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Visser ‘t Hooft haalt met 
sponsorloop € 3.900 op!
Castricum - De leerlingen van 
Visser ’t Hooft in Castricum heb-
ben maandag 8 juli een sponsor-
loop voor de Stichting Mariëtte’s 
Child Care gehouden. Deze stich-
ting heeft in Ghana een kinder-
tehuis opgezet en heeft als doel 
om kinderen een vak te leren. Om 
de kinderen ook voorgezet on-
derwijs te kunnen bieden zijn zij 
momenteel hard aan het bouwen 
aan de Junior High School. Een 
school waar alle kinderen wel-
kom zijn, ook die met een licha-
melijke beperking.

Rennen voor stenen 
Denise uit groep 8 kwam op het 
idee om dit mooie project te steu-
nen met het organiseren van een 
sponsorloop voor de hele school. 
Sam, de zoon van de oprichtster 
van de Stichting Mariëtte’s Child 
Care, zit bij Denise in de klas. Sam 
is vanaf 2015 gastleerling op Vis-
ser ’t Hooft en vertelt altijd en-
thousiast over zijn leven in Gha-
na.

Op maandag 8 juli was het ein-
delijk zover! Alle leerlingen gin-
gen zoveel mogelijk rondjes ren-
nen rond de school om geld op te 
halen voor de Junior High School. 
Op hetzelfde moment werd er in 
Ghana ook gerend door de leer-
lingen van de basisschool Circle 
of Life om hun leeftijdsgenoot-
jes te steunen. Dit kon worden 
gevolgd met een live verbinding 
met Ghana.
Naast hardlopen werd er ook geld 
binnengehaald met lege � essen 
inleveren, een rad van fortuin met 
prijsjes en met verkoop van arm-
bandjes, sleutelhangers en slip-
pers uit Ghana. Dit alles bij elkaar 
resulteerde in de fantastische op-
brengst van € 3.900. Mariette: ,,Ik 
ben sprakeloos, dit had ik nooit 
verwacht. Wat een mooi bedrag!  
Nu kunnen we verder bouwen 
aan de muren van de school.’’ 
Ook een steentje aan de opbouw 
van de Junior High School wil-
len bijdrage? Kijk dan op: www. 
mchildcare.nl (Foto: aangeleverd)

Buurt- en Biljartcentrum Castricum:

fi e eerste stee  
zaterdag geplaatst

Castricum - De campings Gevers-
duin en Bakkum organiseren op 
vrijdagavond 19 juli in samen-
werking met de Stichting Oer-IJ 
voor hun gasten een � etsexcursie 
door ‘het Land van Hilde’. Ook be-
woners uit de regio kunnen zich 
daarvoor aanmelden.
In het buitengebied van Castri-
cum en Heemskerk is nog veel te 
zien dat herinnert aan de vroege 
historie van dit voormalige getij-
denlandschap. Achter elke glooi-
ing, kronkelige waterloop of dijk-
lichaam gaat een mooi verhaal 
schuil. Oer-IJ gidsen nemen de 
deelnemers aan de excursies mee 
op een ontdekkingstocht naar 
sporen van het ontstaan van dit 
groene waterrijke achterland.
Deelnemers aan de � etstocht krij-
gen bovendien het leuke boekje 
‘Op Zoek naar het Oer-IJ’ cadeau, 
met veel extra informatie en een 
code voor een app met nog twee 
extra routes voor op de mobiele 
telefoon.

De kosten bedragen €7,50 per 
persoon. De excursie start om 
19.00 uur en duurt ongeveer 2 
uur. Meer informatie op de web-
site campinggeversduin.nl, onder 
evenementen. Inschrijven kan 
ook via een mail naar info@cam-
pinggeversduin.nl

etse rs e 
door land 
van Hilde

Castricum - Aan de Van Speyk-
kade is zaterdagmiddag door 
wethouder Ron de Haan de o�  -
ciële eerste steen van het nieu-
we Buurt- en Biljartcentrum Cas-
tricum (BBC) geplaatst. De wet-
houder kreeg daarbij assistentie 
van vier kinderen, die elk wet spe-
cie op de bijzondere steen moch-
ten aanbrengen. Komend najaar 
zal het pand o�  cieel worden ge-
opend.

Hoewel formeel wordt gespro-
ken over de eerste steen, is daar-
van allang geen sprake meer. De 
bouw van het nieuwe pand na-
dert inmiddels de voltooiing 
en volgens de wethouder is het 
daarom wellicht beter om van 
de laatste steen te spreken. In 
zijn speech ging De Haan kort in 
op het bestuurlijk en politiek ge-
touwtrek over de toekomst van 
deze bouwlocatie. ,,En zie eens 
waar we nu staan. Zonder een eu-
rocent gemeenschapsgeld ver-
schijnt hier vanuit particulier initi-
atief een maatschappelijk buurt-
centrum met een sociale en spor-
tieve functie.’’

De bouw van de nieuwe accom-
modatie is geïnitieerd door de 
stichting die nu nog gebruik 
maakt van een ruimte op de eer-
ste verdieping van een pand aan 
de Stetweg. Wekelijks zijn daar 

150 tot 200 biljarters van verschil-
lende clubs actief. Verder wordt 
de ruimte gebruikt door een 
schaakvereniging. Het onderko-
men, dat inmiddels al 35 jaar ge-
bruikt wordt, voldoet echter niet 
meer aan de eisen van deze tijd. 
,,Vooral de trap is voor veel leden 
een hindernis’’’, legt bestuurslid 
Peter Vos uit. Hij vervolgt: ,,Het 
gebouw is ook niet energiezuinig 
en het aanpassen gaat alles bij el-
kaar een ton kosten. Bovendien 
betalen we 22.000 euro huur per 
jaar en over die huurprijs valt niet 
te onderhandelen.’’
Het stichtingsbestuur koos uit-
eindelijk voor nieuwbouw, die 
al met al rendabeler lijkt te zijn 
dan het aanpassen van het hui-
dige onderkomen. Daarbij werd 
nadrukkelijk ook gekeken naar 
een breder pakket aan activitei-
ten, zodat het nieuwe pand een 
grotere maatschappelijke func-
tie krijgt. Zo zal kinderopvang De 
Springplank er worden gehuis-
vest en staan ook lessen in de 
Engelse taal en creatieve activi-
teiten op het programma. Daar-
naast zal Stichting Welzijn Cas-
tricum er een dagdeel per week 
actief zijn. Het nieuwe gebouw 
wordt voorzien van warmtepom-
pen om het energiezuinig te ma-
ken, ook wordt nog nagedacht 
over de eventuele aanschaf van 
zonnepanelen.

De totale investering doet de 
stichting deels uit eigen midde-
len en deels door bijdragen van 
interne geldschieters. Ook koos 
de stichting voor een hypotheek 
bij Triodos, deze bank staat erom 
bekend initiatieven als dit te on-
dersteunen. Opvallend: op het 
bouwbord naast het nieuwe pand 
staat de naam ‘Buurt- en Biljart-
centrum Castricum’, terwijl in de 
tekening de woorden ‘Buurt’ en 
‘Biljart’ precies andersom staan. 
Peter Vos verklaart: ,,Oorspronke-
lijk was het ‘Biljart- en Bridgecen-
trum Castricum’, maar de bridgers 
zijn vorig jaar vertrokken. De uit-
eindelijke naam wordt ‘Buurt- en 
Biljartcentrum Castricum’ en na 
de opening passen we ook de 
stichtingsnaam daarop aan.’’

Die o�  ciële opening staat ove-
rigens gepland voor de eerste 
week van november. Naar ver-
wachting zal het pand in augus-
tus of september worden opge-
leverd en kunnen de biljarttafels 
worden verhuisd. Bij het plaatsen 
van de eerste steen overhandig-
de de wethouder aan bestuurs-
voorzitter Rolf Gershof twee le-
ge bloemenvazen. ,,Ze zijn nu 
nog leeg, maar als ik hier de ope-
ning kom doen, zal ik ervoor zor-
gen dat ze worden gevuld’’, aldus 
De Haan. (Tekst + Foto’s: Bos Me-
dia Services)
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De Woude - Vier kunstenaars vor-
men het collectief ‘Kunst in Uit-
voering’. De groep bestaat uit Jan 
Kerssens (beeldhouwer) en Vera 
Verzijlenberg (schilder en beeld-
houwer), beiden uit Limmen, en 
Trudy Keyzer (schilder en beeld-
houwer) en Hetty van de Meent 
(schilder) uit Heiloo. In het kerk-
je De Kemphaan op het eiland De 
Woude presenteren zij zich ge-
zamenlijk met een overzicht van 
hun werk van de afgelopen jaren. 
Elk jaar werken zij een gezamen-
lijk thema uit. 
Op deze expositie zijn werken te 
vinden met thema’s als ‘Licht en 
Schaduw’, ‘Op Poten Gezet’, ‘Ou-
de Meesters in een Nieuw Jasje’. 
Hun visie hiervan hebben zij in 
steen, brons, keramiek, hout, stof 
en schilderijen in diverse tech-
nieken weten neer te zetten. Alle 
elementen komen aan bod, van 

mens tot materie, van uitdagend 
tot ingetogen, van spanning tot 
rust, in �guratieve vorm tot ab-
stractie. Het is fascinerend hoe 
Kerssens, Verzijlenberg, Keyzer en 
Van de Meent dit gegeven in hun 
kunstuitingen weten te combine-
ren tot een evenwichtig geheel, 
waarbij hun eigen stijl niet verlo-
ren gaat.

