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AV Castricum bereikt mijlpaal van 100 pupillen
Castricum - Onlangs is de 8-jari-
ge Sven Hoornsman lid gewor-
den van Atletiek Vereniging Cas-
tricum. Met zijn aanmelding heeft 
AVC de mijlpaal bereikt van 100 

pupillen. Pupillen zijn jeugdleden 
in de leeftijd van 5 tot en met 11 
jaar.  Bestuur en trainers van de 
vereniging zijn trots op dit mooie 
aantal. De pupillenafdeling van 

AVC is enorm gegroeid de afgelo-
pen jaren; in ongeveer 5 jaar tijd 
steeg het aantal van 30 pupillen 
naar 100 pupillen. Een goede re-
den dus voor een klein feestje;  tij-

dens de zaterdagtraining werden 
alle aanwezige pupillen en hun 
ouders getrakteerd op een heer-
lijk taartje met AVC logo! (Foto: 
aangeleverd)

Grote bijdrage door ‘Team Nina’

Eerste Run for KiKa Alkmaar succes!
Regio - Zondagmiddag vond 
de eerste editie van Run for Ki-
Ka Alkmaar plaats in recreatiege-
bied Geestmerambacht. Bijna 750 
deelnemers hebben een mooie 
en sportieve dag beleefd voor 
Stichting Kinderen Kankervrij (Ki-
Ka). Daarmee hebben zij een fan-
tastisch  bedrag van 76.085,68 eu-
ro opgehaald! 
Een grote bijdrage werd gele-
verd door Team Nina (zie foto). 
Het team van vrienden en fami-

lie van de driejarige Nina uit Cas-
tricum. Nina heeft een hersentu-
mor en krijgt chemotherapie om 
de groei van de tumor te stop-
pen. Ze moet tot haar puberteit 
behandeld worden.
,,Fantastisch dat zoveel mensen 
zich letterlijk in het zweet hebben 
gerend om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor KiKa”, zegt Jac-
queline Zomerdijk namens de or-
ganisatie. ,,Samen kunnen we het 
verschil maken voor kinderen 

met kanker.” Afstanden van tien 
of vijf kilometer zijn  afgelegd en 
ook de kleinere fanatiekelingen 
leverden hun bijdrage tijdens de 
1 kilometer KidsRun.

Er staan voor 2019 nog prachti-
ge najaarse edities op de plan-
ning. Meer informatie is te vin-
den op www.runforkika.nl.  Via de 
site kan er nog gesponsord wor-
den en kunnen lopers zich ook in-
schrijven. (Foto: Kees Zonneveld)

Bestuurder 
scootmobiel 
gewond
Castricum - Maandag 1 juli is een 
man met een scootmobiel te-
gen een muur aangereden van 
een restaurant aan de Stations-
weg. Vermoedelijk wilde hij een 
op het � etspad geparkeerde 
vrachtauto voorbij rijden, waar-
na hij de controle verloor en op 
het parkeerterreintje van het res-
taurant een grote bocht maakte 
en met zijn wielen tegen een uit-
stekende drempel botste en toen 
uit zijn scootmobiel werd geslin-
gerd. De bestuurder kwam tegen 
de muur terecht en liep daarbij 
een wond op aan zijn rechterarm. 
Deze bloedde behoorlijk. De on-
fortuinlijke bestuurder is met een 
ambulance meegegaan naar het 
ziekenhuis.

Boetes voor 
en o  de fi ets

Castricum - Vorige week woens-
dag  heeft van 09.00 tot 10.00 uur 
op de Bloemen ter hoogte van de 
halfpipe en op de Gerbrandsven 
ter hoogte van de JOP een con-
trole plaats gevonden op het ge-
bruik van mobieltjes tijdens het 
rijden. In het totaal zijn 5 bekeu-
ringen uitgeschreven, vier aan 
minderjarige scholieren en 1 aan 
een volwassene.

Triatlon weer sportief hoogtepunt
Castricum - Ruim tweehonderd 
sportfanaten verschenen zondag 
aan de start van de 1/8 triatlon in 
en door Castricum. Ze maakten 
zich op voor een halve kilometer 
zwemmen, 21 kilometer � etsen 
en vijf kilometer hardlopen. 

Het weer viel mee: er stond een 
windje en het was bewolkt. Een 
stuk beter dan vorig jaar, toen het 

kwik ruim boven de 26 graden 
uitkwam. Ook dit jaar was er aan 
publiek geen gebrek. Vlakbij het 
Dorpsplein, waar de deelnemers 
over de � nish kwamen, stonden 
vrienden en familie van de deel-
nemers paraat met bemoedigen-
de woorden en hartenkreten. De 
terrassen op de Dorpsstraat zaten 
vol. Nieuw-Venneper Leander van 
Diggelen kwam als eerste over 

de � nish. Hij wist alle onderde-
len binnen een uur te voltooien. 
De tweede plaats was voor Sjors 
Groot uit Uitgeest, gevolgd door 
Castricummer Alex Admiraal.
De triatlon is populair: ook dit jaar 
waren alle startbewijzen in rap 
tempo verkocht. In 2020 wordt 
het sportevenement opnieuw ge-
organiseerd, dit keer op 6 juli. (Fo-
to: Erik Gevaert)
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Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Castricum: 05-07-2019 Bram Ro-
bertus Cornelis Vreeburg, zoon 
van Robertus C. A. Vreeburg en 
Wendy Kooij; 02-07-2019 Sop-
hie Hanna Marie Lieuwes, doch-
ter van Martijn H. A. Lieuwes en 
Maria M.C.W. Schellekens; 22-06-
2019 Lisanne Elvira Carton, doch-
ter van Mirko V. Carton en Esther 
M. Bergsma; 18-06-2019 Charlie 
Krom, zoon van Jordi A. C. Krom 
en Jamie A. C. Gaarthuis; 13-06-
2019 Tess Noëlle Scheerman, 
dochter van Maikel Scheerman 
en Rianne C. Pinxteren; 07-06-
2019 Soof Pip Louman, dochter 
van Aram Louman en Nina Deen.

Limmen: 30-06-2019 Fitz Mooij, 
zoon van Sebastiaan A. Mooij en 
Dominiek Pronk.

Overledenen
Castricum: 03-07-2019 Antonia 
Johanna Marie Peute.
Limmen: 29-06-2019 Johannes 
Gerardus Luttikhuizen, gehuwd 
met Catharina Maria van der Park; 
21-06-2019 Maria Duijkersloot

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 05-07-2019 Wayne 
Ming Yew Lee en Inge Femmigje 
van der Vaart.

Onderzoek naar haalbaarheid 
warmtenet Castricum van start
Castricum - De gemeente Cas-
tricum gaat in samenwerking 
met HVC, KennemerWonen en 
CALorie onderzoeken of het 
mogelijk is om in de woonkern 
Castricum een collectief warm-
tenet te realiseren. Het onder-
zoek bouwt voort op de uit-
komsten van de Warmte Transi-
tie Atlas (WTA) die de gemeen-
te heeft laten opstellen. Hierin 
is de potentie voor een collec-
tief warmtenet vastgesteld.
 
Het haalbaarheidsonderzoek is 
bedoeld om preciezer vast te stel-
len of een collectief warmtenet 
ook in de praktijk kansrijk is, wel-
ke warmtebronnen hiervoor no-
dig en beschikbaar zijn en onder 
welke voorwaarden partijen het 
mogelijk achten om een warm-
tenet te realiseren. Ten behoe-
ve van het haalbaarheidsonder-
zoek ondertekenen de gemeente, 
HVC, KennemerWonen en CALo-
rie op 5 juli een samenwerkings-
overeenkomst.

Transitievisie Warmte
De rol van aardgas neemt af in 
de toekomst. Gemeenten moe-
ten daarom uiterlijk eind 2021 
een Transitievisie Warmte vast-
stellen. Hierin is o.a. een tijdpad 
vastgelegd wanneer wijken wor-

den verduurzaamd en van het 
aardgas afgaan en welke warm-
tevoorziening er voor in de plaats 
komt.  Om te komen tot de Transi-
tievisie is er eerst een zogenaam-
de Warmte Transitie Atlas (WTA) 
opgesteld. Deze atlas verkent 
‘door de oogharen’ welke duurza-
me warmte-opties tegen de laag-
ste maatschappelijke kosten be-
schikbaar zijn in iedere woonkern 
en wijk. 
De WTA laat zien dat in de woon-
kern Castricum een warmtenet de 
optie is met laagste maatschap-
pelijke kosten.
 
Nadere verkenning
Het haalbaarheidsonderzoek zal 

onder meer in kaart brengen hoe 
groot de warmtevraag is in het 
gebied. 
Daarnaast worden o.a. de moge-
lijke tracés verkend waarlangs 
een warmtenet zou kunnen lo-
pen en worden de potentiële 
warmtebron(nen) en hun locatie 
in beeld gebracht.
 
Oplevering
De resultaten van het haalbaar-
heidsonderzoek worden in de-
cember 2019 aangeboden aan 
wethouder Binnendijk als voor-
zitter van de Regiegroep Ener-
gietransitie. (Foto: Vincent de 
Vries)

Elma Nijhuis jazzkwartet en Roots 
Market bij De Oude Keuken
Castricum - Onder het motto “Ik 
speel, omdat ik het niet kan laten” 
komt zondag 14 juli het Elma Nij-
huis quartet in De Oude Keuken. 
Dit jazzkwartet moet je een keer 
live hebben meegemaakt want 
dan komen zij helemaal tot hun 
recht. Als je de warme jazzy stem 
van Elma hoort met haar swin-
gende begeleiders ben je ver-
kocht! Samen vertolken zij een 
�ink aantal jazzstandards, ook op 
haar website te beluisteren. De 
band werd in 2017 geformeerd 
rondom jazz-zangeres Elma Nij-
huis die al bekend was in de regio 
Castricum. 
Naast Elma bestaat de band uit 
Philip Gerretsen op gitaar, contra-
bassist Jaap Zwaag en drummer 

Don Spitsbergen. 
Daarnaast is er de hele dag Roots 
Market met een grote variëteit 
aan stalletjes met leuke, verras-
sende, originele en lekkere pro-

ducten.
Zondag 14 juli om 15.00 uur 
speelt het Elma Nijhuis quartet, 
de Roots Market begint om 11.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Door ziekte geveld...
Castricum - In de Brakenburgstraat legden vorige week woensdag 
twee iepen het loodje. De bomen waren aangetast door de iepziekte 
en werden verwijderd. (Foto: Bert Westendorp)

Zonnebloem viert feest
Akersloot - Dit jaar bestaat de af-
deling Akersloot van De Zonne-
bloem 40 jaar. Woensdag 26 ju-
ni werd dat uitbundig gevierd sa-
men met 60 gasten, enkele ge-
nodigden waaronder de burge-
meester, wethouder enkele oud-
voorzitters en de vrijwilligers. Om 
11 uur vertrokken ze met de Claes 
Horn van de familie Sanders voor 
een rondvaart over het Alkmaar-
dermeer.
Bij vertrek was het nog bewolkt, 
maar al gauw kwam het zonnetje 
tevoorschijn. Na het openings-
woord van penningmeester Jör-
gen Koelemeij werd door de gas-
ten onder het genot van ko�e 
of thee met een Zonnebloemge-
bakje verrast met gezellige live 

muziek en werd er enthousiast 
meegezongen. Tussendoor een 
toespraak van burgemeester Ton 
Mans en de voorzitter van de re-
gio van De Zonnebloem, Willem 
Bruijns. 

Rond half twaalf werd er een 
drankje geserveerd met een lek-
ker hapje. Ter afsluiting van de 
rondvaart werd het Akerslootse 
volkslied gezongen. Na de rond-
vaart volgde een fantastische 
lunch in het café ‘t Hoorntje. Daar 
was ook weer live muziek. Rond 
half 4 was het geslaagde jubile-
umfeest afgelopen en gingen de 
gasten met een klein presentje 
weer huiswaarts. (Foto: aangele-
verd)
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Voor de ontwikkeling van 
een kind is naar school 
gaan van cruciaal belang. 
Hier in Nederland vinden 
we dat de normaalste 
zaak van de wereld. Maar 
in diezelfde wereld zijn er 
nogal wat verschillen in 
de kans om onderwijs te 
volgen. Zoals in Ghana. 
Uw verslaggever hoorde, 
dat de leerlingen van ba-
sisschool Visser ’t Hooft 
in Castricum op maandag 
8 juli een sponsorloop 
hebben georganiseerd om 
Stichting Mariëtte’s Child 
Care te steunen. Deze 
stichting heeft in Ghana 

een kindertehuis opgezet en heeft als doel om de kinderen 
een vak te leren. Ik sprak de ondernemende initiatiefnemers 
van de sponsorloop, Sam en Denise uit groep 8, hierover.

Tussen twee ‘werelden’ in
Sam is vanaf 2015 gastleerling op basisschool Visser ’t Hooft. Zijn 
moeder, Mariëtte, vertrok in 2004 naar Ghana om als vrijwilligster 
te werken in een kindertehuis. Twee jaar later bouwde zij samen 
met haar Ghanese man Moses haar eigen kindertehuis ‘Hanuk-
kah’. Kinderen van 0 tot 17 jaar kunnen hier terecht. Moses en 
Mariëtte willen hen niet alleen liefdevol opvangen en verzorgen, 
maar ook een toekomst geven door hen te helpen een vak te le-
ren. Daarom hebben zij in 2014 de ‘Circle of Life School’ opge-
richt. Om de kinderen ook voortgezet onderwijs te kunnen bieden 
zijn zij momenteel bezig met de bouw van de Junior High School. 
Een goede school waar alle kinderen welkom zijn, ook die met 

een lichamelijke beperking. Sam is afwisselend in Ghana en in 
Nederland. Hij zegt: ,,ik zit tussen twee ‘werelden’ in”. Op de vraag 
waar hij het liefst is antwoordt hij onomwonden: ,,In Nederland, 
want hier kan ik voetballen!” Kijkend naar Denise opper ik dat hij 
misschien ook liever hier is, omdat hij zulke aardige klasgenoten 
heeft en hij op een leuke school zit. Met een gulle lach bevestigt 
Sam mijn vermoeden. 

