwaard, Yoga
Castricum, Speel-O-Theek Castricum,
het Peutercafé, praktijk Margreet
Rodenburg, Reddingsbrigade
Castricum, Welzijn Castricum, basketbalvereniging The Sea Devils, Tafeltennisvereniging Castricum en OK
Gym. Flyer gemist of meer weten?
Mail naar kvc.castricum@gmail.com
voor uitgebreide informatie.

Olivier Ghibaudo (rechts) won in de finale van Charlie Camus (links).
Foto: aangeleverd

Fransman en Italiaanse winnen
TC Bakkum Dutch Junior Open
Bakkum - Zondag kwam de 65e editie van een succesvol TC Bakkum
Dutch Junior Open ten einde. Tennistalent tot en met 18 jaar uit 39
verschillende landen deden mee. Het was een zonovergoten week, waar
alleen op donderdagavond veel regen viel. Tot het einde van de week
waren ook Nederlandse tennissers actief, waardoor het toernooi een
extra leuk tintje kreeg.
De grote favoriet voor de titel was
de Rus Yaroslav Demin, die op plek
21 van de wereld staat. Nog nooit
stond zo’n hooggeplaatste speler op
dit toernooi. De als eerste geplaatste
Demin verloor echter al in de achtste
finales van de Fransman Antoine
Ghibaudo (16e geplaatst), die 4
matchpoints van de Rus wist weg te
werken. Deze ontsnapping gaf hem
zoveel vertrouwen, dat de 17-jarige
Ghibaudo de finale haalde en daarin
wist af te rekenen met de pas
15-jarige Australiër Charlie Camus.
De sterke service en de constantheid
van de Fransman bleken de doorslag
te geven. Het werd 6-4 6-4.
Bij de meisjes lagen de als eerste en
tweede geplaatste deelneemsters er
ook al voor de kwarfinale uit. De
Italiaanse Federica Urgesi was met
haar 112e plek op de wereldranglijst
(3e geplaatst) de hoogst gerangschikte speelster die nog in het toernooi zat. Deze status maakte ze waar
door in de finale met 6-1 6-3 af te
rekenen met de Duitse Josy Daems.
De 16-jarige Duitse was niet opgewassen tegen de oerdegelijke
Italiaanse.
In de meisjesdubbel was er Nederlands succes. Helaas net geen toernooioverwinning, maar de Nederlandse meiden Sarah van Emst (17

jaar) en Britt du Pree (15 jaar)
konden meer dan trots zijn met hun
tweede plaats. In de finale kwamen
zij net tekort tegen het eerste
geplaatste koppel Melisa Ercan
(Turkije) en Amelie Smejkalova (Tsjechië). In een spannende wedstrijd
werd het 4-6, 6-4 en 10-5 (supertiebreak) voor de combinatie uit Turkije
en Tsjechië. De Nederlandse meiden
konden het momentum, dat ze
hadden verloren in de tweede set,
niet terugpakken in de
supertiebreak.
De titel bij de jongensdubbel ging
naar Emilien Demanet (België) en
Anro Nel (Zuid-Afrika). Het als 6e
geplaatste koppel won in de finale
met 7-6 6-4 van de Zweed Max
Dahlin en de Brit Freddy Blaydes. De
Belg en de Zuid-Afrikaan waren
achterin sterker dan hun tegenstanders en dit gaf uiteindelijk de
doorslag.
De organisatie spreekt haar grote
dank uit aan iedereen die het toernooi mogelijk heeft gemaakt. Alle
vrijwilligers uit de organisatie, de
sponsors, alle deelnemers en het
vele aanwezige publiek dat gedurende de week kwam. Zonder hen
was het toernooi nooit zo succesvol
geweest. Tot volgend jaar bij de
editie van 2023!

Federica Urgesi (links) was een duidelijke maat te groot voor Josy Daems (rechts).
Foto: aangeleverd
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KORT
Meerstemmig

Limmen - Kom vrijdag 15 juli
luisteren naar de prachtige tweeen driestemmige liedjes die
Mariska van der Leij, Lieke Jacobs
en Pauline van Schagen ten
gehore brengen. Ze zingen
enkele mantra’s en een flink
aantal liedjes met een diepere
boodschap. Pauline begeleidt ze
daarbij op gitaar. Het optreden
vindt plaats in de yogastudio van
Yoga Daniëlle aan de Schipperslaan 4. Het optreden begint om
20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30
uur geopend. Bezoekers dienen
zich vooraf via pauline@musicapaulina.nl aan te melden.

Ronduit, ISOB en Forte
starten unieke Technitheek
Regio - De schoolbesturen Ronduit en ISOB en kinderopvangorganisatie
Forte Kinderopvang starten een unieke samenwerking in de vorm van
een Technitheek. Hier kan technisch speel- en lesmateriaal uitgewisseld
en geleend worden. Door gebruik van dit technische materiaal leren
kinderen op een speelse manier redeneren, structureren en nieuwsgierig
op onderzoek uit te gaan.