Zij nodigen iedereen uit om op 
zaterdag 20 en zondag 21 ju-
li een kijkje te komen nemen in 
het kerkje De Kemphaan op het 
eiland De Woude in het Alkmaar-
dermeer. Om iedereen even mee 
te laten voeren in hun belevings-
wereld van het spel tussen vor-
men en materialen. Het kerkje is 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Tevens kan men genieten van 
livemuziek van troubadour Hu-
bert Kuijper. (Foto: aangeleverd)

Collectief laat licht in de schaduw schijnen

‘Kunst in Uitvoering’ in 
kerkje op De Woude

Castricum - Landgoed De Doorn-
duyn is de zondagen 21 en 28 ju-
li open voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur. Het is weer de moeite 
waard om een kijkje te nemen. 
Het thema is: phlox, hosta en vas-
te planten. De entree is 4 euro. De 
duintuin is te vinden aan de Duin-
weg 2 in Castricum. (Foto: aange-
leverd)

Open tuindag bij 
De Doornduyn

Ontwikkeling Corso na 
reces in de raad 
Castricum - Het college van 
B&W heeft kennis genomen van 
de plannen van de initiatiefne-
mer voor de Corso Bioscoop in 
het centrum van Castricum. De 
initiatiefnemer mag na het re-
ces zijn plannen presenteren in 
de raad. Wethouder Paul Sletten-
haar: ,,Het is heel mooi om dit sa-
men op te pakken met de ontwik-
kelaar. We zien een �lmtheater als 
een belangrijke voorziening in 
onze gemeente, zowel voor in-
woners als bezoekers. De ontwik-
kelaar heeft twee boeiende op-
ties aan ons voorgelegd. We vin-
den het nu vooral interessant wat 
raad en omgeving er van vinden. 

Het is een eerste stap in een mooi 
proces.’’

De initiatiefnemer heeft twee va-
rianten laten zien aan het colle-
ge. Deze worden in september in 
de raad gepresenteerd door de 
ontwikkelaar. Het college neemt 
een neutrale positie in tegen-
over de twee plannen. ,,Het be-
houd van een �lmtheater voor 
Castricum draagt bij aan leven-
digheid en aantrekkelijkheid van 
onze gemeente. Het is nu aan de 
initiatiefnemer om zijn plannen 
met de raad en de omgeving te 
delen’’, aldus wethouder Ron de 
Haan. 
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Sprookjesbos is een 
groot kinderparadijs
Castricum - Gewoonlijk is de 
Tuin van kapitein Rommel een 
ontmoetingsplek waar ieder-
een kan langskomen voor een 
praatje, om vrijwilligerswerk 
te doen of gewoon om even te 
genieten van de fraaie aanblik 
die de tuin biedt. Maar eens per 
jaar is deze locatie, recht tegen-
over het treinstation, het do-
mein van de kinderen. Het ter-
rein verandert dan in een ech-
te sprookjestuin, compleet met 
puzzelspeurtocht. Deze week 
al voor de negende keer.

Anja Jonker is het brein achter 
de sprookjestuin. De kunstena-
res vervaardigt, samen met Ma-
rije Samuels, al jaren de prachtige 
decoraties die de Tuin van kapi-
tein Rommel omtoveren tot een 
sprookjestuin. De tuin zelf be-
staat in deze vorm inmiddels ruim 
een kwart eeuw. In 1993 werd de 
beherende stichting opgericht, 
deze stichting heeft een tuinman 
in vaste dienst en ook coördina-
tor Margot Nell staat er voor twin-
tig uur per week op de loonlijst. 
Verder draait de stichting geheel 
op vrijwilligers, dat zijn er bij el-
kaar ongeveer vijfenveertig. Om 
de openingsdag van de sprook-
jestuin, afgelopen zondag, tot 
een succes te maken, waren al-

leen al die dag twaalf vrijwilligers 
op de been.

Van de beroemde rode schoen-
tjes uit het gelijknamige sprook-
je tot aan de brandweerrode ta-
kelwagen van Pluk van de Pet-
te�et, overal in de tuin kom je de-
ze week elementen uit sprookjes 
en andere kinderverhalen tegen. 
In het ‘enge bos’ hangt een hek-
senketel aan een touw te bunge-
len. Een klein meisje zet de hek-
senhoed op en begint in de ke-
tel te roeren. ,,Hocus pocus pi-
latus pas, ik wou dat de soep nu 
af was’’, roept ze. ,,Is het gelukt?’’ 
vraagt haar vader. Het meisje 
kijkt in de ketel en schudt teleur-
gesteld het hoofd. ,,Nee’’, zegt ze 
enigszins bedeesd. ,,Dan ben je 
dus toch geen echte heks’’, con-
cludeert papa. Het meisje neemt 
genoegen met die verklaring en 
wandelt weer verder door het 
sprookjesbos.

Even verderop staat een jongetje, 
uitgedost als Roodkapje. Hij heeft 
zich het rode manteltje aange-
trokken en gaat met een mandje 
vol lekkers op weg. Als hij ervoor 
kiest om vrijwel de gehele tuin 
in zijn tijdelijke kostuum rond te 
wandelen, wordt hij door zijn ou-
ders teruggeroepen. ,,Blijf maar 

een beetje hier in de buurt’’, klinkt 
het. De kinderen vermaken zich 
opperbest en proberen intussen 
ook de puzzel op te lossen. Bij 
elk sprookje staat een bordje met 
een letter en samen vormen die 
een zin. Geholpen door een ou-
der of grootouder valt daar wel 
uit te komen. Elders op het ter-
rein leest de vertelheks elk uur 
een verhaal voor. Hoewel ze er 
zeer fraai uitziet met een prach-
tige wijde rok, durven de aller-
kleinsten niet te dichtbij te zitten.

Het is overigens niet alleen kijken 
en luisteren, maar ook zelf in ac-
tie komen. Er kunnen bellen wor-
den geblazen, bij ‘Tafeltje dek je, 
ezeltje strek je’ moeten de kinde-
ren zelf op onderzoek uit gaan 
om dit sprookje tot leven te laten 
komen en ook bij Pinokkio heb-
ben ze - letterlijk - de touwtjes 
zelf in handen. Verder kunnen ze 
instappen in een klein bootje om 
een stukje door de tuin mee te va-
ren. Hoewel er af en toe een bui-
tje viel, was het zondag erg druk 
in de tuin en genoten veel kin-
deren en hun (groot)ouders vol-
op van al het moois dat er te zien 
is. De sprookjestuin is nog tot en 
met donderdag 18 juli te bekij-
ken. (Tekst + Foto’s: Bos Media 
Services)

De Bottels zondag 
in Oude Keuken
Castricum - Zondag 21 juli spe-
len De Bottels (Zaanstreek/ Hei-
loo) in De Oude Keuken. Ze om-
schrijven zichzelf als een groep 
oudere jongeren die met veel 
plezier de geweldige muziek uit 
de 60’s/70’s uitdragen. In een se-
mi-akoestische bezetting van 
Liesbeth en Immie (beiden zang), 
Louis (cajon, Indiase �uit), Ma-

rie Janne (contrabas) en Ton (gi-
taar, zang) spelen zij klassiekers 
van o.a. The Beatles, Paul Simon, 
The Hollies, Linda Ronstadt, Dus-
ty Spring�eld etc. Met als special 
guest Lex uit Castricum met zijn 
prachtige Dobro-slides!
Zondag 21 juli treden De Bottels 
om 15.00 uur op bij De Oude Keu-
ken. (Foto: aangeleverd)
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Inloopspreekuur vervalt
Castricum - De huisartsen Doek-
sen, Tromp, Weijer en Remmel-
zwaal zijn gestopt met het in-
loopspreekuur. De vier huisart-
sen werken samen in de dorps-
praktijk aan de Korte Cieweg 6a 

en maken gebruik van dezelfde 
assistentenbalie en wachtruim-
te. Tot nu toe was het voor pa-
tiënten mogelijk om vroeg in de 
ochtend zonder afspraak langs te 
komen op het spreekuur. Die op-

tie is deze week vervallen. Voort-
aan dient iedereen eerst telefo-
nisch een afspraak te maken voor 
een consult. Meer informatie over 
de praktijk is te vinden op www.
dorpspraktijk.nl?Afzwemmers in De Witte 

Brug maand juni en juli
Castricum - Elke woensdagmid-
dag - buiten de schoolvakanties 
om - wordt er aan het einde van 
de middag voor een diploma af-
gezwommen in zwembad De 
Witte Brug te Castricum. In de zes 
weken voor de zomervakantie 
hebben 116 kandidaten een di-
ploma behaald.

Op woensdag 5 juni heeft een 
groep van 35 jonge kandida-
ten afgezwommen voor hun B-
diploma. Felix Achterberg, De-
jan Afriyieh, Manou Baars, Skip 
Bangma, Nienke Belleman, Filou 
Breg, Wout van Eerden, Skye Ga-
ria, Jens Geijsen, Mike Groenland, 
Wilmina Hoekman, Carlijn Kaan-
dorp, Boaz Kolemenoglu, Par-
ker Le Loux, Spencer Leijting, Co-
nor Mc Glone, Ariyam Mehri, Aras 
Mensing, Pien Molenaar, Pim Nij-
hof, Brin Orij, Hugo van der Pouw, 
Sanne Reijnders, Jent de Reuver, 
Syb van Schagen, Lisa Schut, Fen-
na Smit, Tycho van der Veldt, Siem 
van Velzen, Mac Vermeulen, Wout 
de Vries, Mees van Wonderen, 
Amber Zonneveld, Kristel Zonne-
veld en Nabeel Zouriky hebben 
laten zien dat ze sterker en vaar-
diger zijn geworden na het beha-
len van hun A-diploma.

Woensdag 12 juni is er door 11 
kandidaten afgezwommen voor 
het C-diploma. Die complete eer-
ste zwemleerweg is goed afge-
legd door: Sven van der Berg, Finn 
Hartland, Pelle Heideman, Quin-
ten Huijnen, Elin Kooijman, Mats 
Lagerveld, Max Leijting, Wessel 
Morcus, Levi Poleij, Alexander Se-
reke en Joep Spil.

Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het ei-
gen kind helpt bij het leren van 
de eerste vaardigheden in het 
water en later, na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor 
de ouders en peuters, die het wil-
len, wordt er een aantal keren per 
jaar afgezwommen voor de Jip-
diploma’s tijdens de eigen les. Bij 
deze diploma’s worden de basis-
vaardigheden getoetst, die één-, 
twee- en driejarigen met en soms 
zonder hulp van een ouder of 

grootouder kunnen uitvoeren.
Op dinsdagochtend 18  juni heb-
ben Senna Faye en Jet Karel voor 
het eerste Jip-diploma - hun aller-
eerste diploma! – afgezwommen 
en het vervolg - Jip-diploma 2 - is 
gehaald door Aiden Baars, Lexie 
Homburg, Charlotte Huis in ’t veld 
en Jilles Mous!

Na het zwem-ABC kun je door-
gaan voor de drie verschillen-
de Zwemvaardigheidsdiploma’s, 
waarvoor de eisen en vaardighe-
den na het C-diploma nog verder 
uitgebreid worden óf kiezen voor 
een hele andere vaardigheid: het 
snorkelen. Om te leren snorkelen 
zijn deze vaardigheden ook ver-
deeld in drie opéénvolgende di-
ploma’s. Op woensdag 19 juni 
werd er afgezwommen voor twee 
van de drie Snorkeldiploma’s. De 
basisvaardigheden van Snorke-
len 1 beheersen ze al en Nikki 
Burger heeft ze uitgebreid naar 
Snorkelen 2 en Rick Modder heeft 
zijn Snorkelvaardigheid helemaal 
bekroond met het Snorkelen 3 di-
ploma! Beide kandidaten kunnen 
nu veel op het gebied van snorke-
len en gaan dit misschien wel op 
hun vakantie toepassen! 

Op woensdag 26 juni werd er 
door een groep van 24 kandida-
ten afgezwommen voor het A-di-
ploma. 
Seth van Aartsen, Lianna Ara-
kel, Ties Beentjes, Liz Bontje, Ha-
ley Dekker, Jack Fox, Lenn Hale-
wijn, Job Hopman, Summer Jako-
bus, Jazz Kerssens, Cas Kooij, De-
vin Krom, Kokob Kubrom, Mila Le 
Loux, Lucie  Limmen, Teun Nota, 
Anne-Linde Slot, Sebastiaan Tig-
gelman, Evi Valkering, Duko van 
der Ven, Charlie Warnars, Tae-
ke Weda, Jackie Wijker en Made-
lief van Wonderen voldeden aan 
alle eisen voor hun eerste echte 
zwemdiploma en mogen nu in 
elk zwembad zonder zwemband-
jes zwemmen!
Woensdagmiddag 3 juli hebben 
24 kandidaten het B-diploma ge-
haald: Florian Bergman, Floris Ble-
ijendaal, Twan Buur, Merel Feller, 
Mirthe Haverkamp, Suus Karsten, 
Nova Klein Schiphorst, Mats de 
Koning, Lynn de Koning Gans, Di-

dem Kurt, Sil Lentink, Stella Lind-
hout, Valentin Montoya, Nova 
Perlee, Tomme Rijkers, Rozema-
rijn Roukema, Anouk Sallehart, 
Kaylin Schram, Meike Schut, Li-
da Sheykhzada, Sophie Steen-
bergen, Bram Vermeulen, Eva van 
Weenen en Max Zonneveld heb-
ben de afgelopen maanden hun 
zwemvaardigheid uitgebreid en 
vergroot en dat aan al hun fans 
laten zien.

Woensdag 10  juli hebben 8 kan-
didaten voor het C-diploma afge-
zwommen. Naut van Gastel, Fen-
na de Graaf, Gabe de Groot, Saar 
de Heer, Jenny de Man, Brandon 
Molenaar, Lasse Schoen en Joost 
Uittenbogaard hebben al hun 
zwemslagen en kunsten aan hun 
fans laten zien en hebben nu hun 
Zwem ABC compleet!

Leerlingen van groep 5 en even-
tueel groep 6 van de basisscho-
len uit Castricum en Akersloot 
krijgen onder schooltijd school-
zwemmen in zwembad De Witte 
Brug te Castricum. Als ze het hele 
schooljaar zwemmen bestaat er 
de mogelijkheid om aan het ein-
de van het schooljaar, vlak voor 
de zomervakantie, af te zwem-
men voor het A- of B-diploma.
Dit jaar hebben 5 leerlingen op 
donderdagmiddag 11 juli onder 
schooltijd afgezwommen voor 
het B- diploma. Dit diploma is be-
haald door: Lotte van Dijk, Sanne 
Hagens en Sepp Waagemans van 
de Juliana van Stolbergschool 
en Dominic Logchies en Leonard 
Thomassen van de Montessori-
school, Iedereen ging zeer trots 
met zijn of haar diploma naar huis 
en vakantie vieren!
Diezelfde avond heeft Turdi Ray-
hangui op het eigen lesuur het A-
diploma gehaald.

Geestelijke verzorging in 
thuissituaties nu ook vergoed
Regio - Vraagt u zich ook wel eens 
af of u alles uit het leven haalt? Of 
bent u al wat ouder of ernstig ziek 
en wilt u praten over wat dat met 
u doet?

Mensen blijven langer zelfstan-
dig wonen en ook de zorg wordt 
meer en meer thuis ingezet. In 
zorginstellingen kunnen al sinds 
jaar en dag vragen rondom ziek-
te, ouder worden en sterven met 
een geestelijk verzorger worden 
besproken. Echter was de inzet 
van geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie nog niet geregeld. 
Een nieuwe subsidieregeling die 
minister Hugo de Jonge in het 
leven heeft geroepen maakt nu 
ook gesprekken met betrekking 

tot zingeving in de thuissituatie 
mogelijk.
De subsidieregeling is bedoeld 
voor mensen van 50 jaar en ou-
der, palliatief zieken en hun naas-
ten. Vooralsnog is de regeling tot 
eind 2020 vastgesteld.
De Netwerken Palliatieve Zorg 
ontvangen van het ministerie van 
VWS deze subsidie en hebben de 
opdracht gekregen de regeling in 
de regio verder te ontwikkelen. 
Het Netwerk palliatieve zorg Mid-
den- en Zuid Kennemerland & 
Amstelland en Meerlanden is op-
zoek gegaan naar een geschik-
te partner die de inzet van gees-
telijk verzorgers in de thuissitua-
tie kon organiseren. In Momen-
Taal – Centrum voor Levensvra-

gen Noord Holland Zuid heeft 
zij een goede partner gevonden. 
Op donderdag 11 juli hebben het 
Netwerk Palliatieve Zorg en Mo-
menTaal hun samenwerking of-
�cieel ondertekend en is de in-
zet van geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie een feit.
Wanneer u een beroep wilt doen 
op de inzet van een geestelijk ver-
zorger of als u vragen heeft kunt 
u contact opnemen met Momen-
Taal via info@momenTaal.com of 
06-30510423.
Bent u een geestelijk verzorger en 
wilt u meer weten over het aan-
bieden van begeleidende ge-
sprekken in de thuissituatie dan 
kunt u dit ook bij MomenTaal aan-
geven. (Foto: aangeleverd)

‘Gescheiden’ vakantie!
De vakantie komt eraan
Regio - Vakantie valt binnen de 
uitoefening van het gezags- en 
omgangsrecht. Er geldt een infor-
matieplicht over de verblijfsgege-
vens en de tijdsduur.
Wanneer de achterblijvende ou-
der niet akkoord is met de va-
kantie en geen toestemming wil 
geven of wanneer nog geen af-
spraken over de omgang zijn ge-
maakt, kan ieder van de ouders 
het geschil over de uitoefening 
van het gezag en/of de omgang 
op grond van art. 1:253a van het 
Burgerlijk Wetboek aan de rech-
ter voorleggen.
Wanneer geen toestemming 
wordt gegeven om naar het bui-
tenland te gaan, dan moet de 
ouder die toestemming nodig 
heeft naar de rechter stappen op 
grond van art. 1:253a BW. De re-
den dat geen toestemming ge-
geven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om een 
vakantie gaat maar om een per-
manente wijziging van de ver-
blijfplaats.
Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met 
één ouder of alleen reizen ex-

tra om internationale kinderont-
voering te voorkomen. Een van 
de factoren waar de Marechaus-
see oplet, is de achternaam van 
het kind. Het komt voor, zeker 
nu kinderen een eigen paspoort 
hebben en moeders hun meis-
jesnaam in hun paspoort hebben 
staan, dat het kind een andere 
achternaam heeft dan de ouder 
waar hij mee reist.
Degene die met het kind reist, 
kan gevraagd worden om aan te 
tonen dat er toestemming van de 
gezaghebbende ouder(-s) is. Om 
problemen en vertraging op het 
vliegveld te voorkomen, raden 
wij ouders en familieleden ten 
zeerste aan om de volgende do-
cumenten mee te nemen:
• Verklaring toestemming voor 
vakantiedoor invulling formu-
lier “Reizen met een minderjarige 
naar het buitenland”
• Recent uittreksel gezagsregister
• Recent uittreksel BRP (Basisregi-
stratie Personen)
• Internationale geboorteakte
• Kopie van paspoort van toe-
stemminggevende ouder
• Eventueel uitspraak met betrek-
king tot gezag en omgang

• Eventueel het ouderschapsplan
• Eventueel een kopie van het re-
tourticket van het kind 
De internationale geboorteakte 
kunt u opvragen in de gemeente 
waar uw kind geboren is. Het uit-
treksel van de BRP is verkrijgbaar 
bij de gemeente waar uw kind is 
ingeschreven. Het uittreksel ge-
zagsregister kunt u opvragen bij 
de rechtbank.