1 euro ophalen is een dag eten voor een kind in Ghana
Ook op het gezicht van Denise verschijnt een glimlach. Zij heeft 
het idee geopperd om een sponsorloop te houden voor de kinde-
ren in Ghana. ,,We bedachten, dat we dat al heel lang niet meer 
gedaan hebben”, verklaart zij dit prachtige initiatief. Intussen heb-
ben de klasgenoten al wat geld opgehaald. ,,Mensen in Castricum 
kennen het project, dat scheelt denk ik”, zegt Denise. Ik vraag 
Sam hoe hij het vindt, dat de school zich zo inzet. ,,Ik vind het 
leuk, omdat het ook voor mijn vrienden in Ghana is”, zegt hij. De-
nise gaat met Sams moeder de klassen rond om te vertellen over 
het kindertehuis. Ook laten zij een filmpje zien over wat er met het 
opgehaalde geld gebeurt. Ik spreek Mariëtte hierover. ,,Kinderen 
kunnen niet zo gemakkelijk naar school in Ghana. Met het geld 
dat we inzamelen bouwen we een middelbare school en helpen 
we om een vervolgopleiding te kunnen doen. Qua verzorging is er 
ook veel geld nodig. Als we hier 1 euro ophalen, kan een kind in 
Ghana daar een dag voor eten”, vertelt zij. ,,Hebben we 5 euro, 
dan kunnen we een kind redden van malaria”. 

Deze krant wordt net gedrukt op het moment dat de sponsorloop 
plaatsvindt. Ik hoop, dat het een groot succes is geworden. Na-
tuurlijk zijn er nog vele andere manieren, zoals het kopen van een 
bouwsteen voor de Junior High School, om Stichting Mariëtte’s 
Child Care te steunen. Op de website mchildcare.nl vindt u alle 
informatie. 

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

Naar school gaan vanzelfsprekend? 
Helaas niet overal
Kinderen helpen kinderen en komen in actie met sponsorloop
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The Lion King
In Disney’s The Lion King neemt 
regisseur Jon Favreau je mee naar 
de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. 
Simba adoreert zijn vader, koning 
Mufasa, en neemt zijn eigen ko-
ninklijke voorbestemming nu al 
uiterst serieus. Maar niet ieder-
een in het koninkrijk is blij met de 
komst van de nieuwe welp. Mu-
fasa’s broer Scar, die zelf de troon 
wil bemachtigen, heeft zijn eigen 
plannen. De strijd om Pride Rock 
wordt geteisterd door verraad, 
tragedie en drama, wat uiteinde-
lijk resulteert in Simba’s verban-

ning. Met de hulp van een paar 
nieuwsgierige nieuwe vrienden 
leert Simba om op te groeien, 
en om uit te zoeken hoe hij dat-
gene wat hem rechtmatig toe-
komt kan heroveren. De sterren-
cast bestaat uit Donald Glover als 
Simba, Beyoncé Knowles-Carter 
als Nala, Chiwetel Ejiofor als Scar, 
James Earl Jones als Mufasa, Billy 
Eichner als Timon en Seth Rogen 
als Pumbaa. The Lion King maakt 
gebruik van baanbrekende �lm-
technieken om gekoesterde per-
sonages op een geheel nieuwe 
manier tot leven te brengen.

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 ge-
wonnen in New York.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
The Lion King (OV) 3D

woensdag 16.00 uur
The Lion King (OV) 2D

woensdag 13.30 uur
The Lion King (NL) 2D

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

Apollo 11
donderdag 20.00 uur  vrijdag 20.30 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

Queen of Hearts
donderdag 20.00 uur

vrijdag 20.30 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Yesterday

vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur

The Biggest Little Farm
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 20.00 uur 
Rocketman
vrijdag 13.30 uur

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 16.00 uur

100% Coco in New York 
zaterdag & zondag 13.30 uur

maandag 16.00 uur  dinsdag 13.30 uur
Toy Story 4 (NL) 2D

maandag 13.30 uur  dinsdag 16.00 uur
Toy Story 4 (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 13.30 uur

Huisdiergeheimen 2 

Programma 11 juli t/m 17 juli

Viswinkel compleet verbouwd:
VD119 vanaf vandaag weer geopend
Castricum - Na een grondige ver-
bouwing is viswinkel VD119 in 
winkelcentrum Geesterduin van-
af vandaag weer geopend. Eige-
naar Jan Keizer nam de viswin-
kel tien jaar geleden over, maar 
aan het interieur veranderde des-
tijds niets. Nu was het tijd om alle 
ideeën, die hij en zijn gezin in de 
loop der jaren kregen, te gaan uit-
voeren. Het resultaat mag er zijn 
en daarom is het deze week feest 
in de winkel.

Een compleet vernieuwd inte-
rieur, waarbij nadrukkelijk aan-
dacht is besteed aan klantvrien-
delijkheid en e�ciency. Het team 
van viswinkel VD119, inmiddels 
bestaand uit twaalf personen, kan 
een veel groter deel van de werk-
zaamheden nu direct in de win-
kel uitvoeren, omdat men hier nu 
beschikt over een gekoelde ruim-
te. Voorheen moesten veel werk-

zaamheden in de gekoelde ruim-
te boven de winkel worden uit-
gevoerd, waardoor medewerkers 
dus buiten het zicht van de klan-
ten waren. Nu staan ze gewoon in 
de winkel, met het gezicht naar 
de klant toe. Vaste klanten zal het 
ongetwijfeld opvallen dat er in de 
nieuwe situatie veel minder zit-
ruimte is. ,,Maar dat is tijdelijk’’, 
vertelt Jan Keizer. Hij legt uit: ,,Het 
winkelcentrum wordt verbouwd 
en onze gevel aan de buitenkant 
zal worden afgesloten. In plaats 
daarvan krijgen we een terras aan 
de binnenkant en daarmee komt 
de zitgelegenheid dan later dit 
jaar weer terug.’’

De naam VD119 refereert aan het 
Volendamse vissersschip waar 
Keizer zelf ooit werkzaam was. 
Door een samenloop van om-
standigheden verzette hij jaren 
geleden zijn bakens en verruil-

de hij de visserij voor de verkoop 
van vis. ,,Er kwamen steeds meer 
regels en beperkingen voor de 
visserij. Vanuit het schip zijn we 
toen geleidelijk met een groot-
handel begonnen. Maar ik kreeg 
last van mijn knie en mijn kinde-
ren hadden geen zin om de zaak 
over te nemen.’’ Jan overwoog om 
een viskiosk in Amsterdam over 
te nemen, maar stuitte uiteinde-
lijk op een advertentie waarin de 
viswinkel in Castricum te koop 
werd aangeboden. ,,Dat is nu tien 
jaar geleden. Het schip en de vis-
rechten konden we goed verko-
pen en met dat geld zijn we hier 
begonnen.’’ Na verloop van tijd 
kwamen er steeds meer ideeën 
op tafel om de winkel aan te pas-
sen en al die ideeën zijn nu uitge-
voerd. Vandaag staat clown Pep-
pino met zijn rad van avontuur bij 
de winkel om leuke attenties uit 
te delen.
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Castricum terug in de tijd

Wist u dat een Castricummer ooit voorzitter was van het parlement en dat hij aan de Overtoom 
woonde in het Knophuis? Natuurlijk kenners van de plaatselijke historie zeggen onmiddellijk 
Joachim Nuhout van der  Veen. Zijn woning Overtoom 21 staat er mooi bij, gerestaureerd door 
de huidige bewoners Hans en Els Oudejans. De koperen knop op de voordeur, waar de naam 
Knophuis vandaan komt, is er ook nog. Het huis is een stolp, maar een agrarisch bedrijf is het 
nooit geweest. Er was geen dors of hooiberg, alleen een paardenstal.
Een van de vroegere eigenaren, Lien Steeman-Borst beschreef in het 18e jaarboek (1995) van 
Oud-Castricum de historie. 
Het Knophuis wordt in de archieven meestal een ‘herenhuysinge’ genoemd. Het is dan ook 
bewoond geweest door vele ‘Heren’ zoals enkele schouten, een chirurgijn en een predikant. 
Het is een van de oudste huizen van Castricum en het komt al in 1691 in documenten voor. 
Vanuit het Knophuis had je ooit vrij uitzicht op het duingebied; latere eigenaren noemden het 

huis toen ook ‘Duinzicht’.

Drie elkaar opvolgende schouten, Leonard Tempelaar, Joachim Nuhout 
van der Veen en Pieter Kieft hebben hier gewoond. Leonard Tempe-
laar kocht het huis in 1735 en bekleedde de functie zelfs 49 jaar. Een 
schout was een soort burgemeester die bestuurlijke en gerechtelijke 
taken vervulde en de openbare orde bewaakte. Zijn ‘kantoor’ was de 
zogenaamde rechtkamer boven de school en het woonhuis van de 
onderwijzer. Het stond ongeveer op de plaats van het oude raadhuis. 
Het bestuur was hier zeker al in 1491 gevestigd. Het pleintje tussen 
het oude raadhuis en de Schoolstraat werd nog tot in de vorige eeuw 
Dingstal genoemd; het was de plaats waar stemgerechtigde inwoners 
zaken van gemeenschappelijk belang bespraken en soms recht werd 
gesproken. Vonnissen werden door de schout uitgevoerd.
Nuhout van der Veen, pas 24 jaar, werd in 1779 de nieuwe schout en 
hij kocht het huis van de erfgenamen van zijn voorganger. In 1816 ver-
kocht hij het met de nabijgelegen boerderij Compaan en de omliggen-

de gronden aan Pieter Kieft. Tot de bezittingen van de schout behoorde het in de volksmond zo 
genoemde schoutenhuisje dat schuin achter de boerderij stond. Niek Steeman vond in 1968 in 
de tuin een 17e eeuwse wijnfl es die bij Oud-Castricum wordt bewaard.
Nuhout van der Veen bleef tot 1814 schout van Castricum en Bakkum.  Simon Zuurbier schreef 
al in het eerste jaarboekje (1978) van Oud-Castricum dat deze bestuurder een vurig aanhanger 
was van de patriottische partij. Deze beweging was groot voorstander van de afschaffi ng van 
de regentenmaatschappij en vergroting van de invloed van het volk op de samenstelling van 
de regering. Dit zou sterke inperking van de macht van de stadhouder inhouden. Daar tegen-
over stonden de prinsgezinden. In 1795 trokken Franse troepen ons land binnen die door de 
patriottische partij als bevrijders werden ingehaald. Vrijheid, gelijkheid en broederschap was 
de leus. Op 1 maart 1796 werd de eerste Nationale vergadering gehouden. Dat was het eerste, 
via landelijke verkiezingen democratisch gekozen parlement, voorloper van ons tegenwoor-
dige parlement. Nuhout van der Veen is er meerdere malen voorzitter van geweest. Hij  heeft 
er onder andere gepleit voor afschaffi ng van de doodstraf.
In een toespraak in de dorpskerk voor 110 stemgerechtigde Castricumse burgers in februari 
1795 verwelkomt hij de Fransen en de democratische beginselen. Enkele van zijn woorden 
zijn op het monument dat voor het gemeentehuis staat vereeuwigd:  ‘Ziet daar dan eindelijk 
de zon der vrijheid met een schitterende glans doorgebroken en het Neerlands volk uyt den 
afgrond gered’.

Niek Kaan

Bronnen:
Het verhaal over het Knophuis is een bewerking van artikelen van Simon Zuurbier en Lien 
Steeman-Borst uit het 1e en het 18e jaarboekje van Oud-Castricum. 