Auteurs Dick Beets (links) en Cora Ney-Bruin bij de presentatie van hun boek ‘De
Woude, een eiland vol verhalen’. Foto: aangeleverd

De Woude: een eiland
vol verhalen in boekvorm
De Woude - Over het eiland De Woude is niet veel bekend. Dat verandert
met het boek ‘De Woude, een eiland vol verhalen’, dat Cora Ney-Bruin en
Dick Beets bij Uitgeverij Noord-Holland hebben laten verschijnen. Beiden
hebben zich drie jaar verdiept in vierhonderd jaar geschiedenis van de
Westwouderpolder.
Het dikke rijk geïllustreerde naslagwerk (330 pagina’s hardcover) kreeg
vorige week zijn vuurdoop in caférestaurant ’t Kombof onder toeziend
oog van sponsoren, bestuurders en
eilandbewoners. Onder de aanwezigen was ook George Italiaander, die
voor de boekuitreiking was overgekomen uit Tel Aviv. Gepassioneerd
deed de speciale gast verslag van de
periode waarin zijn ouders in WOII
ondergedoken hadden gezeten op
De Woude. Tussen 1946 en 1970 was
hij nog veelvuldig teruggekeerd naar
het eiland waaraan hij zijn leven
dankte.
Naast bloemlezingen over de
oorlogsjaren worden de families
beschreven die op het eiland leefden,
en nog leven. ,,Zoals de Los’sen en de
Hos’sen met hun vele nichten en
aangetrouwde neven’’, aldus ceremoniemeester René Hoogland. Hij
bekende dat hij, ondanks een wooncarrière van bijna veertig jaar op De
Woude, nog steeds niet weet hoe dat
nu precies met die families zit.
Maartje Helder-Los (76), in de voetsporen van eiland-oudste wijlen haar
broer Ome Dick die dit jaar 92 jaar
zou zijn geworden, ontving uit
handen van ex-cultuurwethouder en
-eilandbewoner Ron de Haan het
eerste exemplaar.
De Haan: ,,Historische informatie is

belangrijk voor de gemeente. Dit
boek is van grote waarde doordat de
geschiedenis van het eiland wordt
bewaard en verder gaat. Heel knap
hoe de auteurs na hun boek over 375
jaar Starnmeer deze prestatie op hun
naam hebben gezet.’’ Bestellingen
van ‘De Woude, een eiland vol
verhalen’ kunnen worden gedaan bij
Stichting Eiland De Woude. De
kosten bedragen 30 euro plus
verzendkosten (6,95 euro). Het boek
is ook verkrijgbaar bij de betere
boekhandel en via ink@dewoude.net
te bestellen. Het is dan op afspraak af
te halen op De Woude.

Naast robotjes, DJ-sets, een 3D-printer
en een beweegvloer zijn ook drones in
de Technitheek beschikbaar.
Foto: Unsplash

Lotenverkoop Zonnebloem

Castricum - Afgelopen vrijdag
kreeg De Zonnebloem weer een
kraam op de weekmarkt om
loten te verkopen voor de plaatselijke afdeling. Al vroeg werd de
kraam herkenbaar gemaakt met
vlaggen, folders en ballonnen.
Met negen vrijwilligers ging men
aan de slag. Het weer werkte
mee, al moest men wel af en toe
de folders redden, omdat ze van
de kraam vlogen door de wind.
De vrijwilligers hebben heel wat
loten kunnen verkopen. De
opbrengst zal worden besteed
aan het bekostigen van
uitstapjes met de ouderen. Foto:
aangeleverd

Zinnige Zomeravonden

Auteur Dick Beets (links) aan de
boekentafel met veehouder Dick Hos
jr. Foto: aangeleverd

Castricum - In de pastorie van
de Sint Pancratiuskerk zijn deze
zomer vier samenkomsten onder
de noemer Zinnige Zomeravonden. Op vier achtereenvolgende woensdagen kunnen
belangstellenden hier samen
genieten van een maaltijd, een
film en een goed gesprek. Deze
bijeenkomsten zijn op 20 en 27
juli en op 3 en 10 augustus,
telkens van 18.00 tot ongeveer
21.00 uur. Deelname kost 6 euro
per keer. Aanmelden kan bij
Hennie Brugman (06 41820710 /
0251 654447 / hennie.brugman@
ziggo.nl).

Kom gratis skaten en/of suppen
Castricum - Leerlingen van het
voortgezet onderwijs kunnen deze
zomer gratis deelnemen aan skaten
en suppen. In de eerste zomerweek
op dinsdag 19 juli kun je komen
skaten op de skatebaan in Castricum
onder leiding van een ervaren skater.
Je leert de basistrucjes en de moeilijkere acties. Daarnaast leer je verschillende valtechnieken. Heb je dit altijd
al willen leren? Dit is je kans! Tussen
16.00 en 17.45 uur kun jij werken aan
je skate skills. Voor deze activiteit is
het belangrijk om je eigen skateboard mee te nemen.