Hans van Son is MfN- registerme-
diator en heeft inmiddels circa 
500 scheidingsmediations bege-
leid waardoor 1000 mensen weer 
een nieuwe perspectief hebben 
gekregen.
Reageren? 06-21236301 of son@
scheidingsmakelaar.nl

Wandeling naar Oosterzijpolder 
Regio - Bij de Heiloose IVN na-
tuurwandeling op zondag 21 ju-
li gaat men nu eens niet het bos 
in, maar trekt men de Oosterzij-
polder in. Vanaf de Kattenberg 
wordt eerst door het noord-oos-
telijke deel van het Heilooër Bos 
gelopen en dan door het wei-
land langs een rijkbegroeid sloot-
je naar het dijkje rond de Kooy-
meerpolder. Onderweg wordt 

vooral gekeken naar de bijzon-
dere water- en oeverplanten, zo-
als watergentiaan, lidsteng, en 
egelskop.

Deze afwisselende, maar wel ste-
vige, wandeling begint zoals ge-
woonlijk om 10.00 uur bij de Kat-
tenberg aan de Kennemerstraat-
weg in Heiloo en duurt ongeveer 
twee uur. Honden, zelfs aange-

lijnd, mogen deze keer niet mee, 
vanwege het vee in de polder. 
Stevig schoeisel en aan het weer 
aangepaste kleding wordt aanbe-
volen. Een donatie (richtlijn 2,50 
euro) wordt op prijs gesteld. 
Voor nadere inlichtingen mail 
naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bel: 
072 532 5110. Opgave vooraf is 
niet nodig. Kijk ook eens op ivn.
nl/nkl. 
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zaterdag 16.00 & 21.15 uur

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

The Lion King (OV) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
The Lion King (OV) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag  & woensdag 13.30 uur
The Lion King (NL) 2D

zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
Apollo 11

zaterdag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
Queen of Hearts

vrijdag 20.00 uur
zaterdag 21.15 uur

zondag 20.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Yesterday

donderdag 20.00 uur
The Biggest Little Farm

zaterdag 18.45 uur
Rocketman

donderdag 13.30 uur
vrijdag 16.00 uur

maandag & dinsdag 16.00 uur
100% Coco  New York

donderdag 16.00 uur
zondag & maandag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
Toy Story 4 (NL) 2D

vrijdag & zaterdag 13.30 uur 
dinsdag & woensdag 13.30 uur
Huisdiergeheimen 2 

Programma 18 juli t/m 24 juli

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 datgene 
wat hem rechtmatig toekomt kan 
heroveren. 
The Lion King maakt gebruik van 
baanbrekende �lmtechnieken 
om gekoesterde personages op 
een geheel nieuwe manier tot le-
ven te brengen. In 3D (OV) en 2D 
(OV en NL) te zien in Corso. 

Een spectaculaire kijkervaring 
rond één van de meest monu-
mentale historische gebeurtenis-
sen van de vorige eeuw. In 1969 
reisde een eerste bemande Ame-
rikaanse raket naar de maan. 
De bemanning bestond uit Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin en Mi-
chael Collins. Het doel was op de 
maan te landen en daar een wan-
deling te maken. Aldrin en Arm-

Apollo 11 strong daalden in de maanlan-
der Eagle af naar het maanopper-
vlak, terwijl Collins achterbleef in 
het ruimtevaartuig Columbia dat 
rond de maan cirkelde. 

Nu 50 jaar na deze historische ge-
beurtenis komt regisseur Todd 
Douglas Miller (Dinosaur 13) met 
een documentaire waarbij hij ge-
bruik maakte van recent ont-
dekt nog niet eerder vertoond 70 
mm beeldmateriaal en meer dan 
11.000 uur aan geluidsopnamen.

Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag is een 18-jarige 
man uit Alkmaar aangehouden 
voor het uitgeven van vals geld. 
De man zou met een vals biljet 
van 50 euro betaald hebben.

Vals geld
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Scholieren onderzoeken ingezaaide 
akkers op aanwezigheid insecten
Regio - PWN heeft zich aange-
sloten bij de coalitie voor voed-
selbanken voor de wilde bij. Als 
onderdeel daarvan werden rond 
de Nationale Zaaidag, op 22 april, 
door leerlingen van vier verschil-
lende basisscholen uit de regio 
in totaal 5,5 hectare akkers inge-
zaaid en een tiental insectenho-
tels geplaatst. De ingezaaide ak-
kers en de tien insectenhotels 
liggen langs de randen van het 
Noordhollands Duinreservaat.

Prachtige resultaten
Na drie maanden staan de inge-
zaaide akkers prachtig in bloei 
met o.a. lila bijenvoer, lila boek-
weit, koolzaad, klaprozen en lupi-

nes. De scholieren waren vol ver-
wondering en kwamen onder-
zoeken welke bloemen er op ‘hun’ 
akker staan en of er wilde bijen en 
vlinders op afgekomen zijn. Na 
instructies van boswachter Sere-
na gingen ze op pad met zoek-
kaarten. Ze kwamen tot de con-
clusie dat het resultaat prachtig 
is. Er vliegen bijen en andere in-
secten rond de akkers en in de in-
sectenhotels naast de akkers hui-
zen veel metselbijen. 

Akkers vormen een belangrijke 
voedselbron
Het gaat nog steeds niet goed 
met de wilde bij. Terwijl bijen en 
andere insecten onmisbaar zijn 

voor de mens. Ze zorgen voor de 
bestuiving van bloemen en plan-
ten en spelen daarmee een cruci-
ale rol in onze voedselketen. He-
laas wordt het Nederlandse land-
schap voor deze belangrijke dier-
tjes steeds minder aantrekkelijk. 
Dat komt onder meer doordat 
er te weinig nectarrijke bloemen 
zijn. Daarnaast is er minder nest-
materiaal zoals dood hout. 

Tot augustus vormen de akkers 
een belangrijke voedselbron voor 
bijen en insecten. PWN houdt al 
jaren rekening met wilde bijen en 
insecten in haar natuurbeheer en 
gaat daarom verder met dit pro-
ject. (Foto: aangeleverd)

Platina voor bruidspaar Onrust

‘Op de trouwdag was het 
bloedheet’
Auteur: Henk de Reus

Castricum - Het is niet veel 
bruidsparen gegeven om 70 jaar 
lief en leed met elkaar te mogen 
delen. Dirk en Dieuwertje Onrust 
(94 en 93 jaar) behoren tot de ge-
luksvogels en vierden afgelopen 
zaterdag hun platina bruiloft tij-
dens een high tea in “De Oude 
Keuken”. Alle kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen wa-
ren hierbij aanwezig. 

Gelet op de leeftijd en de licha-
melijke conditie van het echtpaar 
vindt het interview plaats met 
dochter Margriet (56).

De bruidegom werd op 2 april 
1925 geboren. De geboorteak-
te vermeldt als geboorteplaats 
‘Oostzaan’. Dirks ouders woonden 
destijds in Amsterdam, maar met 
het oog op de bevalling week zijn 
moeder tijdelijk uit naar Zaan-
dam. ,,Vader heeft zich altijd een 
ras-Amsterdammer gevoeld en 
het zit hem op zijn 94ste nog 
steeds niet lekker dat de geboor-
teakte als geboorteplaats ‘Zaan-
dam’ vermeldt”, lacht Margriet. 
Dirks enige broer Wim, is inmid-
dels overleden. 

De bruid is geboren op 27 de-
cember 1925. Met nog twee zus-
sen en een broer groeide zij op in 
Amsterdam. 

Zowel de ouders van de bruid als 
van de bruidegom hadden een 
zuivelwinkel. Beide winkels be-
trokken hun melk bij de melk-
fabriek ‘Noord’. Via een, door 
de fabriek in 1946 georgani-
seerd ‘melkboerenbal’, leerde het 
bruidspaar elkaar kennen. Dirk 
had een oogje op Dieuwertje en 
vroeg haar ten dans. ,,Zo ging dat 
nog in die tijd”, zegt Margriet. ,,In 
hun verkeringstijd dansten m’n 
ouders regelmatig op het Rem-
brandtplein en gingen ze vaak sa-
men naar de bioscoop.”
Dirk bleek een ware romanti-
cus te zijn. ,,Vader schreef regel-
matig gedichtjes voor mijn moe-
der. Hij gaf haar deze als hij haar 
opzocht. Stilletjes kon zij dit wel 
waarderen, maar door haar nuch-
tere houding liet zij dit niet altijd 
merken”, aldus Margriet. 
Het huwelijk vond plaats op 13 
juli 1949. Het stel werd met een 

koets en paarden naar het oude 
stadhuis in Amsterdam aan de 
Oudezijds Voorburgwal gereden. 
Het was die dag bloedheet. 
Het bruidspaar kreeg vier kinde-
ren, één zoon en drie dochters. 
Helaas was het zoontje bij de ge-
boorte al overleden. De familie 
is inmiddels uitgebreid met zes 
kleinkinderen en vijf achterklein-
kinderen.
Dirk en Dieuwertje begonnen na 
hun huwelijk zelf ook een zuivel-
winkel, aan de Van Speijkstraat 
in Amsterdam. Om gezondheids-
redenen zijn ze hier in 1958 mee 
gestopt. De bruidegom werkte la-
ter als administratieve kracht bij 
de eierhandel van zijn oom. In 
1974 trad hij als ‘Hoofd Kaskan-
toor’ in dienst bij de Nederlandse 
Credietbank in Amsterdam. Hier 
werkte Dieuwertje later ook één 
dag per week. Het echtpaar ver-
huisde in 1969 naar Het Korte 
Land in Castricum en later naar 

de Cieweg. Na Dirks pensioen 
maakte het echtpaar mooie bus-
reizen. Ook �etsten ze tot na hun 
80ste vele kilometers ,,Geen e-
bikes hoor”, zegt Margriet, ,,want 
dat vonden ze iets voor oudere 
mensen.”
Als gevolg van Alzheimer ver-
blijft Dirk sinds februari van dit 
jaar in ‘De Boogaert’. Een recen-
te val maakt hem bovendien rol-
stoel gebonden. Dieuwertje leest 
dagelijks ‘Het Parool’ van a tot z. 
Het achtuurjournaal ontgaat haar 
geen dag en tussendoor lost ze 
nog fanatiek kruiswoordpuzzels 
en sudoku’s op.