Het Knophuis aan de Overtoom 21 (Foto: Niek Kaan)

Het monumentale kunstwerk voor het gemeentehuis (Foto: Niek Kaan)Joachim Nuhout van 
der Veen (uit beeldbank 
Oud-Castricum)
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Metaaldetector vindt 
bijzondere duivenring
Castricum - Het verslag van de 
Gouden Wieken (Castricummer 
8/5/19) met een foto van een dui-
venkokertje uit WO II,  uit de ver-
zameling van de heer Van der Bei 
uit Friesland, leverde voor hem 
een nieuwe aanwinst op. Aller-
lei zaken rond de duivensport 
hebben zijn belangstelling. Voor 
nieuwe items rijdt hij soms 800 
kilometer, maar nu kwam het per 
post vanuit Castricum. Het be-
treft een zeldzame vondst, ge-
daan met een metaaldetector, 
van een duivenring uit 1936. Het 
nummer was van een duif uit on-
ze provincie. De eigenaar was lid 
van de Nederlandse Algemene 
Bond van Postduivenhouders, 
één van de vele bonden uit die 
tijd. De schenking door vereni-
gingslid Piet Sentveld is een wel-
kome aanwinst voor de verzame-
ling. Die bestaat uit onder meer 
160.000 (!) ringen uit de hele we-

reld, waarvan de oudste stamt uit 
1892. 
Misschien wel van een winnaar, 
zoals afgelopen zaterdag de dui-
ven van Gerhard Tromp, Cees de 
Wildt, en Sjaak de Graaf bij de 
jonge duiven vanaf Roosendaal, 
en bij de oude duiven waar Cees 
de Wildt, gevolgd door Gerhard 
Tromp en Jaap Kaandorp zege-
vierden.  (Foto: aangeleverd)

Galerie Streetscape:
Expositie Marga Klumper
Castricum - Zaterdag 13 juli van 
17.00 tot 19.00 uur speelt Duyn-
volck (Ierse en Nederlandse volks-
muziek) bij de opening van nieu-
we exposities in Galerie Street-
scape. Marga Klumper (Leiden) 
bekend vanwege haar prachti-
ge portretten toont bij Street-
scape haar vrije werk, waarin zij 
meer het experiment zoekt en 
schildert wat haar op dat mo-
ment raakt en boeit. Hier streeft 
ze naar doorwerkte, gelaagde 
schilderijen. Doeken die blijven 
boeien. Als medium gebruikt zij 
het liefst olieverf en was medi-
um waarmee een mooie gelaagd-
heid kunt creëren. Marga werkt 
meestal in thema’s, zoals impres-
sies van vrouwen en meisjes, ab-
stracte bloemen. Frans Hendriks 
(Den Helder) exposeert schilde-
rijen van historische auto’s. Niqui 

Kommerkamp (Amsterdam) kera-
miek, Tonna Lucassen (Castricum) 
brons en glasobjecten, Anita Mi-
zrahi (Amsterdam) etsen en ge-
mengde technieken. Tevens is er 
een bijzondere expositie van col-
lages te zien gemaakt door Peter 
de Jong, Mrtn van der Horst, Peter 
Boom en Edo Poland. Een aantal 
werken van exposanten zijn ook 
in de etalages van dorpsstraat 63 
in Castricum te zien.  
Galerie Streetscape, Dorpsstraat 
7 in Castricum is geopend op vrij-
dag t/m zondag van 14.00-17.00 
uur en tijdens het inloopate-
lier van Mieke Rozing op woens-
dag van 9.30-`12.00 uur. Zie ook 
www.streetscape.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Repair Café in de Bakkerij
Castricum - Transitie Castricum 
organiseert samen met De Groe-
ne Bak weer een Repair Café op 
zaterdag 13 juli. 
Men kan samen met de vrijwilli-
gers aan de slag met kleine elek-
trische en huishoudelijke appa-
raten. Ook kan men komen voor 
advies bij computerproblemen 
en textielreparatie of advies bij 
�etsreparaties. Hoe repareer je 
bijvoorbeeld je �etsverlichting? 
Je kijkt mee met de reparatie en 
helpt of denkt mee waar dat kan. 
Deze keer is er, in tegenstelling 
tot de laatste keren, geen ener-
giecoach van CALorie aanwezig.
Naast gerepareerde spullen 
brengt een Repair Café ook veel 
gezelligheid. Je kunt wat drin-
ken aan de bar van De Bakkerij 
en ideeën uitwisselen met ande-
re bezoekers.

Het Repair Café wordt eens per 
twee maanden georganiseerd 
door Transitie Castricum en De 
Groene Bak. De Groene Bak is een 
Castricumse beweging die jonge 
mensen wil inspireren duurzamer 
te leven. Transitie Castricum is 
een netwerk van Castricummers 
die aan de slag zijn om door mid-
del van simpele oplossingen hun 
leven meer duurzaam, sociaal en 
lokaal te maken.

Het Repair Café vindt plaats op 
zaterdag 13 juli in De Bakkerij 
aan de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum en is geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. 
De entree is gratis (giften zijn 
welkom). Men betaalt alleen voor 
eventuele materialen. Repareren 
en laten repareren is op eigen ri-
sico. (Foto: Jorinde Reijnierse)

Magie in Bakkum
Castricum - Komend weekend 
is het atelier van Sabrina Tacci 
en Marina Pronk weer open. Het 
is de laatste gelegenheid om de 
expositie ‘Musica’ van het kun-
stenaarsduo te bezoeken. Kunst-
FietsRoute Castricum was de af-
trap van deze tentoonstelling en 
het was ongekend druk. Hon-
derden mensen bezochten Mari-
na & Sabrina en scharrelden voor 
kortere of langere tijd rond in de 
beeldentuin en de verschillende 
ruimtes van deze bijzondere lo-
catie.  
 
De ‘mini-bios’, onderdeel van ‘Mu-
sica’, is een plek waar magie ont-
staat, ‘Mooie installatie, heel bij-
zonder! Een inspirerende erva-
ring. Ontroerend!!’ is maar een 
greep uit de vele reacties in het 
gastenboek van het kunstenaars-
duo. De ‘mini-bios’ is een geslo-
ten ruimte waarin een combina-
tie van bewegend beeld, geluid 
en de indrukwekkende penteke-

ningen van Sabrina Tacci voor de-
ze bijzondere ervaring zorgen.
Ook magisch en onderdeel van 
de expositie is een fotoserie die 
Marina jaren geleden maakte 
voor Stichting de Vrolijkheid. De 
Nationale Stichting ter bevorde-
ring van Vrolijkheid organiseert 
kunstzinnige en creatieve activi-
teiten voor, door en met kinde-
ren, jongeren en hun ouders in 
asielzoekerscentra. De indruk-
wekkende foto’s waren onder-
deel van de door Nederland rei-
zende expositie ‘Magie van de 
Vrolijkheid’. De foto’s zijn nu te 
koop waarbij het aankoopbedrag 
in overleg wordt bepaald en de 
volledige opbrengst gaat naar dit 
goede doel.
Elke vrijdag en komende week-
end, 13 en 14 juli van 13 tot 18 
uur bent u van harte welkom bij 
het Open Atelier van Marina & 
Sabrina aan de van Oldenbar-
neveldweg 32 in Bakkum. (Foto: 
aangeleverd)

Inbraak op klaarlichte dag
Castricum - Vrijdag is op de Kas-
tanjelaan in aanwezigheid van 
de bewoner omstreeks 10.00 uur 
ingebroken. Er is daarbij in een 
tijdsbestek van enkele minuten 
serviesgoed weggenomen. De 

bewoner heeft vier blanke vrou-
wen zien weglopen, leeftijd ach-
ter in de 20 in donkere kleding. 
Getuigen worden verzocht con-
tact met de politie op te nemen 
via 0900-8844.

IVN-excursie in en om 
camping Geversduin
Castricum - Op zondag 14 juli om 
11.00 uur organiseert IVN Mid-
den-Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een excursie voor vol-
wassenen en kinderen in en om 
de camping. Samen met een IVN 
gids  gaan we op zoek naar zoe-
mende beestjes, vlinders en nog 
veel meer.
Onze gids kan je veel vertellen 
over wat we allemaal tegenko-
men bij deze wandeling. 

In de zomer is de natuur in vol-
le bloei, vogels zorgen voor hun 
jongen, insecten worden verleid 
door geurende bloemen en alles 
komt tot leven. Ook zo nieuws-
gierig hoe dieren en planten sa-
menleven en wat er verder nog 
allemaal te zien is? Ga mee en je 
hoort van alles over wat je ruikt, 

voelt, hoort en ziet. 
Tip: let op het weerbericht en 
zorg voor passende kleding (lan-
ge mouwen en pijpen in verband 
met teken, etc.).

Aanmelden voor deze excursie bij 
de receptie van Duincamping Ge-
versduin, Beverwijkerstraatweg 
205, 1901 NH Castricum, info@
campinggeversduin.nl onder ver-
melding van de excursie 14 juli. 
Men vertrekt om 11.00 uur vanaf 
de receptie. Kosten zijn €4,00 per 
persoon, Kinderen € 2,00. Graag 
gepast geld meenemen.
De kosten zijn exclusief een toe-
gangskaart tot de duinen, deze is 
te koop bij de automaat aan de 
ingang van het duingebied. Een 
dagkaart kost 1,80 en is alleen 
met chip of pin te betalen. Kinde-
ren t/m 17 jaar gratis. 

Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij voor de 
politiek en met welke onderwerpen houden zij zich bezig? In 
deze rubriek komen de politici in willekeurige volgorde aan het 
woord. Dit keer Ada Greuter, raadslid bij de PvdA. ,,De inhoud is 
het belangrijkste, daarom ben ik politica geworden”.

Mardou van Kuilenburg

Ada Greuter groeit als boerendochter op in Zuid-Scharwou-
de. Ze maakt deel uit van een gezin met zes kinderen. Greuter 
rondt de havo af in Bergen en doet daarna de ‘kleuterkweek’, 
een opleiding tot kleuterleidster. Uiteindelijk kiest ze een an-
dere weg en werkt jarenlang als secretaresse in het Cultureel 
Centrum in Alkmaar. Ze trouwde en verhuisde naar Friesland. 
Daar zat ze in het bestuur van de lagere school en was ze 
voorzitter van de peuterschool. Jaren geleden kwam Greuter, 
voor het werk van haar man, in Castricum terecht. 

Waarom koos u voor de politiek?
,,Dat begon toen er een voorstel op tafel kwam voor de af-
sluiting van de Geesterduinweg. Ik wilde iets betekenen voor 
het dorp en de omgeving. Destijds was er een andere manier 
van vergaderen, je mocht plaatsnemen op de tribune en daar 
als burger je mond opendoen. Ik werd gespot en door GDB 
gevraagd om me bij hen aan te sluiten. Dat leek me niks voor 
mij, zo op de voorgrond. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan, 
om uit te zoeken of mijn interesse gewekt zou worden. Dat 
gebeurde. Ik was toen overigens wel al jaren lid van de PvdA.”

Was PvdA een logisch keus?
,,Uiteindelijk wel. Het sociale aspect vind ik ontzettend be-
langrijk, dat past ook bij mij. Op die manier moet je ook kijken, 
anders kan ik er niet voor gaan staan.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,De afgelopen jaren is de lokale politiek steeds belangrijker 
geworden. De landelijke politiek heeft in mijn optiek heel 
makkelijk bedacht om verantwoordelijkheden naar de ge-
meente door te schuiven. In de uitwerking van het sociale 
domein komen breukjes en daar volgt een hoop kritiek op. 
Kijk naar jeugdzorg, dat is echt veel te snel gegaan. Voor je 
daar als gemeente op ingewerkt bent…”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Jeugd en het sociale domein. Samen met de SP en Groen-
Links zijn we om tafel geweest voor een discussiestuk over de 
aanbesteding van jeugdzorg. We hebben gezien dat het zo 
echt niet werkt. Ik ben er trots op dat we het op deze manier 
hebben kunnen aanpakken, het is positief ontvangen, de 
eerste stappen zijn gezet. In mijn optiek heeft het college 
zich vergist in de aanbesteding, het was niet de juiste manier.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Meer mogelijkheden op de woningmarkt, vooral ook voor 
onze jongeren en de statushouders. Niet iedereen wil eerst in 
Amsterdam wonen. Als we niet zorgen dat we onze jongeren 
hier houden, dan gaat het ten koste van alles wat we nu heb-
ben. Castricum is fl ink aan het vergrijzen, daar moet actie op 
komen. Ik wil dat de doorstroming beter wordt en daardoor 
jongeren meer de kans krijgen om makkelijker door te stro-
men op de woningmarkt. En ook qua voorzieningen voor de 
jeugd heb ik een hoop ideeën. Er mag meer zijn dan alleen de 
kroeg. Qua sport, cultuur en muziek zou ik graag verbetering 
zien. Voor middelbare scholieren is er niet zo veel te doen. 
Daarnaast maak ik me graag hard voor het groen in onze 
gemeente. Enerzijds willen we toeristen trekken, anderzijds 
ben ik wel bang dat het ten koste gaat van ons mooie gebied. 
Het moet hier geen toeristische toestand worden.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Ik hoop dat inwoners zien dat wij als politici op een positieve 
manier bezig zijn en dat mensen meer interesse krijgen in de 
lokale politiek. Minder negativiteit. Wat ik teleurstellend vind 
is dat er online zoveel wordt geklaagd. Ik hoop dat we in de 
toekomst minder achter iemand aanrennen die brult en meer 
kijken naar de inhoud. Zonder samenwerken kom je er niet. 
En een mix tussen jonge en ervaren raadsleden, dat vind ik 
ook heel belangrijk. Dat werkt verfrissend.”

Raadslid in Beeld
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Triatlon in beeld
Castricum - Winnaar Leander 
van Diggelen uit Nieuw-Vennep 
legde het zwemmen, �etsen en 
hardlopen als enige binnen het 
uur af, hij klokte 00:59:39. De bes-
te plaatsgenoten op de 1/8 mara-
thon afgelopen zondag zijn Alex 
Admiraal bij de mannen (derde 
plaats in 01:08:11) en Lindsay van 
der Meer bij de vrouwen (eerste 
plaats in 01:10:20). 
Op de vijfde en zesde plaats ein-
digden ook twee plaatsgenoten: 
Tako Tabak (01:08:23) en Patrick 
Kingma (01:08:50). Alex Schermer 
uit Limmen �nishte vlak achter 
hen in 01:09:55 en werd zevende. 

Ook Castricummer Job de Man 
eindigde in de top 10 met een tijd 
van 01:10:27.

De prestatie van Lindsay van der 
Meer was zeer overtuigend in het 
deelnemende vrouwenveld. De 
tweede vrouw die over de �nish 
kwam, Danielle Schneider uit Gel-
dermalsen, had ruim vijf minuten 
meer nodig om het hele traject te 
volbrengen. de Castricumse Iver-
na Creton werd vierde bij de vrou-
wen in 01:16:42. En Ilona Duin en 
Marlies Hurkmans behaalden een 
vijfde en zesde plaats in 01:18:59 
en 01:19:02. 

Foto’s: Mardou van Kuilenburg en Erik Gevaert
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10 JULI
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar om 20.15 uur. 
Bekende organisten bespelen 
het Van Covelens-orgel en het 
Van Hagerbeer/Schnitger-orgel. 
Kaarten via: www.grotekerkalk-
maar.nl.