Medewerkers van de drie samenwerkende organisaties kunnen terecht
in de nieuwe en unieke Experience
Technitheek in Alkmaar. In deze
‘bibliotheek’ voor technisch spel- en

lesmateriaal kunnen door leerkrachten en pedagogisch medewerkers makkelijk en laagdrempelig
technische materialen worden
geleend om in te zetten tijdens de
les of tijdens de opvang. Het op een
speelse manier inzetten van technische materialen voor kinderen
bevordert diverse vaardigheden.
Door het technische lesmateriaal
leren kinderen op een speelse
manier redeneren, structureren en
nieuwsgierig op onderzoek uit te
gaan.
De Experience Technitheek bedient
de aangesloten scholen van beide
schoolbesturen en de Forte Kinderopvanglocaties in onder andere de
gemeente Alkmaar, gemeente
Bergen en de gemeente Castricum.
In eerste instantie is er technisch
speel- en lesmateriaal te lenen dat
binnen de drie organisaties al voorhanden is. De collectie wordt later
nog verder uitgebreid met nieuwe
materialen.

Op dinsdag 23 augustus kun je het
water op bij het Stet in Limmen om
te gaan suppen op een mega-sup.
Op een mega-sup kun je met maximaal tien personen tegelijk suppen.
Tussen 13.00 en 15.45 uur gaan
verschillende groepen het water op.
Dit wordt hilarisch! Doe jij mee? Deze
activiteiten zijn voor alle middelbare
scholieren in Castricum. Ben je
gevorderd of beginnend skater/
supper? Iedereen is welkom. Breng
vooral je vrienden, vriendinnen,
broers/zussen en buurtgenootjes op

de hoogte.
Lijkt het jou leuk om mee te doen
aan een of twee activiteiten? Kijk dan
op www.sportenbewegenincastricum.nl/activiteitenaanbod-2022
voor meer informatie en inschrijven.
Inschrijven is verplicht en gaat per
activiteit en per ronde. Heb je
vragen? Neem contact op met buurtsportcoach Wessel Dekker via
wdekker@teamsportservice.nl of
0251 254740. Deze activiteiten zijn
georganiseerd in samenwerking met
de jongerenwerkers van Stichting
Welzijn Castricum.

Een elf in de Tuin van Kapitein Rommel. Foto: aangeleverd

Elfen in de elfde Sprookjestuin
Castricum - Het is weer bijna zover: van 17 tot en met 21 juli komen alle
sprookjes voor de elfde keer weer tot leven en verandert de Tuin van
Kapitein Rommel in een magische wereld. Vanaf 6 juli kun je kaarten
reserveren. Deze zijn uitsluitend via www.tuinvankapiteinrommel.nl
verkrijgbaar op basis van een vooraf te kiezen tijdslot. Toegang: 5,00
euro per kind, maximaal twee volwassen die de kind(eren) begeleiden
hebben gratis toegang. Er is geen kaartverkoop aan de poort.
De elf is een mythisch wezen en in de
sprookjeswereld een magisch getal.
De elfde Sprookjestuin is daarom een
bijzondere verjaardag. Een
verjaardag met elfen, de wezentjes
die voorkomen in mythes, sprookjes
en volksverhalen. Bestaan elfen dan
ook in het echt? Ja, ze bestaan echt
tussen 17 en 21 juli in de Sprookjestuin in de Tuin van Kapitein Rommel.
Zou het dan ook echt waar zijn dat
nieuwe elfjes daar om de elf jaren
geboren worden? In een geheel
nieuw sprookje beleef je dit in de
kraamkamer van de elf, het kleine
magische wezentje van een haast
onnatuurlijke schoonheid met vleugels en puntoren.
Naast de elfjes is er nog veel meer te

beleven in de Sprookjestuin. Anita
Boots vertelt over het lieveheersbeestje dat zijn stippen zoekt. Zij
maakt er een prachtige voorstelling
van in het grote lieveheersbeestjeshuis. Door de hele tuin vind je lieveheersbeestjes. Verder kun je dansen
met de zwanen en zie je Sneeuwwitje die slaapt? Durf jij de reus
onder de voeten te kriebelen? Kus jij
de kikker?...en zal er een mooie prins
te voorschijn komen? En kun je ook
de draak verslaan? Zoek de kabouters en de trollen. Zing mee met
Roodkapje of kom griezelen in het
enge bos. De Sprookjestuin is een
geweldig familie-uitje en een leuke
belevenis voor jonge kinderen en
hun (groot)ouders!