Dat Dirk nog altijd de romanticus 
van toen is, bewees hij afgelopen 
Moederdag. 
Hij gaf een bos bloemen aan z’n 
vrouw en een zelf geschreven 
kaart met de tekst ‘Weet hoeveel 
ik van je hou’. ,,Zo aandoenlijk na 
70 jaar”, zegt Margriet.

Stichting heeft groot bestaansrecht 
maar te weinig bestaanskracht
Castricum - Het motto van de 
Stichting Alkmaardermeeromge-
ving is ‘wakker, waakzaam, vast-
houdend’ maar voor hoelang 
nog. De vorm die de stichting lan-
ge tijd had, lokale werkgroepen 
die actief waren binnen de ker-
nen Castricum/Bakkum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest, is sinds 
enige tijd losgelaten wegens ge-
brek aan menskracht. Ondertus-
sen is de krimp doorgegaan. De 
stichting bestaat nu nog slechts 
uit een minimaal dagelijks be-
stuur op ad interim basis en enke-
le uitvoerende vrijwilligers. 
De Stichting tot Behoud van Na-
tuurlijke en Cultuurhistorische 
Waarden in de Alkmaardermeer-
omgeving, kortweg ook wel 
Stichting Alkmaardermeerom-
geving genoemd, is een vrijwil-
ligersorganisatie voortgekomen 
uit een actiegroep in Akersloot 
en in 1990 een stichting gewor-
den. Sinds 2002 is Akerloot ge-
fuseerd met de gemeenten Cas-
tricum en Limmen. Sindsdien be-
strijkt de stichting een groter ge-
bied dan de naam doet vermoe-
den. In 2007 is ook het grondge-
bied van de gemeente Uitgeest 
tot het aandachtsgebied van de 
stichting gaan behoren.
Wakker, waakzaam en vasthou-
dend zijn, is in tijden van gro-
te veranderingen misschien wel 

meer nodig dat ooit tevoren. De 
nieuwe Omgevingswet vraagt 
actieve participatie van burgers 
en organisaties. De provincie wil 
ruimtelijk beleid dat uitgaat van 
‘toestaan mits’ in plaats van ‘ver-
bieden tenzij’. De energietransi-
tie vraagt grote ingrepen in het 
buitengebied en op zee. Bevol-
kingsdruk, recreatie en toerisme 
eisen steeds meer ruimte. De pro-
vincie wil natuur- en recreatiege-
bieden meer met elkaar mengen. 
De agrarische sector staat aan de 
vooravond van grote veranderin-
gen met meer aandacht voor de 
biodiversiteit. Het landschap ver-
steent steeds meer en de versnip-
pering neemt toe door infrastruc-
tuur. Tegelijkertijd zien we een 
toenemende waardering voor 
het buitengebied, de cultuurhis-
torie en de natuur. In dat span-
ningsveld vervult de stichting 
haar rol.
De stichting heeft een eigen web-
site (www.alkmaardermeerom-
geving.nl) waarop de informa-
tiebundel ‘Gekende Landschap-
pen’ geraadpleegd kan worden 
en waarop elke maand een nieuw 
standpunt van de maand wordt 
geplaatst. Zij participeert in: de 
Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum, de Overleggroep Strand-
gebied Castricum, de Klank-
bordgroep Duin en Bosch, de 

Kerngroep Zanderij, het Ont-
werpatelier Poort naar de Dui-
nen en de Monumentenraad. 
Ze houdt de vinger aan de pols 
bij bestemmings¬wijzigingen 
en ruimtelijke ingrepen. Ze trekt 
op met partijen en burgers. Pe-
riodiek worden goed bezoch-
te avonden en excursies georga-
niseerd, en ze bericht met regel-
maat de donateurs en achterban. 
Het informeren en beïnvloeden 
van provinciale en lokale overhe-
den en andere organisaties is en 
blijft onverminderd van belang. 
De stichting denkt mee vanuit 
een open houding en vanuit een 
duidelijke doelstelling.
Kortom, de stichting heeft wel 
bestaansrecht maar mist de be-
staanskracht.
Organisaties, dus ook de stich-
ting, maken moeilijke tijden door. 
Ouderen haken af en jongeren 
hebben het druk en willen zich 
niet meer voor lange tijd aan een 
organisatie binden. Actiegroepen 
ontstaan en verdwijnen. De stich-
ting heeft voldoende visie voor 
toekomstige ontwikkelingen, 
maar is te klein geworden. Ophef-
�ng dreigt, tenzij nieuwe belang-
stellenden zich melden. Geïnte-
resseerden kunnen dat kenbaar 
maken per e-mail: secretariaat@
alkmaardermeeromgeving.nl. 

Donateursexcursie door de Castricumse Oosterbuurt in 2019 (Foto: aangeleverd)

Fietsvierdaagse in Heemskerk
Regio - Van 5 tot en met 8 augustus 
wordt de Fietsvierdaagse Heems-
kerk gehouden. Deelnemers kun-
nen kiezen tussen afstanden van 25, 
40 en 60 kilometer. Nieuw dit jaar is 
een kinder�etsroute van 18 kilome-
ter. Een route waar een bezoek aan 
een kinderboerderij, speelplekken, 

speeltuintje en horecagelegenheid 
niet in ontbreekt.

De Fietsvierdaagse start van maan-
dag tot en met donderdag bij 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. De 
kosten bedragen 10 euro voor vier 

dagen �etsen of 3 euro per dag. 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen 
voor het halve bedrag starten. 
Voor meer informatie secretariaat-
heemskerksefietsvierdaagse@zig-
go.nl, www.welschap.nl of www.fa-
cebook.com/heemskerkse�etsvier-
daagse.
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17 JULI

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

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.

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.

18 JULI

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

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

Huis van Hilde: ArcheoLab Bele-
venis: 13.00 -14.00 uur (8 t/m 12 
jr); 14.15 – 14.45 uur (4 t/m 7 jr). 
(Foto: aangeleverd)

19 JULI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar van 12.00 tot 13.00 uur. 
Dit keer bespeelt Jochem Schuur-
man het orgel. Toegang gratis.

Speelgoedmarkt op ‘t Bakkers-
pleintje, 11.00-13.00 uur. Georga-
niseerd door Speel-o-theek Cas-
tricum. Info: www.sotcastricum.
nl. (Foto: aangeleverd)

Huis van Hilde: kijk een span-
nende animatie�lm vol mam-
moeten en holbewoners, 15.00 
uur.

Fietsexcursie door Land van Hil-
de. Start om 19.00 uur. Duur on-
geveer 2 uur. Kosten 7,50 euro. 
Meer informatie op www.cam-
pinggeversduin.nl, onder evene-
menten. Inschrijven kan ook via 
mail naar info@campinggevers-
duin.nl

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.

The Wailers bij Victorie in Alk-
maar. Meer info en tickets: www.
podiumvictorie.nl. (Foto: aange-
leverd)

20 JULI
Expositie van collectief ‘Kunst in 
Uitvoering’ in kerkje De Kemp-
haan op het eiland De Woude van 
11.00 tot 17.00 uur. Werk van Jan 
Kerssens, Vera Verzijlenberg, Tru-
dy Keyzer en Hetty van de Meent. 
Ook zondag.

Roots Market van 11.00 tot 17.00 
uur op Camping Bakkum. Toe-
gang gratis. (Foto: aangeleverd)

Huis van Hilde: Demonstratie 
band weven & workshop arm-
bandje maken: maak je eigen 
armbandje en kijk hoe ze vroeger 
weefden; 13.30 - 16.00 uur.

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.

Gitaarduo La Manouche speelt 
om 21.30 uur in cafe Camille, 
Kerkstraat 37 in Beverwijk. Entree 
is gratis. 

21 JULI

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-natuurwandeling. Vertrek 
om 10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg in 
Heiloo. Duur ongeveer 2 uur. Op-
gave vooraf niet nodig. Meer info: 
www.ivn.nl/nkl.

Pop -Up Store op Camping Bak-
kum: workshops ‘Dieren van leer 
maken’  en ‘Summer Festival Bag 
van leer maken’ door leeratelier 
POOKPOOK. Meer info en aan-
melding: www.pookpook.nl/
workshops/

Open tuindag bij Landgoed De 
Doornduyn, Duinweg 2 in Castri-
cum van 11.00 tot 16.00 uur. En-
tree 4 euro. 

Expositie van collectief ‘Kunst in 
Uitvoering’ in kerkje De Kemp-
haan op het eiland De Woude van 
11.00 tot 17.00 uur. Werk van Jan 
Kerssens, Vera Verzijlenberg, Tru-
dy Keyzer en Hetty van de Meent. 

Marquette Classique van 11.00 
tot 12.30 uur in Chateau Marquet-
te te Heemskerk. Danièle van Os 
zal klassiek gitaar spelen en diver-
se stukken ten gehore brengen. 
Kosten 12,50. Jongeren tot 19 
jaar 6,25 euro. Aanmelden door 
e-mail te sturen naar classique@
hotel-marquette.com (Foto: aan-
geleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. In de �lmzaal wordt de 
gehele dag een unieke �lm ver-
toond over de Nightbombers.

Zo 21 juli 2019  |  12.30 - 17.30 uur

H OT E L
M A R Q U E T T E

E V E N T SR E S TA U R A N T

Zomerfestival Marquette van 
12.30 tot 17.30 uur bij Chateau 
Marquette in Heemskerk. Pro-
gramma: www.zomerpodium-
heemskerk.nl.  (Foto: aangele-
verd)

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

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
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)

Open Podium in het Openlucht-
theater van Park De Oude Kweke-
rij aan de Jan van Scorelkade 6 in 
Alkmaar. Deze zondag geheel ge-
wijd aan jazz. Aanvang 14.00 uur.