11 JULI

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)

12 JULI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Op avontuur in het bos met ka-
boutermeisje Mandy in Hei-
loo, 10.30-11.30 uur. Familievoor-
stelling vanaf 2 jaar. Startloca-
tie wordt doorgegeven bij aan-
melding: info@eigenwijze072.nl. 
Meer informatie www.eigenwij-
ze072.nl. (Foto: aangeleverd)

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar van 12.00 tot 13.00 uur. 
Dit keer bespeelt Martin Riccabo-
na het orgel. Toegang gratis.

Young Art Festival in Park Wes-
terhout in Beverwijk vanaf 16.00 
uur. Tickets via www.youngart-
festival.nl/tickets. Ook zaterdag. 
(Foto: M. Maljaars)

Inloopconcert in Dorpskerk 
Heemskerk op Kerkplein 1, orga-
niste Anja van der Ploeg, alt Ma-
riëtte van Berkum  en violiste Mir-
jam Visser-Fuchs, 15.30 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Festival Bakkum Vertelt op 
Camping Bakkum tot en met zon-
dag. Programma: kijk op www.
bakkumvertelt.nl. (Foto: aangele-
verd)

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, mu-
ziek, straattheater. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis. Kijk voor 
het complete programma op 
www.zomerophetplein.nl. Van-
avond Matroesjka (foto: Curly and 
Straight 1600) en Herman in een 
Bakje Geitenkwark.

13 JULI
Festival Bakkum Vertelt op 
Camping Bakkum tot en met zon-
dag. Programma: Kijk dan snel op 
www.bakkumvertelt.nl.

Young Art Festival zie 12 juli. 
Vandaag vanaf 14.00 uur.

Open Imkerijdag. Kijk voor lo-
caties in de buurt op www.bijen-
houders.nl/landelijke-open-im-
kerijdag. Ook zondag. (Foto: aan-
geleverd)

Repair Café in de Bakkerij op 
Dorpsstraat 30 in Castricum, 
13.00-16.00 uur. (Foto: Jorinde 
Reijnierse)

Opening expositie in Gale-

▲

rie Streetscape met muziek van 
Duynvolck, 17.00-19.00 uur. On-
der andere vrij werk van Marga 
Klumper. (Foto: aangeleverd)

Zomer op het Plein in Alkmaar 
op het Canadaplein. Cabaret, mu-
ziek, straattheater. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis. Kijk voor het 
complete programma op www.
zomerophetplein.nl. Vanavond 
Room Eleven’s zangeres Janne 
Schra.

14 JULI

Sprookjestuin in de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum tot 
en met 18 juli, 09.30-16.30 uur. 
Vandaag om 10.00 uur de feeste-
lijke opening. (Foto: aangeleverd)

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)

IVN-wandeling voor het hele ge-
zin door het duingebied vanuit 
de Schaapskooi in Bergen start 
10.15 uur bij de parkeerplaats Ui-
lenvangerweg. Thema: vlinders. 
Aanmelden niet nodig. (Foto: Jos 
Bos)

Op zoek naar de schat met pi-
raat Mandy in Heiloo, 10.30-
11.30 uur. Familievoorstelling 
vanaf 4 jaar. Startlocatie wordt 
doorgegeven bij aanmelding: in-
fo@eigenwijze072.nl. Meer in-
formatie www.eigenwijze072.nl. 
(Foto: aangeleverd)

IVN-excursie in en om camping 
Geversduin start 11.00 uur vanaf 
de receptie van de duincamping 
op de Beverwijkerstraatweg 105. 
Aanmelden: info@campingge-
versduin.nl.

Festival Bakkum Vertelt op 
Camping Bakkum tot en met zon-
dag. Programma: Kijk dan snel op 
www.bakkumvertelt.nl.

Elma Nijhuis jazzkwartet en 
Roots Market bij De Oude Keu-
ken. Het kwartet speelt vanaf 
15.00 uur, de Roots Market is van-
af 11.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Open Imkerijdag. Kijk voor lo-
caties in de buurt op www.bijen-
houders.nl/landelijke-open-im-
kerijdag.

Fort Veldhuizen op de genieweg 
1 in Heemskerk is geopend voor 
het publiek van 11.00 tot 16.00 
uur.

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

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. Vandaag: 
Ste�en Morrison en New Cool 
Collective. (Foto: IAMKAT)

Orgelconcert Dirk Out in de St. 
Pancratiuskerk is Dorpsstraat 115 
in Castricum, 15.00 uur. Entree 
gratis, collecte na a�oop. (Foto: 
aangeleverd)

15 JULI
Sprookjestuin in de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum tot 
en met 18 juli, 09.30-16.30 uur.

Gratis sportieve activiteiten 
voor kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 door Sportservice Ken-
nemerland. Info en aanmelden: 
www.teamsportservice.nl/ken-
nemerland. (Foto: aangeleverd)

16 JULI
Sprookjestuin in de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum tot 
en met 18 juli, 09.30-16.30 uur.

Gratis sportieve activiteiten 
voor kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 door Sportservice Ken-
nemerland. Info en aanmelden: 
www.teamsportservice.nl/ken-
nemerland.

Huis van Hilde: Hilde leest voor:  
kom je ook luisteren? 13.30 uur.

‘Zinnige Zomeravond’: een 

maaltijd, een �lm en na a�oop 
een goed gesprek georganiseerd 
door de Raad van Kerken Castri-
cum in de Pancratiuskerk op de 
Dorpsstraat 113 van 18.00 tot 
21.00 uur. Vijf keer deze zomer. 
Aanmelden uiterlijk één dag van-
tevoren:  0251-653075 of maria-
spoor@gmail.com. 

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

17 JULI

Sprookjestuin in de Tuin van Ka-
pitein Rommel in Castricum tot 
en met 18 juli, 09.30-16.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

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)

Zomers concert in Witte Kerk 

Heiloo. Van 12.00 tot 13.00 uur 
concert door Fred Lodder. Kerk 
is tevens van 11.00 tot 16.00 uur 
open voor bezichtiging.

Gratis sportieve activiteiten 
voor kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 door Sportservice Ken-
nemerland. Info en aanmelden: 
www.teamsportservice.nl/kenne-
merland. (Foto: aangeleverd)

Huis van Hilde: Knutselen geïn-
spireerd door de bronstijd: laat je 
van je creatieve kant zien, 13.30 – 
16.00 uur; € 2,50 na entree. (Foto: 
aangeleverd)

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Van-
avond Pieter van Dijk. Kaarten via: 
www.grotekerkalkmaar.nl.

Buurtverbinders staan op
Castricum - Op 15 mei was de 
succesvolle aftrap van het burge-
rinitiatief IME, inwoners met el-
kaar.
Hanneke van Stokkom van “mijn 
buurtje” gaf in Geesterhage een 
�itsend overzicht van initiatieven 
elders in het land; inspirerend!.
Overal ontstaan nieuwe netwer-
ken en digitale platforms waarop 
mensen elkaar kunnen vinden en 
samen van alles kunnen onder-
nemen. Ongeveer 30 enthousias-
te Castricummers waren hierop af 
gekomen.
Het is de bedoeling  om meer 
verbinding in de wijken te creë-
ren door zichtbaar te maken wat 
er leeft en speelt bij de bewoners 
van die wijken. Van Stokkom: ,,Er 
zijn onvermoede talenten, prak-
tische hulpvragen en ook hulp-
aanbod, feestjes en allerlei acti-
viteiten die men graag met el-
kaar deelt. Dit kan via een digitaal 
platform en persoonlijk contact 
via buurtverbinders. De geest van 
het oude “nabuurschap” kan weer 
opstaan, samen voel je je sterker 
en weerbaarder.’’
Ze vervolgt: ,,Er staan ons allerlei 
nieuwe uitdagingen te wachten 
zoals de energietransitie en een 
duurzamere samenleving reali-
seren om de aarde ook voor toe-
komstige generaties leefbaar te 
houden. We hebben elkaars po-
tentieel en denkkracht nodig om 
dat te realiseren, juist ook in on-
ze eigen woonomgeving. Daar-
voor is onderlinge verbinding 

noodzakelijk, ook tussen al be-
staande initiatieven, zoals Calo-
rie en Transition Town Castricum 
en de buurtcoaches van stichting 
Welzijn. Het zou �jn zijn als de ge-
meente ook mee zou werken aan 
dit project.’’

IME wil dus vooral verbinding tot 
stand brengen en mensen met 
elkaar in contact brengen om sa-
men van alles te ondernemen en 
elkaar te helpen. Buurtverbinders 
gaan niet zozeer zelf concrete 
hulp geven.
Op 5 juni was een groepje poten-
tiële buurtverbinders bij elkaar, 
enthousiaste mensen die elkaar 
leerden kennen en de mogelijk-
heden bespraken om aan de slag 
te gaan.
Zij zullen het verbindingsproces 
in de buurten op gang brengen 
en helpen bij het gebruik van het 
digitale platform, leggen contac-
ten in de wijken, inventariseren 
wat er leeft en zetten mensen op 
elkaars spoor.
Binnenkort nodigen ze erva-
ren buurtverbinders van andere 
plaatsen uit om hun ervaringen 
te delen.

Blijf op de hoogte via de face-
bookpagina (inwoners met elkaar 
Castricum; @buurtverbinders).

Ben je ook een buurtverbinder of 
wil je er meer van weten? Meld 
je aan bij : inwonersmetelkaar@
gmail.com. (Foto: aangeleverd)
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Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
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Vanaf

€ 289,00

MONTAGE  MOGELIJK

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

*Ko� erbakmarkt:
14 juli dorpsweide Wijk aan Zee, van 
8.00 tot 16.00 uur. Uitsluitend 2e 
hands en zolderopruimingen. Stand-
plaats en borg betalen op marktplek. 
Bij het verlaten van de markt wordt bij 
schoonoplevering de borg terugbe-
taald. Wij doneren an het goede doel. 
www.ko� erbakmarktwijkaanzee.nl
* De Scooterbox
repareert alle merken scooters en 
scootmobielen. Wij halen uw scooter 
gratis op. Ook levering nieuwe. www.
descooterbox.nl 06-22020702 AGM-
dealer.
* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-
tuur van voor 1995, platenspeler, 
versterker, boxen enz. Ik haal het 
graag bij u op. 
Tel. 0251-212896
* Voor mijn hobby
ben ik op zoek naar elektrische en 
gewone � etsen om te knutselen. 
Tel. 06-84613045
Te koop:
Open stellingkastje, kunststof/
metaal. Open plankjes, op pootjes. 
85 x 60 x 34, 6,50.  Rieker leren ds. 
sandalen, antistress, hielbandje, 
vetersluiting, kleur bruin,  z.g.a.n. 
Maat 40, 15,- (waren 54,-). Tel. 0251-
244037

19 juli in Podium Victorie in Alkmaar
Bob Marley’s legendarische 
begeleidingsband The Wailers
Regio - Vrijdag 19 juli komt Bob 
Marley’s legendarische begelei-
dingsband The Wailers onder lei-
ding van bassist Aston ‘Family-
man’ Barrett naar de grote zaal 
van Podium Victorie in Alkmaar.

The Wailers is jarenlang de 
band achter Bob Marley ge-
weest en medeverantwoordelijk 
voor nummers als ‘Could You Be 
Loved’, ‘Jammin’ en ‘Bu� alo Sol-
dier’. De band verkocht samen 
met Marley wereldwijd meer dan 
100 miljoen albums. The Wailers 
was oorspronkelijk de naam van 
de band van zangers Bob Marley, 
Bunny Wailer en Peter Tosh, maar 
nadat deze in 1974 uit elkaar was 
gevallen ging Marley solo verder. 
De nieuwe band werd Bob Mar-

ley & The Wailers, met de broers 
Aston ‘Family Man’ en Carly Bar-
rett op bas en drums. Geïnspi-
reerd door Rastafari en met bak-
ken aan zonnige energie en en-
gagement bleef Bob Marley met 
deze band reggae-klassiekers 
maken zoals miljoenen fans over 
de hele wereld ze nu kennen.

Na het overlijden van Marley 
bleef The Wailers onder leiding 
van Family Man muziek maken, 
zoals hij beloofd had aan Bob. 
En als een ode aan zijn eveneens 
overleden broer Carly, zit nu As-
ton Barrot Jr. achter het drum-
stel. Dit jonge powerhouse heeft 
zijn skills duidelijk van zijn oom 
geërfd. Als leadzanger brengt de 
band Josh Barrett mee (een ver-

re neef van Family Man), die met 
al het talent en respect voor Mar-
ley en zijn boodschap en lifestyle 
de nummers tot leven brengt. 
Verder is ook gitarist Donald Kin-
sey erbij, die al sinds 1976 bij The 
Wailers speelt.

Met deze combinatie van ou-
de legendes en jong talent uit 
de familie is op 19 juli een heer-
lijke avond kwaliteitsreggae in 
het teken van ‘The King of Reg-
gae’ gegarandeerd, met vele hits. 
Het concert van The Wailers vindt 
plaats op 19 juli en tickets voor 
deze avond kosten €33,60 en zijn 
te bestellen via de website www.
podiumvictorie.nl of aan de kas-
sa (à €34) tijdens openingstijden. 
(Foto: aangeleverd)
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Ken je dat gevoel?
Dat je zin hebt in lekker maar ook echt eten.

Puur en zonder rare toevoegingen.

Bij Uitgekookt kennen we dat gevoel.

Daarom koken we alles vers.
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Vertoond bij diploma-uitreiking:
Docenten Clusius College 
nemen videoclip op
Castricum - - Maandenlang heb-
ben ze eraan gewerkt. De docen-
ten van het Clusius College had-
den deze week een bijzondere 
verrassing voor de leerlingen die 
naar de diploma-uitreiking waren 
gekomen. Een videoclip, waarin 
ze op de melodie van de beken-
de song ‘Y.M.C.A.’ een eigen tekst 
hadden gemaakt: ‘Je bent ge-
slaagd voor het V.M.B.O.’ knalde 
maandagmiddag voor het eerst 
uit de speakers in de aula van het 
schoolgebouw.