Open Podium bij Theater De Ou-
de Kwekerij, Jan van Scorelkade 
in Alkmaar van 14.00 tot 16.15 
uur. Deze keer een jazzspecial.
 
Staaltheater bij Een Zee van-
beeldenpark Een Zee van Staal 
in Wijk aan Zee om 14.00 uur. Het 
beeldenpark bevindt zich op de 
hoek van de Bosweg en de Reyn-
dersweg in Wijk aan Zee. 

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.

Proe�okaal Brouwerij Dampeg-
heest, Schoolweg 1 in Limmen, is 
open van 15.00 tot 20.00 uur.

De Bottels spelen om 15.00 uur 
bij De Oude Keuken in Castricum.

Poëzieavond in Slotkapel Eg-
mond-Binnen. Ina Eilander draagt 
gedichten voor van o.a. Ida Ger-
hardt, Phil Bosmans en Toon Her-
mans, afgewisseld door piano-
spel van Wim Noteboom. Aan-
vang 20.00 uur, toegang gratis.

22 JULI
Slotkapel te Egmond aan den 
Hoef is open voor bezichtiging 
van 11.00 tot 15.00 uur. 

23 JULI

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)

Huis van Hilde: leer vechten als 
een bronstijdstrijder: leer speer-
werpen, besluipen en zwaard-
vechten! Van 12.00 – 17.00 uur, 
elk uur een sessie. Reserveren via 
backo�ce@huisvanhilde.nl.

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 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. 

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

Wandelen op woensdag. Start 
10.00 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 Dub de Vries. Kerk 
is tevens van 11.00 tot 16.00 uur 
open voor bezichtiging.

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)

Circus Sijm op Camping Bakkum. 
Voorstelling om 19.00 uur. Kaar-
ten verkrijgbaar vanaf 60 minu-
ten voor aanvang aan de circus-
kassa.

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. To-
bias Lindner bespeelt het Van Co-
velens-orgel en het Van Hager-
beer/Schnitger-orgel. Vanavond 
de Zwitserse organist Tobias Lind-
ner Kaarten via: www.groteker-
kalkmaar.nl. (Foto: aangeleverd)

25 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)

Huis van Hilde: ArcheoLab Bele-
venis: 13.00 -14.00 uur (8 t/m 12 
jr); 14.15 – 14.45 uur (4 t/m 7 jr).

Stop-motion �lmpjes maken 
van 14.00 tot 15.30 uur in Biblio-
theek Kennemerwaard vestiging 
Limmen, Lage Weide 2A. Leeftijd 
8 tot en met 12 jaar. Toegang 3,50 
euro. Aanmelden via agenda op 
website bibliotheek of bij klan-
tenservice bibliotheek (betalen 
met pin). 

Huis van Hilde: koekjes bakken.  
14.30 – 15.30 uur, € 2,50 na en-
tree. (Foto: aangeleverd)

Circus Sijm op Camping Bakkum. 
Voorstellingen om 15.30 en 19.00 
uur. Kaarten verkrijgbaar vanaf 60 
minuten voor aanvang aan de cir-
cuskassa. 

Victorie Sail Alkmaar tot en met 
29 juli. Bekijk de volledige pro-
grammering op www.victorie-
sailalkmaar.nl.

26 JULI
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarktconcert in Grote Kerk 
Alkmaar van 12.00 tot 13.00 uur. 
Dit keer bespeelt Charlotte Marck 
het orgel. Toegang gratis.

Op zoek naar de schat met pi-
raat Mandy in Heiloo, 14.00-
15.00 uur. Familievoorstelling 
vanaf 4 jaar. Startlocatie wordt 
doorgegeven bij aanmelding: in-
fo@eigenwijze072.nl. Meer in-
formatie www.eigenwijze072.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Huis van Hilde: kijk een span-
nende animatie�lm vol mam-
moeten en holbewoners, 15.00 
uur.

Zomerkien van 14.00 tot 16.00 
uur in Ontmoetingscentrum de 
Stut, Maasstraat 3 in Heemskerk. 
Deelname 2,40 per ronde of 7 eu-
ro voor drie ronden. 

Circus Sijm op Camping Bakkum. 
Voorstelling om 19.00 uur. Kaar-
ten verkrijgbaar vanaf 60 minu-
ten voor aanvang aan de circus-
kassa.

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.

Victorie Sail Alkmaar zie 25/7.

27 JULI
Huis van Hilde: Demonstratie 
leer bewerken & workshop tasje 
maken: Kom alles te weten over 
leer bewerken en maak je eigen 
tasje! 13.00-16.00 uur, € 2,50 na 
entree.

Circus Sijm op Camping Bakkum. 
Voorstellingen om 15.30 en 19.00 
uur. Kaarten verkrijgbaar vanaf 60 
minuten voor aanvang aan de cir-
cuskassa. (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.

Victorie Sail Alkmaar zie 25/7.
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Winnaars kleurwedstrijd 
90 jaar EHBO Castricum
Castricum - Ter gelegenheid van 
het 90-jarig jubileum heeft EHBO 
Vereniging Castricum een kleur-
wedstrijd gehouden. De kleur-
platen zijn uitgedeeld tijdens de 
demonstratie van 19 mei jl. in het 
centrum van Castricum.
Op 10 juli zijn de prijswinnaars in 
de bibliotheek van Castricum in 
het zonnetje gezet. Gijs Karssen 
won de eerste prijs in de catego-

rie t/m 6 jaar; zijn zusje Evy Kars-
sen was de winnares in de cate-
gorie 7 t/m 9 jaar. Isabelle won in 
deze categorie de tweede prijs en 
Aimee Bolder uit Alkmaar de der-
de prijs.
Op de foto zijn de trotse winnaars 
Gijs en Evy Karssen te zien met 
hun kleurplaat en de prijs die ze 
in ontvangst namen. (Foto: aan-
geleverd)

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag

Bootreis voor mensen met 
dementie en hun naasten
Regio - Op of rond Wereld Alz-
heimer Dag, 21 september, wordt 
wereldwijd aandacht gevraagd 
voor dementie. De ziekte heeft 
grote impact voor de mensen zelf 
en hun naaste omgeving. Weet u 
bijvoorbeeld dat 1 op de 5 men-
sen dementie krijgt (bij vrouwen 
is dit 1 op de 3)? En dat 54% van 
de mantelzorgers van mensen 
met dementie zich zwaar belast 
voelt? Met diverse activiteiten 
hoopt Alzheimer Nederland een 
groot publiek te bereiken en zo 
de ziekte dementie op de kaart 
te zetten. 
In het kader van de Wereld Alz-
heimer dag organiseert de afde-
ling Midden-Kennemerland ook 
dit jaar weer een bootreis; deze 
is dit jaar op woensdag 18 sep-
tember. De bootreis is bestemd 
voor thuiswonende mensen met 
dementie en hun partners/man-
telzorgers, woonachtig in de ge-
meenten Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen.
Met de partyschepen Claes 
Horn en De Nesch wordt van-
uit Akersloot over het Uitgees-

termeer gevaren naar de Zaan-
se Schans. Bij de Zaanse Schans is 
er volop gelegenheid van boord 
te gaan en een wandeling te ma-
ken. Aan boord worden de gas-
ten goed verzorgd door de vrij-
willigers. Op de twee schepen 
zijn muzikanten aanwezig die de 
mensen zullen verrassen en ont-
roeren met prachtige liedjes.
Dankzij diverse donaties beta-
len de gasten slechts 5 euro per 
persoon. Alle consumpties aan 
boord en de lunch zijn bij deze 
activiteit inbegrepen. Het is de 
bedoeling dat met elke deelne-
mer een mantelzorger/begelei-
der meegaat. 

Meer informatie over de bootreis 
is te vinden op: www.alzheimer-
nederland.nl/midden-kennemer-
land, hier is ook het inschrij�or-
mulier te vinden. Voor meer in-
formatie kan ook gebeld worden 
met 06-51942684. De uiterste in-
schrijfdatum is donderdag 1 au-
gustus, meld u op tijd aan want 
de kans bestaat dat de boten snel 
vol zijn.

to ot o  fi es 
maken in bibliotheek
Castricum - Lijkt het je leuk om 
zelf een stop-motion �lmpje te 
maken? In het kader van de kids-
vakantiecocktail kunnen kinde-
ren bij de bibliotheken in Castri-
cum, Akersloot en Limmen in de 
zomervakantie een eigen �lmpje 
te maken. Op donderdag 25 ju-
li in Limmen, op donderdag 8 au-
gustus in Castricum en op don-
derdag en op 15 augustus in 
Akersloot kunnen jonge creatie-
velingen zich uitleven. De activi-
teit is bedoeld voor kinderen van 
8 tot en met 12 jaar en is iedere 
keer van 14.00 tot 15.30 uur.

Stop-motion is een eenvoudi-
ge �lmtechniek waarmee je leu-
ke �lmpjes kunt maken. Het zijn 
�lmpjes gebaseerd op heel veel 
foto’s die kort achter elkaar wor-
den weergegeven waardoor een 
�lm ontstaat. Op de iPads van de 
bibliotheek staan alle apps die 
hiervoor nodig zijn en de me-
dewerkers helpen je om een zo 
mooi mogelijk �lmpje te maken. 
Er zijn voldoende poppetjes en �-
guurtjes aanwezig, maar zelf bij-
voorbeeld lego-poppetjes mee-
nemen kan dat ook.

Aanmelden
Ook meedoen? Ga dan op 25 juli 
naar Bibliotheek Kennemerwaard 

vestiging Limmen, Lage Weide 
2A, op donderdag 8 augustus 
naar de bibliotheek in Castricum, 
Geesterduinweg 1 of op 15 au-
gustus naar de bibliotheekvesti-
ging in Akersloot, Rembrandtsin-
gel 1. Omdat het aantal kinderen 
dat deel kan nemen beperkt is, is 
aanmelden vooraf noodzakelijk. 
De toegang is € 3,50. Aanmelden 
kan via de agenda op de website 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin). (Fo-
to: aangeleverd)

Wout Bakker de slimste 
en snelste 
Akersloot - Wout Bakker uit Hei-
loo heeft na een lange perio-
de van droogstand de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd in 
Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbike-
cup weer eens gewonnen.  
Vooraf, kijkend naar de namen 
op de deelnemerslijst, leek het 
niet aannemelijk dat Wout Bak-
ker in aanmerking zou kunnen 
komen voor een toptienklasse-
ring. Na een lange periode van in-
activiteit dacht Wout Bakker de 
afgelopen periode nog te kun-
nen pro�teren van de intensieve 
trainingen daarvoor. Nadat bleek 
dat de resultaten minder wer-
den, gingen eindelijk zijn ogen 
open en voerde hij zijn inspan-
ningen met goed gevolg op. Al 
in de eerste omloop werd er �ink 
aan de boom geschut waardoor 
het veld uit elkaar gereden werd 
met op kop het duo Pleun Lode-
wijks (Akersloot) en Wout Bakker 
uit Heiloo. In de achtervolging 
Heemskerker Dennis Talens kort 
daarop gevolgd door de oerster-

ke Sjaak Fatels uit Akersloot. Ta-
lens moest door pech zijn plek-
je afstaan aan Sjaak Fatels, maar 
kon even later terugkeren om 
de race in de achterhoede te vol-
tooien. Veelbelovend was het de-
buut van de 14-jarige thuisrijder 
Bob Scholten, die eerst in gezel-
schap van Ton Wiering, eveneens 
uit Akersloot, deze toch moest la-
ten gaan, maar na a�oop opgeto-
gen kon vertellen over zijn eerste 
kennismaking met de grote man-
nen. De laatste omloop moest 
nog duidelijkheid gaan geven 
wie de hoogste trede van het po-
dium mocht beklimmen. Pleun 
Lodewijks had na het vele kop-
werk het meeste recht op de ze-
ge, maar daar maalde Bakkertje 
niet om en verraste met een splij-
tende eindsprint de uitgeputte 
Pleun Lodewijks.

Uitslag: 1. Wout Bakker, Heiloo; 
2. Pleun Lodewijks, Akersloot; 3. 
Sjaak Fatels, Akersloot; 4. Jeroen 
Hoogewerf, Alkmaar; 5. Ton Wie-
ring, Akersloot.

Concerten door 
topmusici in Castricum
Castricum - Holland Music Sessi-
ons maakt het voor geselecteer-
de, jonge begaafde musici uit de 
hele wereld mogelijk om in Ber-
gen en omstreken masterclas-
ses te volgen bij internationaal 
beroemde musici en muziekpe-
dagogen. Daarnaast geven de-
ze toptalenten  concerten op de 
mooiste locaties in Noord-Hol-
land. Heel geweldig dat zij op vrij-
dagavond 2, 9 en 16 augustus en 
op zaterdag 10 augustus ook Cas-
tricum aandoen voor het geven 
van vier concerten.

Op vrijdag 2 augustus om 20.00 
uur in de Dorpskerk speelt: Xuan 
Song (China), piano, werken van 
Beethoven en Schumann; Rena-
te Apperloo, (Nederland), cello, 
en Alex Ramirez (Spanje), piano, 
spelen werken van Bach en Pro-
ko�ev.

Op vrijdag 9 augustus om 20.00 
uur in de Dorpskerk speelt: Vicky 

Juo (Taiwan), piano, werken van 
Beethoven, Tachmanino�, De-
bussy en List; Hana Chang (VS) 
en Natsumi Ohno (Japan), piano, 
spelen werken van Ysaye, Schu-
bert en Ernst.

Op zaterdag 10 augustus om 
10.30 uur in de Bibliotheek van 
Castricum spelen Hana Chang, 
viool, en Emma Petruska, cel-
lo,  werken van Bach (gratis toe-
gang).

Op vrijdag 16 augustus om 
20.00 uur in de Dorpskerk speelt 
Alexander Bianchi (Spanje), pi-
ano, werken van Chopin, Liszt, 
Rachmanino� en  De Falla; Joa-
chim Jamaer (België), cello, en To-
bias Borsboom (Nederland), pi-
ano, spelen werken van Chopin, 
Liszt, Rachmanono�, De Falla, 
Brahma, Bach en Ligeti.

Het volledige programma van al-
le concerten in Noord-Holland is 

te vinden op de website van Hol-
land Music Sessions: www.tihms.
com/concerten. Kaarten nor-
maal € 18,-; begunstiger TIHMS 
15,-; jongeren tot 30 jaar/CJP 9,-
; kinderen t/m 12 jaar gratis, zijn 
te bestellen en te betalen via bo-
venstaande website, maar zijn 
ook verkrijgbaar op de betre�en-
de avond in de kerk, voor zover 
er nog plaatsen beschikbaar zijn. 
(Foto: aangeleverd)

Akersloot - Donderdag 11 ju-
li omstreeks 12.30 uur heeft er 
een aanrijding plaatsgevonden 
tussen een �etser en een auto in 
Akersloot.

De bestuurder van een personen-
auto reed vanuit de Heer Hugo-
straat in de richting van de Gees-
terweg. Om op de Geesterweg te 
komen moest hij over het krui-
sende �etspad heen. De bestuur-
der van de personenauto gaf aan 
goed te hebben gekeken, niets 
gezien te hebben en toen iets te 
zijn opgereden. 
Met de neus van de personenau-
to net op het �etspad, kwam van 
links een mevrouw op haar elek-
trische �ets over het �etspad aan-
gereden. Kennelijk kon zij niet 
meer op tijd remmen of uitwij-
ken, want zij klapte op de linker 
voorkant van de personenauto 
en viel op de grond. Mevrouw is 
door ambulancepersoneel nage-
keken en alles leek gelukkig mee 
te vallen.

Fietser kan niet 
meer uitwijken

28 JULI

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)

Circus Sijm op Camping Bak-
kum. Voorstellingen om 11.00 
uur. Kaarten verkrijgbaar vanaf 60 
minuten voor aanvang aan de cir-
cuskassa.

Open tuindag bij Landgoed De 
Doornduyn, Duinweg 2 in Castri-
cum van 11.00 tot 16.00 uur. En-
tree 4 euro.

Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. In de �lmzaal wordt 
de gehele dag een �lm vertoond 
met beelden vanuit de cockpit 
gedurende verschillende lucht-
gevechten tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Deze �lm is minder 
geschikt voor kleine kinderen.

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.

Victorie Sail Alkmaar zie 25/7.

29 JULI
Victorie Sail Alkmaar zie 25/7.

30 JULI
Huis van Hilde: Poppentheater 
Hugo en Hilde: spannende fa-
milievoorstelling met prachtige 
poppen; 15.00 – 16.00 uur, € 2,50 
of een familieticket voor € 7,50 
(max. 5 pers.), reserveren aan te 
raden via backo�ce@huisvanhil-
de.nl.

‘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.

31 JULI

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

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

Zomerconcert in Witte Kerk Hei-
loo van 12.00 tot 13.00 uur. Kerk 
is tevens van 11.00 tot 16.00 uur 
open voor bezichtiging.

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. Kees 
van Eersel bespeelt het Van Cove-
lens-orgel en het Van Hagerbeer/
Schnitger-orgel. Kaarten via: 
www.grotekerkalkmaar.nl.

Castricum - De wijkagent van 
Castricum Centrum kreeg dins-
dagmiddag 9 juli jl. een bericht 
dat de aangever van een �ets de-
ze op Marktplaats had zien staan. 
Aangever had een afspraak ge-
maakt met de verkoper. De �ets 
bleek inderdaad de gestolen �ets 
van de aangever te zijn. De ver-
koper/verdachte is aangehou-
den terzake verduistering. Tevens 
bleek er nog het een en ander 
voor de desbetre�ende persoon 
open te staan.

esto e  fiets 
op Markplaats

Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag zijn er op de rou-
te CF Smeetslaan /Soomerwegh 
vijf bushokjes en één reclamezuil 
vernield.

Bushokjes 
vernield

Castricum - Woensdagnacht 10 
juli omstreeks 01.00 uur werd bij 
de politie gemeld dat er op de 
Soomerwegh/Molenweide ie-
mand stilstond met zijn scooter. 
De bestuurder stond half te sla-
pen en viel bijna om. Hij gaf zelf 
aan te hebben gedronken en een 
beetje GHB te hebben gebruikt. 
Omdat de bestuurder matig aan-
spreekbaar was is hij gaan zitten 
en viel vervolgens in slaap. Om-
dat men de bestuurder moeilijk 
wakker kon krijgen is er een am-
bulance ter plaatse gekomen en 
is de bestuurder overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Dronken 
bestuurder



10 14 juli 2019

Gemeente Castricum met bus naar Democratiefestival

Jongeren gezocht: ga mee naar democratiefestival
Castricum - Dansen op muziek 
van Danny Vera, in gesprek met 
minister Ollongren of leren spee-
chen als Obama, het kan op het 
democratiefestival in Nijmegen. 
Gemeente Castricum organiseert 
een busreis naar dit unieke eve-
nement. De bus van burgemees-
ter Mans is nu nog leeg! Pak je 
kans en ga mee! Meld je dan aan 
via bestuurssecretariaat@castri-
cum.nl. Het festival wordt op 30 
en 31 augustus gehouden op het 
eiland Veur Lent in Nijmegen. De 
Castricumse bus gaat op zater-
dag.