Van de diploma-uitreiking maakt 
het team van het Clusius Colle-
ge jaarlijks een grote happening. 
Docenten en andere medewer-
kers stappen samen het podium 
op om de leerlingen toe te zin-
gen en er wordt zelfs een com-
plete live band gevormd, lou-
ter bestaand uit teamleden van 
de school. Maandagmiddag om 
15.30 uur begon de eerste van 
vier shows, de leerlingen van het 
kader beroepsgerichte leerweg 
kregen hun diploma maar daar-
aan voorafgaand kregen ze eerst 
een complete show van bijna an-
derhalf uur. Van de 133 leerlingen 
op de school die aan het examen-
jaar zijn begonnen, hebben er 
uiteindelijk 131 examen gedaan. 
Daarvan zijn er 127 geslaagd, een 
prachtig slagingspercentage. Di-
recteur Patricia Bleeker sprak de 
leerlingen maandagmiddag toe 

en zette enkelen van hen in de 
spotlights wegens de uitzonder-
lijke prestaties die ze hadden ge-
leverd. Het betrof leerlingen met 
een negen of hoger voor een be-
paald vak of leerlingen die ‘cum 
laude’ waren geslaagd.

De show omvatte verder een pa-
rodie op de televisiehit De Lui-
zenmoeder, waarin onder de noe-
mer ‘De Clusiusmoeder’ de leer-
lingen een spiegel werd voorge-
houden over hun eigen gedra-
gingen in de klas. Een hardnek-
kig misverstand werd even later 
op het podium ook rechtgezet: 

docenten kunnen echt wel dan-
sen! Begeleid door opzwepende 
klanken toonden enkele docen-
ten hun beste ‘dance moves’ aan 
het publiek. Het meest bijzonde-
re van de hele show was echter 
toch wel de videoclip die in de af-
gelopen maanden tot stand is ge-
komen. In een professionele ge-
luidsstudio in Alkmaar was het 
lied ‘V.M.B.O.’ ingezongen, vervol-
gens werd op diverse locaties ge-
�lmd om de beroepen uit te kun-
nen beelden waar de leerlingen 
van het Clusius College uiteinde-
lijk in terechtkomen. Al vanaf ja-
nuari is door de docenten in het 
geheim aan dit project gewerkt, 
het opnemen van het amper vier 
minuten durende �lmpje bleek 
uiteindelijk nog een hele klus te 
zijn. Maar het resultaat mag er 
zijn en werd zowel maandag als 
dinsdag twee keer vertoond aan 
groepen leerlingen en hun ou-
ders. (Bos Media Services)

Een beeld uit de videoclip ‘V.M.B.O.’ van The Clusius People (foto: Clusius College)

Docenten dansend op het podium tijdens de show voor de geslaagden 
(foto: Bos Media Services)

Organisatie zoekt nieuwe voorzitter
Recordomzet voor Muttathara

Castricum - In 2018 vierde de 
Stichting Castricum helpt Mut-
tathara haar 35-jarige bestaan. 
Dit jubileumjaar was echt fantas-
tisch voor Muttathara met een re-
cord-omzet van € 350.000 euro. 
Weer mooi boven de omzet van 
de voorgaande jaren. 

Muttathara draait volledig op 
vrijwilligers. In 2018 zetten maar 
liefst 98 vrijwilligers zich in voor 
de stichting. Aan de kassa, in de 
boekenhoek, de elektra-afdeling, 
bij het transport, de inbreng, de 
catering en ga zo maar door. We 
danken al onze vrijwilligers har-
telijk. Door hen is het mogelijk 
om het grootste deel van de om-
zet te schenken aan goede doe-
len in ontwikkelingslanden. Oor-
spronkelijk aan projecten in In-

dia maar tegenwoordig voor pro-
jecten verspreid over de hele we-
reld. In 2018 hebben we in to-
taal 84 projecten gesteund. Een 
paar voorbeelden: Stichting Ma-
go voor rookvrije kooktoestellen 
in Kenia, Stichting Tang voor het 
opzetten van een schoolbiblio-
theek in Nepal en Stichting Adop-
teer een vroedvrouw in Ethiopië. 
In de winkel worden wekelijks 
unieke en bijzondere artikelen 
gebracht en weer gescoord door 
onze bezoekers. We danken na-
tuurlijk ook onze schenkers en 
klanten voor hun trouwe klandi-
zie. Winkelen bij de kringloop is 
goed voor het milieu, de circulai-
re economie en natuurlijk je ei-
gen portemonnee. Dus Castri-
cummers, kom vooral langs op 
dinsdag en donderdag tussen 

10.00 en 15.00 en op zaterdag 
tussen 10.00 en 14.00. (Tekst: Ma-
rije Kuijs) 

Op zoek naar nieuwe voorzitter
Bij Muttathara zal tegen het einde 
van dit jaar een wisseling van de 
wacht optreden. De termijn van 
de huidige voorzitter loopt dan 
af. Er is dus voldoende tijd om een 
goede opvolger te vinden. 
De huidige voorzitter Elly Ou-
de Elferink vertelt: ,,Muttathara 
is een prachtige organisatie met 
wel 100 vrijwilligers die met el-
kaar de winkel runnen en die er-
voor zorgen dat de opbrengsten 
terecht komen bij mensen die dat 
het hardst nodig hebben. Wat de 
voorzitter doet? Zorgen dat de 
medewerkers hun werk op een 
prettige manier kunnen doen. 
Zorgen dat de opbrengsten van 
de winkel goed terecht komen. 
En zorgen dat Muttathara goed 
inspeelt op de veranderingen zo-
als met het milieu en minder af-
val. Maar dat doe je natuurlijk niet 
alleen, dat doe je met elkaar. Van 
de voorzitter vraagt dit gemid-
deld zo’n 1 tot 1,5 dag in de week 
wil je het goed doen. En wil je er 
meer tijd aan besteden? Geen 
probleem, dat kan!” 
Mensen die geïnteresseerd zijn 
om voor een periode van vier jaar 
voorzitter te worden, kunnen een 
berichtje sturen aan secretari-
aat@muttathara.nl. (Foto: aange-
leverd)

De Vrije Lijst: ‘Onderzoek fietstunnel 
Beverwijkerstraatweg bizar’
Castricum - Vorige week nam de 
raad vrijwel unaniem een mo-
tie aan voor onderzoek naar een 
�etstunnel bij de spoorovergang 
Beverwijkerstraatweg. De Vrije 
Lijst stemde als enige partij te-
gen. ,,We stemmen in met on-
derzoek naar de tunnel maar niet 
met realisatie ervan. Dit is goede 
sier zonder er gevolg aan te ge-
ven.”

Raadslid Bärbel Böhling laat we-
ten: ,,Castricum krijgt een nieuw 
stationsgebouw. Het perron 

wordt beter toegankelijk voor 
minder validen en het stati-
on krijgt meer allure. Wat er niet 
komt? Een onderdoorgang voor 
�etsers. Terwijl het station de 
meest aangewezen plek is om 
dit te realiseren. De tunnel voor 
voetgangers blijft, maar aan de 
�etsers wordt geen aandacht ge-
schonken. Het zou logisch zijn die 
tunnels te combineren, dat is �-
nancieel het voordeligst.”
,,Nu is er ingestemd met onder-
zoek naar de �etstunnel. Het col-
lege zal opdracht geven om op-

nieuw te kijken naar mogelijk-
heden. En dat terwijl er in het 
verleden al meerdere varianten 
voor een onderdoorgang onder 
het spoor zijn onderzocht. Ook 
voor �etsers.” Böhling vraagt zich 
af wat het onderzoek voor nut 
heeft. ,,Maken we hier goede sier 
zonder er gevolg aan te geven? 
Partijen die toen jaren geleden 
de tunnel bij het station hebben 
afgewezen, moeten wel bizar-
re redenen hebben om daar nu 
toch weer onderzoek naar te wil-
len doen.”

Mogelijke auto-
inbrekers
Castricum - Vorige week maan-
dagmorgen kreeg de politie 
een melding dat er twee perso-
nen aan de portieren van auto`s 
aan het voelen waren op de Pr. 
Beatrixtraat. De politie heeft het 
tweetal niet kunnen vinden. De 
melder gaf het volgende signa-
lement: vrouw met een getint ui-
terlijk, zij droeg een rode trui en 
een gele broek. De man eveneens 
met een getint uiterlijk droeg grij-
ze kleding.

‘Kleuren got talent’
Castricum - Het Kleurenorkest 
aan de Hogeweg in Limmen 
heeft al enkele jaren een eigen ta-
lentenshow. Maandelijks presen-
teren de leerlingen hun talenten 
aan elkaar tijdens Kleuren got ta-
lent. Er mag muziek worden ge-
maakt, gedanst of gezongen en 
iedereen doet enorm zijn best 
zijn talenten te laten zien.
Vorige week was er echter een 
geheel andere versie van de ta-
lentenshow. Wekenlang had-
den de kinderen geoefend op 
hun dansskills. In samenwerking 
met medewerkers van het Toon-
beeld uit Castricum en Falco van 
Danm Fresh werd er een geweldi-
ge dansshow in elkaar gezet.
Elke klas kreeg een land toegewe-
zen als thema voor hun dans. Zo 
had groep 8 IJsland en groep 1/2 

Frankrijk. De muziek kwam uit dat 
land en de kleding en moves wer-
den er ook op afgestemd.
Het was ongelofelijk om te zien 
hoe enthousiast de leerlingen 
aan de slag gingen en hoeveel ze 
in korte tijd hadden geleerd. Er 
werd een traditionele Afrikaanse 
dans gedaan door de kleuters en 
in groep 8 werd er �ink gebreak-
danced.
Om het geheel compleet te ma-
ken, mochten alle ouders don-
derdagmiddag op het school-
plein komen kijken naar de voor-
stelling. In het zonnetje met de 
tropische klanken van de muziek 
was het genieten voor iedereen! 
De ouders genoten van de pres-
taties van hun kinderen en de kin-
deren glommen van trots! (Foto: 
aangeleverd)

Te veel op
Akersloot - In de nacht van vo-
rige week dinsdag op woensdag 
omstreeks één uur kreeg de po-
litie een melding van een aanrij-
ding op de Geesterweg/kruising 
Sluisweg in Akersloot. Een auto 
was uit de richting Alkmaar ge-
komen en had het talud bij de 
splitsing met de Sluisweg over 
het hoofd gezien. 
Hij was daardoor van de weg ge-
raakt en in de sloot terecht ge-
komen. In het kader van “bot-
sen is blazen” is van de bestuur-
der een blaastest afgenomen en 
de uitslag hiervan was een F. De 
bestuurder is over gebracht naar 
Alkmaar en daar blies hij 610 ugl. 
Er was schade aan het straat-
meubilair. Zijn rijbewijs is inge-
vorderd en hij krijgt een proces-
verbaal.

Mooie editie estafetteloop in Akersloot
Akersloot - Zondag werd in 
Akersloot de 14e editie gehou-
den van de estafetteloop. Het was 
een droge en niet al te warme 
dag, dus goed weer om te lopen. 
De organisatie had gekozen voor 
een andere opzet, waarbij de af-
standen korter waren en er bij de 
doorkomst niet te lang op elkaar 
te hoefde worden gewacht. Het 
was hier zoals gewoonlijk gezel-
lig en werd er weer meegeleefd 

door de andere teamleden. Het 
was leuk om de onderlinge strijd 
te zien, met soms kleine verschil-
len aan de �nish. 
De winnaar van de estafetteloop 
werd het mannenteam van A.V. 
Lycurgus in 1.00.31 uur. 
Totaal waren er net zoveel lopers 
als vorig jaar, met ook veel andere 
gezichten en daarbij ook nog bui-
tenlandse deelname. Wat te den-
ken bijvoorbeeld van de broers 

Sander en Peter Boe Veldt uit 
Noorwegen, 12 en 10 jaar oud. 
Op bezoek in Nederland, de-
den ze mee met de trimloop in 
Akersloot en werden in een snel-
le tijd 1e en 2e op de kortste af-
stand. 
De deelnemers waren tevreden 
over het veranderde parcours. Nu 
nog meer lopers. Misschien vol-
gend jaar bij de jubileumeditie. 
(Foto: aangeleverd)
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Neptunus doopt strandleden 
Castricumse Reddingsbrigade
Castricum - Traditiegetrouw be-
zoekt Neptunus, ongeacht de 
weersomstandigheden, de strand-
post van de Castricumse Red-
dingsbrigade om nieuwe strand-
leden te dopen. Jeugdleden van 
de Castricumse Reddingsbrigade 
mogen bij het doorlopen van de 
opleidingen vanaf hun dertiende 
een actieve bijdrage leveren aan 
de activiteiten van de brigade op 
het strand. Dit heuglijke feit wordt 
traditiegetrouw bezegeld met de 

doop door Neptunus, in de Ro-
meinse mythologie bekend als de 
god van de zee. 
Zaterdag waren er elf gegadig-
den om o�cieel tot strandlid ge-
kroond te worden. Na het a�eg-
gen van de nodige behendig-
heidsproeven stond Neptunus 
klaar om alle elf leden te dopen 
middels een �inke plens zeepsop. 
Alle elf gegadigden slaagden met 
vlag en wimpel zodat zij vanaf he-
den ingezet kunnen worden tij-

dens de verschillende activiteiten 
van de brigade op het Castricum-
se strand.
De Castricumse Reddingsbriga-
de “De Strandlopers”, opgericht in 
1948, bestaat uit ruim 200 vrijwil-
lige leden die zich het verlenen 
van hulp aan drenkelingen en het 
voorkomen en beheersen van on-
gevallen op de overgang van land 
naar water, in het bijzonder aan 
het Castricumse strand, ten doel 
heeft gesteld. (Foto: aangeleverd)

Spetterende editie van Bakkum Vertelt

Familievoorstellingen
‘Er was eens prinses: Penny, ze 
had alles wat haar hartje begeer-
de, maar toch vond ze het prin-
sessenleven saai. Ze droomde 
van een avontuurlijk leven als pi-
raat. Toen verscheen er ineens 
een piraat: Rob de Landrot’. Ga 
vrijdag 12 juli om 16.00 uur met 
het hele gezin mee op dit span-
nende avontuur van Theater 
Tweekant. (3+)
Maak met mevrouw Rups die aan 
de rand van het bos woont. Op 
een dag komt de werkbij KaZoem 
langs vliegen en wordt uitgeno-
digd voor een kopje thee. Maar 
als KaZoem de volgende ochtend 
terug komt is mevrouw Rups ver-
dwenen en zit er een prachtig, 
maar vreemd wezentje met vleu-
gels op haar plaats. Wat is er ge-
beurd? Kom zondag 14 juli om 
16.00 uur achter dit mysterie. (3+)

Theater
Buiten koken leidt tot gebakken 
lucht. In deze knettergekke show, 
dekken drie eigengereide koks 
zelf de tafel en presenteren hun 
nieuwe recept. Verwacht achter-
volgingen, spectaculaire stunts, 
dynamische acrobatiek en komi-
sche slapstick van Back Up The-
ater. Tres Loco is een straatthea-
tergezelschap met een energieke 
en wervelende show waarbij mu-
ziek, acrobatiek en jongleren met 
elkaar gecombineerd worden. 

Muziek
Party folkmuziek, samba, 
Rock&Roll, funk, ska en disco, al-
le muziekstijlen komen voorbij 
tijdens Bakkum Vertelt. Geniet 
van een intiem optreden van o.a. 
Mauricio Leijser, Raoul Bakker + 
band of Milou Mignon. Meer in 
de Ready-to-Party sfeer? Laat u 
dan meenemen op een extati-
sche muzikale reis door Leopar-
te of swing mee met Coco Bon-
go and The Bon�re Ranch of Love. 
Het festival eindigt zondag 14 juli 
om 21.00 uur met Ten-Hut, waar-
bij het dak er echt af gaat.  

Foodtrucs
Bij een festival hoort natuurlijk 

ook lekker eten en drinken. Vege-
tarische snacks, spelt pannenkoe-
ken, nacho’s of een heerlijk bor-
relplankje met daarbij een lekker 
wijntje of een heerlijke espresso. 
De foodtrucs serveren dit week-
end de lekkerste snacks en drank-
jes.

Dit is slechts een greep uit het to-
tale festivalprogramma. Naast de 
vele optredens zijn er nog veel 
meer leuke dingen te doen. Doe 
bijvoorbeeld mee aan de ba-
deendjesrace. Wie gaat er van-
door met ‘De Gouden Eend’?
Neem plaats, trap op de pedalen, 
kies de kleuren en �ets uw eigen 
schilderij. Een super herinnering 
en souvenir voor iedereen. 
Even helemaal zen? Laat u mee-
voeren in Gab’s Lichthuis op ma-
gische klanken. 

Benieuwd naar het complete pro-
gramma? Kijk dan snel op www.
bakkumvertelt.nl. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - Festival Bakkum Vertelt keert terug! Op 12, 13 en 14 
juli is Camping Bakkum weer het podium voor de 8ste editie van 
dit muziek & theater festival. Bakkum Vertelt creëert een unieke 
beleving: midden in de natuur, een intiem festival met een uitge-
breid programma. Van kleine persoonlijke optredens op het cara-
vanpodium tot spetterende, swingende acts in Openluchttheater 
de Pan. Bakkum Vertelt is een festival voor het hele gezin en gra-
tis toegankelijk!

Echtpaar Boot 60 jaar getrouwd
,,Een goed huwelijk is geven en nemen”
Castricum - Ze ontmoetten el-
kaar in een Brusselse kerk, Ge-
rard Boot (87) en Annie Boot-van 
den Steene (85). Van liefde op het 
eerste gezicht was weinig sprake. 
,,Gerard ging een plekje zoeken, 
deed zijn jas uit en legde ‘m op 
een rolletje onder de bank. Wat 
een rare vent, dacht ik nog.”

Ook voor Gerard duurde het even 
voor de vonk oversloeg. ,,We za-
gen elkaar daar steeds vaker. Op 
een gegeven moment heb ik haar 
mee uit gevraagd.” Annie: ,,We 
zijn toen samen naar een con-
cert van Beethoven geweest. We 
houden allebei enorm van klas-
sieke muziek. Daarna waren we 
een stel.” Gerard: ,,Ik wist toen nog 
niet eens dat ze Belgische was. 
Dat hoor je helemaal niet bij haar.” 
Annie groeit op in Brussel. Ze is 
de jongste thuis. Interesse in Ne-
derland heeft ze altijd al, het lukt 
haar zelfs om op een Nederland-
se school terecht te komen. Daar-
voor moet ze wel een uur met 
de tram reizen. Haar ouders zijn 
er geen voorstander van, maar 
stemmen toch in. Na haar school-
tijd werkt Annie op de debiteu-
renadministratie voor Chocola 
van Houten. De kerk speelt een 
belangrijke rol in haar leven.

Gerard wordt geboren in Delft en 
is eveneens jongste van het ge-
zin. Hij rondt de textielschool af 
in Tilburg en gaat voor een En-
gels bedrijf aan de slag waarvoor 
hij half Europa doorreisd. Gerard 
is ‘niet zo’n studiehoofd’ maar het 
bedrijf ziet toch potentie in hem. 
Hij mag maatpakken en kos-
tuums gaan opmeten in België en 
Duitsland. Gerard bezoekt onder 
andere het Engelse Rijnleger, in 
die periode is er nog weinig goe-
de kleding te vinden. ,,Dat was na 
de oorlog heel lastig geworden. Ik 
nam sto�en mee zodat alles pre-
cies op maat gemaakt kon wor-
den in Engeland.” Als Gerard een 
bezoek brengt aan de Brusselse 
kerk, ontmoet hij Annie. Zij orga-
niseerde op zondag zogenoem-
de instuifavonden, waar vooral 

forenzen en au pairs op afkwa-
men. ,,In die tijd ging je eigen-
lijk niet stappen, dus regelden we 
zelf iets. Het duurde even voor de 
vonk oversloeg.” Toch gebeurde 
het, in 1957. Twee jaar later stapte 
het duo in het huwelijksbootje in 
in 1960 werd zoon Henk geboren. 
,,In die periode was Gerard voor 
zijn werk zo veel weg dat het niet 
meer ging”, vertelt Annie. ,,Hij was 
ongeveer een week per maand 
thuis in Brussel. We besloten sa-
men dat hij een andere baan zou 
gaan zoeken, maar dat was zo 
makkelijk niet. Hij solliciteerde 
zich suf. Uiteindelijk vond hij een 
baan. In Groningen.” Als Henk zes 
weken oud is verhuizen ze naar 
Nederland. Twee dagen reizen en 
de �at waar ze komen te wonen 
staat nog leeg. ,,Het was nieuw-
bouw, we hadden zelfs nog geen 
water en de straatstenen ontbra-
ken nog. Het was een ellendige 
tijd”, schetst Annie. Het bedrijf 
dat Gerard gouden bergen be-
loofde, bleek fout te zijn geweest 
in de oorlog. ,,Daardoor kwam er 
helemaal niemand meer. Gerard 
moest dus op zoek naar een an-
dere baan.”

In Amsterdam vindt Gerard op-
nieuw werk. Het gezin vertrekt 
naar de hoofdstad. Daar worden 
Annelies (1961) en Joke (1965) 
geboren. In Amsterdam voelen ze 
zich op hun plek, ze blijven er tien 

jaar. Als het huis te klein wordt, 
besluiten ze naar Castricum te 
vertrekken. Gerard: ,,We kwamen 
hier al regelmatig voor duinwan-
delingen van het spoor.” Annie: 
,,We zijn allebei gek op de duinen, 
dus we waren blij dat we hier een 
huis vonden.” In die periode gaat 
het slecht met de textielindustrie 
en Gerard gooit het over een an-
dere boeg. Hij wordt autoverko-
per bij Citroën. Zijn talent om met 
mensen om te gaan komt er goed 
van pas. Hij geniet van zijn werk 
en verdient genoeg voor zijn ge-
zin. Tot 2013 gaan ze samen op 
�etsvakantie, maar dat gaat he-
laas niet meer. In februari heeft 
Gerard te horen gekregen dat hij 
niet meer mag autorijden. ,,Daar 
heb ik heel veel moeite mee.” An-
nie: ,,Het kwam een beetje als een 
donderslag bij heldere hemel. Je 
weet wel dat het ooit gaat gebeu-
ren, maar zo snel…” 

De kerk is nog steeds belang-
rijk voor het echtpaar, al kunnen 
ze niet meer zo vaak heen. ,,Het 
spontane is eraf, dat vind ik heel 
jammer. Maar ik ben heel blij dat 
we elkaar nog hebben”, zegt An-
nie. Gerard knikt. ,,We kunnen el-
kaar altijd helpen en zijn goed op 
elkaar ingespeeld. Een huwelijk is 
geven en nemen.” Annie: ,,Na al 
die jaren houden we nog steeds 
heel veel van elkaar.” Gerard: ,,Ab-
soluut.” (Mardou van Kuilenburg)

Valancia Dekker (23) heeft grootse 
plannen voor het Kooiplein
Castricum - Een plantenkas, ge-
zamenlijke binnentuin, socia-
le ruimtes en een bar: als het aan 
Valancia Dekker ligt, wordt het 
Kooiplein omgetoverd tot een 
plek waar generaties met elkaar 
samenleven. Voor haar opleiding 
aan de Willem de Kooning Aca-
demie maakte ze een inspirerend 
concept. ,,Met dit plan wil ik gene-
raties laten opbloeien.”

Voor haar afstudeeropdracht 
kreeg Valancia de vrije hand. Het 
enige criterium: nieuwe invulling 
zoeken voor een leegstaand pand. 
,,Ik moest gelijk aan het Kooiplein 
denken. Ooit was het zo’n brui-
sende plek, nu staat er veel leeg 
en raken de panden vervallen. Er 
wonen veel oudere mensen in de 
buurt en die hebben nu niks meer 
om naartoe te gaan.” Ook de over-
verhitte woningmarkt voor jonge-
ren inspireerde Valancia. ,,Ik wilde 
iets doen met de vergrijzing en de 
woningmarkt. Al snel ontstond bij 
mij het idee om generaties te la-
ten samenleven op een plek waar 
ruimte is voor activiteiten en con-
tact met elkaar. Maar waar je ook 
lekker kunt wonen in een omge-
ving die zo typerend is voor Cas-
tricum.” Het Noord-Hollands duin-
reservaat was een belangrijke 
bron van inspiratie. Ze ging aan 
de slag met haar probleemstel-
ling: hoe kun je in een zorgcom-
plex voor twee generaties ruim-
te scheppen voor saamhorig-
heid en oog voor elkaar? Valancia 
deed vooronderzoek naar haar 

doelgroepen: twintig plussers en 
mensen van 67 jaar en ouder. ,,De 
ouderen gaven aan dat ze zich ge-
regeld eenzaam voelen en op een 
eigen manier zoekende zijn naar 
de gezelschap. De jongere doel-
groep zoekt manieren om kennis 
en ervaring te delen en heeft aan-
gegeven dat te vinden bij de ou-
dere doelgroep. Die twee zouden 
dus heel goed samen kunnen le-
ven.”

Valancia maakte niet alleen schet-
sen, maar knutselde verschillende 
maquettes in elkaar om haar idee-
en kracht bij te zetten. ,,Het is be-
langrijk dat je idee een ziel heeft, 
anders is er weinig kans van sla-
gen. In mijn ontwerp wordt zo 
veel mogelijk met natuurlijke ma-
terialen gewerkt. Ik zou het leuk 
vinden als het pand opgaat in de 
natuur. Zo heeft het conceptpand 

een groen dak dat niet alleen iso-
leert, maar ook de lucht zuivert. 
In het huidige ontwerp zijn geen 
winkels opgenomen, maar daar 
heb ik wel ruimte voor gelaten. 
Op de begane grond zijn sociale 
voorzieningen vindbaar en daar 
bovenop worden appartementen 
gebouwd. In het dak zit een gla-
zen uitsparing om het geheel licht 
te maken en ruimtelijker te laten 
ogen.” Valancia gooide hoge ogen 
met de presentatie van haar afstu-
deerproject op school. Haar crea-
tie werd beoordeeld met een 7,7. 
Eerder werd Valancia’s ontwerp 
voor de kantine van FC Castri-
cum gerealiseerd. ,,Dat was heel 
gek en bijzonder om mee te ma-
ken.” Of ze haar ideeën gaat indie-
nen bij de eigenaar weet ze nog 
niet. ,,Maar misschien moet ik het 
gewoon maar doen.” (Mardou van 
Kuilenburg)

Opbrengst voor CF-stichting:
Megagroot kinderkoor in oprichting
Castricum - Alle basisscholen van 
Castricum, Akersloot en Limmen 
hebben een uitnodiging ont-
vangen om deel te nemen aan 
een bijzonder project. Op 20 ju-
ni 2020 moet een kinderkoor van 
maar liefst vierhonderd leerlin-
gen gaan optreden in sporthal 
De Bloemen. Het geld, dat met 
dit bijzondere concert wordt op-
gehaald, is bestemd voor onder-
zoek naar taaislijmziekte.

Voor het organiseren van ‘Kids 
in Concert’ wordt een speciale 
stichting opgericht. Aan de basis-

scholen wordt gevraagd om met 
groep 7 deel te nemen aan het 
koor. Het is de bedoeling om on-
der begeleiding van een band sa-
men met bekende artiesten pop-
songs ten gehore te brengen. Er 
zijn inmiddels al contacten ge-
legd met een landelijk bekende 
band, een dansschool en beken-
de presentatrice. De muzikale lei-
ding van het project wordt ver-
zorgd door Rolien Eikelenboom. 
De deelnemende scholen krijgen 
in het najaar de geluidsopnames 
en teksten van de te zingen num-
mers, zodat in de klas kan worden 

geoefend tijdens de muziekles. 
Uiteindelijk zullen ongeveer dui-
zend bezoekers op 20 juni 2020 ’s 
avonds kunnen genieten van het 
concert. De entreegelden gaan 
naar de Nederlandse Cystic Fibro-
sis Stichting (NCFS). Deze stich-
ting komt op voor de belangen 
van de kinderen met taaislijm-
ziekte. Voor onderzoek naar deze 
ziekte en mogelijke behandelme-
thoden is veel geld nodig. Inmid-
dels hebben de eerste twee scho-
len zich voor deelname aan ‘Kids 
in Concert’ aangemeld. (Bos Me-
dia Services)
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De Kustbus rijdt 
weer deze zomer
Castricum - Van zaterdag 13 ju-
li tot en met zondag 25 augustus 
2019 rijdt de Kustbus weer in de 
regio Noord-Holland Noord. Deze 
zogeheten zomerlijnen rijden tij-
dens de zomervakantie van de re-
gio Noord. 
In deze regio: lijn 866 van Alk-
maar naar Bergen aan Zee en lijn 
868 van Castricum naar Castri-
cum aan Zee. Een kaartje koop 
je gemakkelijk met pin of credit-
card in de bus of reis met je OV-
chipkaart.

De Kustbus lijn 866 rijdt het tra-
ject Alkmaar – Bergen aan Zee en 
gaat o.a. langs: Bergen aan Zee, 
Strand; Bergen, Plein; Alkmaar, 
Hogeschool Alkmaar; Alkmaar, 
Station NS.
De Kustbus lijn 868 rijdt het tra-
ject Castricum – Castricum aan 
Zee en gaat o.a. langs: Castricum 
aan Zee, Strand; Bakkum, Prov. 
Kampeerterrein; Castricum, De 

Santmark; Castricum, Mient; Cas-
tricum, Station NS.

De Kustbus: voor iedereen!
Iedereen kan gebruik maken van 
de zomerlijnen. De kustbussen 
zijn ook toegankelijk voor men-
sen met een rollator, rolstoel, kin-
derwagen of hulphond. 

Tarief
Je kunt in de Kustbus betalen met 
je OV-chipkaart, abonnement of 
met een los kaartje. Het opstap-
tarief voor de OV-chipkaart be-
draagt € 2,682 + € 0,155 per kilo-
meter. Ook kun je met een abon-
nement reizen op deze lijnen of 
met je pinpas of creditcard een 
los kaartje kopen bij de buschauf-
feur. Je hebt de keuze uit een 
Reiskaart Stad, Reiskaart Streek, 
Reiskaart Streek Ver of een Fami-
liedagkaart. Alle informatie over 
de Kustbus is te vinden op www.
overal.nl/kustbus.

Slagwerkklas in nieuwe 
seizoen bij Emergo
Castricum - Zaterdag sloot mu-
ziekvereniging Emergo Castri-
cum het muzikale seizoen af. 
Door de weersomstandigheden 
werd er vanaf het Bakkersplein-
tje uitgeweken naar Geesterha-
ge. Gelukkig wisten veel bezoe-
kers de verschillende orkesten te 
vinden en werd het een gezelli-
ge avond. 

Binnen de vereniging is er al een 
ruim aanbod voor kinderen. Van-
af 5 jaar kunnen kids terecht bij 
de Notenkrakers. Daar wordt 
met allerlei kleine instrumenten 
op speelse wijze kennis gemaakt 
met muziek. Ook wordt er volop 
geklapt, gestampt en gezongen 
om vast iets te leren over het no-
tenschrift en ritmes. Kinderen die 
al net iets ouder zijn en al kunnen 
lezen en rekenen, zijn welkom bij 
de Blazersklas. Daar komen ook 
alle instrumenten uit de fanfa-
re voorbij, om vast te ontdekken 

welk instrument het beste bij het 
kind past. 
Er was echter ook al langer de 
wens om iets aan te bieden waar 
de aandacht helemaal naar alle 
slagwerkinstrumenten gaat. Van 
pauken tot xylofoon, van de ma-
rimba tot de grote trom: dit zijn 
allemaal instrumenten die veel 
aantrekkingskracht hebben op 
kinderen. Daarom worden de 
krachten gebundeld met Floris 
van Tol, slagwerkdocent bij Toon-
beeld: na de zomervakantie start 
een slagwerkklas. 
De cursus bestaat uit 10 lessen op 
de vrijdagmiddag, waarbij de in-
strumenten, de noten en de rit-
mes op een leuke manier voor-
bij komen. De kosten zijn 75 eu-
ro, uitgaande van een groep van 
4 tot 10 kids (vanaf 7 jaar). 

Voor aanmeldingen of vragen 
kan gemaild worden naar info@
emergo.org. (Foto: aangeleverd)

Vincent Beentjes op dreef
Akersloot - Vincent Beentjes  uit 
Castricum heeft, na zijn twee-
de plek vorige week, deze keer 
met overmacht de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup gewonnen. Al na de eer-
ste omloop op Sportcomplex de 
Cloppenburgh was de winst, be-
houdens pech, verzegd aan Vin-
cent Beentjes. Dus wat betreft de 
vraag wie gaat er winnen was de 
spanning weg. Daarachter moest 
de wedstrijd voor de overige po-
diumplekken gemaakt worden 
door Uitgeester Wilfred Knegt, 
Sjaak Fatels uit Akersloot en in 
eerste instantie nog Chris Kemp 
(Egmond aan den Hoef). Nadat 
laatstgenoemde Kemp was bijge-
haald door eveneens Egmonder 
Henk Jan Verdonk senior, richt-
te deze zijn vizier op de sterke 
thuisrijder Sjaak Fatels. Nadat de-
ze missie van Verdonk senior ook 
was geslaagd en Fatels was te-
ruggezet vaan een vierde posi-
tie, leek de taaie Verdonk senior 

ook nog te gaan opstomen naar 
Wilfred Knegt. Knegt kon deze 
poging verijdelen en zich verze-
keren van een verdiende tweede 
eindplek. Ook in de achterhoede 
was de spanning te snijden waar 
het trio Ton Wiering (Akersloot), 
Frank Lute uit Castricum en thuis-
rijder Vincent Tiebie aan elkaar 
waren overgeleverd. Vanaf het 
begin trokken ze met elkaar op, 
waar Ton Wiering al het kopwerk 
voor zijn rekening nam. Door een 
valpartijtje verachterde Frank Lu-
te even, maar door de solidariteit 
mocht en kon Lute weer terugko-
men. De geslepen Vincent Tiebie 
kon met zichzelf niet in het reine 
komen door plichtmatig naar de 
streep te rijden en ontsnapte bij 
de gepiepelden in het zicht van 
de haven. 

Uitslag: 1. Vincent Beentjes Cas-
tricum 2. Wilfred Knegt Uitgeest 
3.Henk Jan Verdonk senior Eg-
mond aan den Hoef 4. Sjaak Fa-
tels Akersloot 5. Chris Kemp Eg-
mond aan den Hoef

Op Johanna’s Hof in Bakkum
Nieuwe expositie van 
het Inloopatelier
Castricum - De schildersgroep 
van het populaire ‘Inloopate-
lier’ heeft weer prachtige nieu-
we schilderijen gemaakt. Mieke 
Rozing begeleidt deze inloopa-
teliers voor beginners en gevor-
derden, jong en oud. De ene ex-
posant schildert een paar jaar en 
de ander maakt zijn/haar eerste 
olieverfschilderij en nog weer an-
deren werken al in opdracht. Wat 
iedereen gemeen heeft is dat zij 
hier plezier aan beleven en ener-
gie van krijgen. Dat geldt ook 
voor Mieke en zegt zij: ,,Ik ben su-
per trots op mijn leerlingen, ze 

hebben lef, dagen zichzelf iedere 
keer weer opnieuw uit of zij laten 
zich uitdagen.’’

Wilt u zelf schilderen kom dan ge-
rust eens kijken tijdens de inloop-
ateliers bij galerie Streetscape op 
de  Dorpsstraat. Mieke heeft zich 
gespecialiseerd in de techniek 
van olieverf en geeft regelma-
tig workshops. Meer info, kijk op 
miekerozing.nl of op streetscape.
nl of bel 06-10566887.
De expositie is te bezichtigen van 
10 juli tot eind september. (Foto: 
aangeleverd)

Inschrijving 7e editie 
Fjoertoer Egmond geopend
Regio - De inschrijving voor de 
7e Fjoertoer Egmond op zaterdag 
30 november is geopend. Sinds 
maandag 9.00 uur kunnen wan-
delaars zich inschrijven voor dit 
lichtspektakel in het donker. Or-
ganisatie Le Champion doet er 
samen met de bewoners, kunste-
naars en artiesten alles aan om er 
een onvergetelijke wandeltocht 
van te maken. Vuur- en geluids-
hows, acts, optredens en vele dui-
zenden lichtjes maken dit jaarlijk-
se feestje compleet. Het evene-
ment is erg geliefd onder wan-
delaars en alle voorgaande edi-
tie waren vroegtijdig uitverkocht! 

Samen met 10.500 andere wan-
delaars starten de deelnemers 
vanaf Hotel Zuiderduin. De deel-
nemers wandelen over het 
strand, door de duinen, bossen en 
sfeervol verlichte straten. Onder-
weg vinden er weer spectaculai-
re acts plaats, die het evenement 
ieder jaar een hoge belevings-
waarde geven. Daarnaast doen 

de enthousiaste bewoners langs 
de route er alles aan om de passa-
ge van de wandelaars onvergete-
lijk te maken. De �nish van alle af-
standen vindt plaats vanaf 20.00 
uur op de hoofdstrandopgang 
bij de vuurtoren Van Speijk in Eg-
mond aan Zee. Na a�oop vindt ui-
teraard de afterparty plaats in Ho-
tel Zuiderduin en in het gezellige 
centrum van Egmond aan Zee.

Family Fjoertoer breidt uit 
Naast de Fjoertoer vindt de Fa-
mily Fjoertoer dit jaar voor de 3e 
keer plaats. Na de successen van 
afgelopen jaren heeft de organi-
satie de limiet verhoogd. Er kun-
nen dit jaar maar liefst 2.000 deel-
nemers meedoen. De afstand is 
speciaal voor kinderen die met 
de hele familie kunnen wandelen. 

De inschrijving voor de Fami-
ly Fjoertoer opent aanstaande 
maandag 1 juli. Een week later 
dan de inschrijving van de Fjoer-
toer Egmond. (Foto: aangeleverd)

De Woude stukje 
schoner en nog mooier

De Woude - Deelnemer Rens 
trok iets uit de berm tijdens het 
rondje zwerfafval opruimen op 
eiland De Woude. De eerste re-
actie van de volwassen deelne-
mers van Plogging Castricum 
was: “O jee, niet doen hoor! De 
dijken!”

Ja, het zit diep in ons Nederlan-
ders: handen af van onze dijken! 
Straks verzwakt de boel, breken 
de dijken en worden we over-
spoeld met het wassende water. 

Maar na grondige inspectie van 
het worteldoek en wat er alle-
maal in een langgestrekt lint van 
vele meters eromheen lag te ver-
waaien in de berm bleek het een 
heel goed idee van Rens. Hup, 
weg ermee!

Worteldoek valt op den duur uit 
elkaar in kleine �inters plastic. 
Voor vogels lijkt dat ideaal nest-
materiaal. Maar vogels die hun 
nesten van plastic maken, bren-
gen dunne en breekbare scha-
len en verzwakte kuikens voort. 
Als het doek nog verder uit elkaar 
valt, spoelen al die kleine deeltjes 
in het grondwater en komt zo in 
ons drinkwater terecht. En nou 
helpt dat worteldoek niet eens 
zoveel tegen onkruid. Steviger 
wordt zo’n dijk er in ieder geval 
niet van. Plastic worteldoek hoort 
gewoon niet in de grond. En al 
helemaal niet in dunne �inters 
tussen het gras. Rens haalde ook 
nog een groot brok piepschuim 
uit de sloot. Hij liet De Woude zo 
toch een beetje mooier achter. En 
o, het is al zo’n mooi eiland! 
Tip: het wandelpad rondom het 
eiland is echt een aanrader. Een 
zee van bloemen en mooie, oer-
Hollandse vergezichten. (Foto: 
Susanne van Reenen)

Brandweer helpt bij 
duinbranden in Velsen
Castricum/Velsen - De brand-
weer is woensdagavond om 22.48 
uur met veel wagens uitgerukt 
voor een duinbrand in Velsen-
Noord. Het vuur was snel geblust 
door de eerste tankautospuit 
die ter plaatse kwam. De brand 
woedde in het duingebied aan 
de Reyndersweg en werd rond 
kwart voor elf ontdekt. Vanwege 
de droogte en omdat de brand-
haard moeilijk te bereiken was, 
dreigde er extra gevaar. Daarom 
sloeg de brandweer groot alarm. 
De brand werd uitgemaakt. Daar-
na is er nog enige tijd extra nage-
blust. Na ongeveer een uur was 

de brand helemaal uit en konden 
de brandweerlieden weer inpak-
ken. De brandweer van Castricum 
stond daar ter plaatse stand-by 
maar hoefde uiteindelijk niet in-
gezet te worden. De oorzaak van 
de brand wordt nog onderzocht.
Zondagavond om 20.29 uur was 
het weer raak, dit keer in de dui-
nen bij IJmuiden. De eerste voer-
tuigen voor deze brand waren al 
om 20.19 uur opgeroepen. Ook 
hier had het eerste brandweer-
voertuig de brand snel onder con-
trole en konden de overige opge-
roepen voertuigen in de kazerne 
blijven. (Foto: Evelien Olivier)

Fietsclubje wil uitbreiden
Castricum - Al een paar maanden 
maakt een groepje Castricum-
mers  op donderdag met norma-
le �etsen een tochtje in een rustig 
tempo, uiteraard als de weersom-
standigheden gunstig zijn.
De groep kan er op deze donder-
dagmorgen nog wel wat mensen 
met �etsplezier bij hebben.

Voor informatie: Ben Brussel, tele-
foonnummer 0251-65 02 19).  
Vertrek op donderdagmorgen 
om 10.00 uur vanaf het NS-sta-
tion te Castricum. Kosten: geen; 
een geldige duinkaart is zeer ge-
wenst! Onderweg wordt een kop-
je ko�e/thee gedronken voor ei-
gen rekening. (Foto: aangeleverd)
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Woensdag 17 juli 15.00 tot 18.30 Parkeerterrein Geesterduinweg 

Informatiemiddag Reconstructie 
GeesterduinwegAgenda Raadsplein 11 juli  2019

     Werksessie
19.30 – 20.45  Gesprek over het toepassen van voorkantsturing door de raad
 op een aantal onderwerpen uit het raadsprogramma die in de
 kadernota 2020 als prioriteit zijn aangemerkt
 Pauze
 Commissies
21.00-21.45 Voorstel inzake taskforce wonen
21.45-22.30 Commissie Algemene Zaken*
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2019
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1 E Vragen uit de raad
21.45-22.30 Consultati e klachtena  andeling Sociaal Domein  
22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Bestemmingsplan Skulper ’t Stet Akersloot
 B Bestemmingsplan Strandhuisjes
 C Verordening rechtspositi e
 D Moti e Schiphol
 E Kaderstellend besluit 8 appartementen raadhuisweg 13 – 15 te
     Akersloot
   Afzien van aanvraag e perimenteren buiten de Parti cipati ewet  
  G Moti es inzake toekomst zwemvoorziening Castricum
 H Bestemmingsplan C. . Smeetslaan 232
 I Taskforce wonen (onder voorbehoud van
     commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng
    
nwoners, ertegenwoordigers an maatsc appelij e organisa  es en bedrij en unnen 

gebrui  ma en an de mogelij eid om in te spre en bij onderwerpen die in de commissie
vergaderingen aan de orde zijn. 
ndien u gebrui  wenst te ma en an de mogelij eid om in te spre en, unt u zic  daar
oor tot en met de dag waarop de ergadering plaats indt oor 1 00 uur aanmelden bij 

de gri   e ia raadsgri   e castricum nl, of ia de telefoonnummers 0  909 01  en 0  
909 01  p de onderwerpen met een  an niet opnieuw  worden ingespro en

Op maandag 15 juli en dinsdag 16 juli kunt u geen spoedaanvraag doen voor een 
paspoort of identi teitskaart  Die dagen is het aanvraags steem namelijk in onderhoud. 
Bij voorbaat e cuses voor het ongemak.

De gemeente heeft  samen met belangengroepen uit de omgeving een nieuwe inrichti ngsplan 
voor de Geesterduinweg laten ontwerpen. Dit plan en de uitvoeringsplanning willen we graag 
laten zien en toelichten. 

Wij nodigen u daarom van harte uit om op woensdag 17 juli tussen 15.00 en 18.00 uur naar de 
tent op het parkeerterrein aan de Geesterduinweg te komen om de plannen te bekijken. 
Medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de aannemersbedrijf Strukton 
kunnen uw vragen beantwoorden.

raag tot ziens op 17 juli.

De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe het met de ervaringen van cli nten met ondersteuning 
vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) is gesteld. Wij benaderen een deel van 
de inwoners die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Zij ontvangen eerst een 
vooraankondiging, gevolgd door de vragenlijst. Net als vorig jaar wordt het onderzoek uit
gevoerd door ona  ankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ. 

Deelname onderzoek
Hebt u in 2018 gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning)? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst invult. Het invul-
len kunt u zelf doen, of samen met een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het 
onderzoek is geheel vrijwillig, anoniem en heeft  geen gevolgen voor de ondersteuning die u 
ontvangt.

Resultaten
Wij vinden het erg belangrijk dat u mee doet, want de gemeente gebruikt de resultaten om 
hiermee de ondersteuning voor onze inwoners te verbeteren. Hoe meer mensen deelnemen, 
hoe betrouwbaarder en bruikbaarder de resultaten. Daarnaast vergelijken wij onze uitkomsten 
met die van andere gemeenten zodat we van elkaar kunnen leren.

Vragenlijst niet ontvangen
Op basis van een steekproef zijn een aantal inwoners geselecteerd voor deelname, het kan dus 
zijn dat u geen vragenlijst ontvangt. U hoeft  dan niets te doen.

Onderzoek naar ervaringen met Wmo in 2018
Jaarlijks onderzoek onder cliënten weer van start

Onderzoek haalbaarheid warmtenet 
Castricum van start

De gemeente Castri
cum gaat in samen
werking met HVC, 
KennemerWonen en 
CALorie onderzoeken 
of het mogelijk is 
om in de woonkern 
Castricum een col
lecti ef warmtenet te 
realiseren. Het onder
zoek bouwt voort op 
de uitkomsten van 
de Warmte ransiti e 
Atlas (W A) die de 
gemeente heeft  laten 
opstellen. Hierin is 
de potenti e voor een 
collecti ef warmtenet 
vastgesteld. 

Het haalbaarheidsonderzoek is bedoeld om preciezer vast te stellen of een collecti ef warmtenet 
ook in de prakti jk kansrijk is, welke warmtebronnen hiervoor nodig en beschikbaar zijn en onder 
welke voorwaarden parti jen het mogelijk achten om een warmtenet te realiseren. Ten behoeve 
van het haalbaarheidsonderzoek ondertekenen de gemeente, HVC, KennemerWonen en CALorie 
op 5 juli een samenwerkingsovereenkomst. 

ransiti evisie Warmte
De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten daarom uiterlijk eind 2021 een 
Transiti evisie Warmte vaststellen. Hierin is o.a. een ti jdpad vastgelegd wanneer wijken worden 
verduurzaamd en van het aardgas afgaan en welke warmtevoorziening er voor in de plaats komt.  
Om te komen tot de Transiti evisie is er eerst een zogenaamde Warmte Transiti e Atlas (WTA) 
opgesteld. Deze atlas verkent ‘door de oogharen’ welke duurzame warmte-opti es tegen de 
laagste maatschappelijke kosten beschikbaar zijn in iedere woonkern en wijk. De WTA laat zien 
dat in de woonkern Castricum een warmtenet de opti e is met laagste maatschappelijke kosten. 

Nadere verkenning
Het haalbaarheidsonderzoek zal onder meer in kaart brengen hoe groot de warmtevraag is in 
het gebied. Daarnaast worden o.a. de mogelijke tracés verkend waarlangs een warmtenet zou 
kunnen lopen en worden de potenti ële warmtebron(nen) en hun locati e in beeld gebracht.

Oplevering
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in december 2019 aangeboden aan 
wethouder Binnendijk als voorzitt er van de Regiegroep Energietransiti e. 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 10 juli 2019
Aangevraagde vergunningen
Aangevraagde vergunningen (groene kop)
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
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 
270619 Lavendellint 9 ( kavel 6) Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1901107)
 Boschweg 22 in Akersloot 
 Het bouwen van een garage (WABO1901104)
030719 Schipperslaan 4g in Limmen 
 Het aanleggen van een uitweg (WABO1901144)
 Dorpsstraat 68 in Castricum 
 Het vervangen van de pui van het winkelpand (WABO1901145)
040719 Ruiterweg 40 in Castricum 
 Het vergroten van een dakkapel op de zijgevel (WABO1901147)
 Duinenboschweg 50 t/m 76 (kad. secti e nr. D 1370 Nieuwkoningsduin) fase 7 in  
 Castricum
 Het maken van twee uitwegen (WABO1901149)
Recti fi cati e:
Op 3 juli 2019 is onderstaande aanvraag gepubliceerd
260619 Uiterdijk 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901098)
 Dit moet zijn 
260619 Uiterdijk 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning, verplaatsen van het boothuis en het realiseren van  
 een tuinhuis (WABO1901098)
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
 • Buiten behandeling; Zuidkerkenlaan 18 in Limmen  
    Het plaatsen van een carport en het aanleggen van een uitweg (WABO1900856)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
020719 Brakersweg 67 in Castricum 
 Het bouwen van een gastenverblijf (WABO1900823)
 Van Oldenbarneveldweg 7a in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen (WABO1900864)
030719 Heereweg 77 in Castricum 
 Het splitsen van de woning en het omzett en van de bestemming (WABO1900810)
040719 Kastanjelaan 9 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (legalisati e) WABO1900725
050619 Iepenlaan 59 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900962)

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
050719 Rollerusstraat 1 in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming tuin (WABO1801375)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
020719 Ganzerik 16 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker (voorzijde) WABO1900912
 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een aanbouw en het wijzigen van de gevels (WABO1900737)
 Het Wamellant 14 in Castricum 
 Het uitbreiden van een woning (WABO1900987)
030719 Albert Schweitzerlaan 12 in Castricum (C 4625) 
 Het bouwen van een woning (WABO1900761)
040719 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het vesti gen van een medische prakti jk (WABO1900946)
 Oude Parklaan 4a te Castricum 
 Het bouwen van een woning (Koetshuis Zuid)
 (WABO1900553)
050719 Brakersweg 67 in Castricum 
 Het bouwen van een gastenverblijf (WABO1900823)
 Duinakker 4 in Castricum  
 Het plaatsen van een luifel (WABO1900410)
 Visweg 18 in Limmen  
 Het veranderen van de woning (gevel en dakvlak) (WABO1900656)

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

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 11 
juli 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.

Castricum, 10 juli 2019

In alle gemeenten van Regio Alkmaar vervalt op 1 juli 2019 de huidige Huisvesti ngsverordening, 
maar ook na 1 juli is er behoeft e aan regels over de woonruimteverdeling. 

De gemeenten, de corporati es verenigd in het SVNK en hun huurdersorganisati es hebben daarom 
een nieuwe versie gemaakt van de Huisvesti ngsverordening en de bijbehorende beleidsregels. 
Deze verordening en beleidsregels moeten ingaan per 1 juli 2019. Regio Alkmaar bestaat uit de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Hoofdlijnen ongewijzigd
In de nieuwe verordening en beleidsregels blijven de belangrijkste regels ongewijzigd:
• Iemand kan voor een sociale-huurwoning in aanmerking komen als hij zich inschrijft  als 
woningzoekende.
• Van degenen die reageren op een woning, gaat degene met de langste inschrijft ijd voor.
• Mensen met urgenti e hebben voorrang. 
• Mensen met een huisvesti ngsindicati e hebben voorrang bij ‘nultredenwoningen’.

Nieuwe bepalingen
In de nieuwe verordening zijn ook enkele nieuwe bepalingen opgenomen en is er een bepaling 
vervallen:
• Voorrang voor grote gezinnen vervalt
In de huidige verordening is opgenomen dat grote woningen met voorrang verhuurd worden aan 
grote gezinnen. Deze voorrangscategorie vervalt. 
• Volgorde urgenti ebepaling
De volgorde voor de urgenti ebepaling is gewijzigd. Voortaan wordt de urgenti e als volgt bepaald:

Nieuwe afspraken over woonruimteverdeling - Urgenti e voor woningzoekenden uit de ti jdelijk opvang
- Dan de sociaal medische urgenten
- Daarna de herstructureringsurgenten
• Voorrang jongeren
In de nieuwe verordening bestaat de mogelijkheid om voorrang te geven aan jongeren tot 23 jaar. 
Woningen met een huurprijs tot de ‘kwaliteitskorti nggrens’ uit de Huurtoeslag (€ 424,44 in 2019) 
kunnen met voorrang worden aangeboden aan jongeren tot 23 jaar. De kandidaat behoudt zijn 
inschrijfduur voor een periode van 5 jaar, waarna hij weer door kan verhuizen.  
• Spoedzoekers
Voortaan worden ook enkele woningen via loti ng aangeboden. Dit is een pilot die wordt toegepast 
voor de periode van een jaar. Zo kunnen ook mensen met een korte inschrijft ijd in aanmerking 
komen voor een woning. Na een jaar wordt geëvalueerd of de pilot wordt voortgezet, of omgezet 
naar een defi niti eve aanpassing van de verordening. 
• Maatregelen die de doorstroming faciliteren.
In de nieuwe verordening bestaat de mogelijkheid om doorstroming te faciliteren. Voordat deze 
maatregelen kunnen worden vastgesteld is het van belang om te weten waar behoeft e aan is 
en op welke manier de maatregelen eff ecti ef kunnen worden ingezet. Er wordt daarom eerst 
onderzoek gedaan, alvorens invulling te geven aan doorstroommaatregelen. Er bestaat al wel de 
mogelijkheid om via de prestati eafspraken per gemeente afspraken te maken over voorrang voor 
omwonenden van een nieuwbouwcomplex.   

Een overzicht van alle wijzigingen staat in de B&W nota en het raadsvoorstel.

Meer informati e
Gemeenten en corporati es passen de informati e op hun website binnenkort aan met de nieuwe 
afspraken. Kijk daarvoor op www.svnk.nl en www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/huren/  