Wat gaat er gebeuren?
Het Democratiefestival is be-
doeld om onze democratie te vie-
ren. Een eigen mening hebben, 
met elkaar in discussie kunnen 
gaan en in vrijheid leven zijn za-
ken die we als vanzelfsprekend 

ervaren, maar dat is het niet. Het 
is goed om daar eens per jaar bij 
stil te staan. Het festival biedt een 
podium om je mening te verkon-
digen, met elkaar in gesprek te 
gaan, verdiepende vragen te stel-
len en kennis te maken met inte-
ressante (on)bekende Nederlan-
ders. Het is een bont gezelschap 
dat op het eerste landelijke De-
mocratiefestival aan bod komt. 
Sprekers als Hugo Borst, Barbara 
Baarsma en Kajsa Ollongren zijn 
aanwezig, maar ook Merol, Her-
man Pleij en cabaretier Kasper 
van der Laan komen naar Nijme-
gen.
Er is nog veel meer te doen, bij-
voorbeeld workshops, sportcli-
nics en theater. Tegen de avond 
komen er optredens van arties-
ten, ook hier is ruimte voor eigen 
inbreng bij de Tante Joke Karaoke 
Band en het Singlefeestje.

Festival voor heel Nederland
Het Democratiefestival is een ini-
tiatief van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten. Het is gra-
tis toegankelijk. Iedereen is wel-
kom: jong en oud. Bezoekers kun-
nen zich aanmelden via de web-
site www.democratiefestival.nu. 
Naast open inschrijving zijn al-
le burgemeesters, commissaris-
sen van de Koning en dijkgraven 
van Nederland uitgenodigd om 
met een bus inwoners naar Veur 
Lent in Nijmegen te komen. Deze 
oproep werd door burgemeester 
Mans warm beantwoord. 
Kijk voor een complete preview 
en meer informatie over het pro-
gramma en verblijfsmogelijkhe-
den in Nijmegen op www.demo-
cratiefestival.nu. (Foto: aangele-
verd)

Castricum - Iedereen zit momen-
teel in de vakantieperiode. Mis-
schien ben je al lekker weg ge-
weest, of staat er nog een mooie 
vakantiereis voor de deur. En hoe 
leuk is het om tijdens de vakantie 
een heerlijke duik in zee of in het 
zwembad te nemen?!
Wie tijdens deze vakantieperiode 
bedenkt dat zwemmen toch ei-
genlijk wel heel erg leuk is, en wel 
vaker zou willen zwemmen na of 
naast de reguliere zwemlessen, 
dan kan dit bij Reddingsbrigade 
Castricum.

De Castricumse Reddingsbriga-
de biedt kinderen tussen 8 en 13 
jaar leuke, leerzame en vooral uit-
dagende reddingsopleidingen, 
waarbij ‘Jonge Redders’ de start 
is van een reeks aan opleidingen. 
Binnen deze diplomalijn staat het 
vergroten van de eigen veiligheid 
en zelfredzaamheid in het water 
voorop.
In aanloop naar het nieuwe op-
leidingstraject voor Jonge Red-
ders, welke medio september 
zal starten, zijn er 14 opleidings-
plaatsen beschikbaar. Degenen 

Bij Reddingsbrigade Castricum
Nieuwe Jonge Redders welkom 

die het leuk vinden om hiervoor 
in aanmerking te komen kunnen 
zich melden via coordinatorzater 
dag@reddingbrigade.nl. De leer-
lingen worden met leeftijdsge-
noten ingedeeld in verschillende 
groepen en de instroomeis voor 
Jonge Redders is gesteld op het 
in bezit zijn van Diploma A en B 
van het zwem ABC met een mini-
mum leeftijd van 8 jaar.
Meer informatie over de Castri-
cumse Reddingsbrigade is te vin-
den op: castricum.reddingsbriga-
de.nl.

Rotary houdt Kindervakantiedag
Regio - Lekker weg of gewoon 
thuis genieten van zon, zee en 
zomer: de zomervakantie is voor 
de meeste kinderen een heerlijke 
periode van plezier en ontspan-
ning. Helaas zijn er ook kinderen 
die weinig tot geen vakantie kun-
nen vieren. Door ziekte van een 
ouder bijvoorbeeld, of omdat er 
geen geld is voor uitstapjes. Spe-
ciaal voor deze groep kinderen 
organiseert Rotaryclub Heems-
kerk-Uitgeest op zaterdag 7 sep-
tember de jaarlijkse vakantiedag 
in de Jachthaven van Uitgeest.

Speurtocht, knopen en patat
Naast een spannende speurtocht 
op het water van het Uitgeester-
meer gaan de kinderen hun ei-
gen stoere armbanden knopen 
onder leiding van Castricummer 
Paul Bakker, die evenals vorig jaar 
geheel belangeloos zijn mede-
werking toezegde. Ook voor de 
inwendige mens wordt goed ge-
zorgd met patat, ijs en limona-
de. Uiteraard is er voldoende aan-
dacht voor ieder kind en wordt 
gezorgd voor deskundige schip-
pers en begeleiders tijdens de 
speurtocht en workshop. Aan het 
einde van de dag worden de ou-

ders uitgenodigd voor de prijsuit-
reiking van de speurtocht.

Aanmelden
De dag is bedoeld voor kinde-
ren uit de bovenbouw (groep 5 
t/m 8) van de basisschool, die niet 
met vakantie gaan en die een �in-
ke dosis positieve aandacht kun-
nen gebruiken. Een zwemdiplo-
ma is verplicht in verband met de 
speurtocht op het water. Meer in-
formatie over de dag en over de 
wijze van aanmelden is te vinden 

op www.rotaryclubheemskerk-
uitgeest.nl. 

Rotary Heemskerk-Uitgeest or-
ganiseert ieder jaar de Kinderva-
kantiedag. De dag wordt bekos-
tigd uit de opbrengst van de jaar-
lijkse Badeendjesrace in de jacht-
haven van Uitgeest. Daarnaast 
wordt belangeloos meegewerkt 
door Zeilschool ‘t Uitgeestermeer, 
Paul Bakker, Lekker aan de Haven 
en tal van vrijwilligers. (Foto: aan-
geleverd)

Hij verruilde een goede baan 
met auto van de zaak voor een 
onzeker bestaan als onderne-
mer. In 2015 opende Boudewijn 
zijn Primera-vestiging in Gees-
terduin. ,,Met mijn assortiment 
probeer ik onmisbaar te wor-
den in het dorp.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Primera

‘Het is keihard werken in d� e branche’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

PrimeraPrimeraPrimera

Het merk Primera was Boudewijn niet 
onbekend: na zijn retailopleiding begon 
hij in de mode en eindigde als regioma-
nager bij Primera. Ruim veertig zaken 
nam hij onder zijn hoede in de regio 
Amsterdam. ,,Ik gaf advies en overleg-
de met winkeliers. Een leuke baan, maar 
op een gegeven moment begon ik col-
lega’s te missen. Een team waar ik echt 
bij hoorde.” Uiteindelijk kiest hij, net als 
zijn vader, voor het ondernemerschap. 
,,Een eigen zaak leek me wel wat, het 
liefst in de buurt van mijn woonplaats 
Alkmaar. Toen de winkel in Geesterduin 
voor overname in aanmerking kwam, 
ben ik in overleg gegaan met mijn 
vrouw Jessica en de bank. Het lukte. 
Die beslissing was best spannend: ik 
ruilde mijn vaste baan met auto in voor 
een eigen zaak.” Zijn winkel is nog maar 
net open of er wordt ingebroken. De 
schade was fl ink. ,,Toen kwamen er al-
lerlei klanten langs om mij sterkte te 
wensen of bloemen te brengen. Ook na 
de geboorte van mijn dochter werd ik 
volop gefeliciteerd. Dat is zo hartver-
warmend.” 

Het assortiment van Primera wordt 
steeds uitgebreid met nieuwe artikelen. 
Sindskort verkoopt Boudewijn ook tele-
comartikelen. ,,Zolang ik niet te veel in 

het vaarwater van andere ondernemers 
ga zitten, sta ik erachter. Naast kantoor-
artikelen, boeken en tijdschriften kun-
nen klanten bij Boudewijn ook terecht 
voor postpakketten en pasfoto’s. ,,Pri-
mera is veelzijdiger dan je zou denken. 
Ik probeer met een wisselend assorti-
ment onmisbaar te worden in het dorp.”

Zeker in de beginperiode krijgt hij veel 
hulp van zijn vrouw Jessica. In het begin 
werkt ze een dag per week in de winkel. 
,,Inmiddels weet ze er alles vanaf en zou 
ze de winkel zo over kunnen nemen als 
dat nodig is. Bij ziekte of vakantie valt ze 
graag in.” Boudewijn heeft twee partti-
mers in dienst, Diana en Samantha. De 
zondagen reserveert hij voor zijn gezin. 
,,Het liefst heb ik die dag helemaal geen 
afspraken en ben ik samen met mijn 
vrouw, zoontje Xavi (4) en dochter River 
(2). Boudewijn is een echte sportman en 
geniet van hardlopen en crossfi t. Om de 
week is hij vrij op zaterdag, dan gaat hij 
graag buiten sporten met zijn zoon. De 
ondernemer heeft geen moment spijt 
gehad van zijn keuze voor een eigen 
Primera-vestiging. ,,De mensen zijn hier 
erg vriendelijk en weten wat ze willen. 
Als ze tevreden zijn, komen ze terug. 
Het is keihard werken in deze branche, 
maar het is ’t allemaal waard.”
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Co-melder gaat af
Castricum - Zaterdagochtend 
om 10.18 uur ging een Co- mel-
der af in een woning aan het 
Raadhuisplein. De brandweer 
heeft diverse metingen verricht 

maar kon geen vreemde concen-
traties meten. 
Het advies werd gegeven om de 
melder te vervangen voor een 
nieuwe.(Foto: Evelien Olivier)

Jong en oud vermaakt 
zich bij ‘Bakkum Vertelt’
Castricum - Voor de achtste keer 
werd in het afgelopen weekeinde 
het evenement ‘Bakkum Vertelt’ 
georganiseerd. Drie dagen von-
den op het middenterrein van 
Camping Bakkum voorstellingen 
plaats, variërend van vertellin-
gen voor kinderen tot swingen-
de muziek uit alle windstreken. 
Een festival zonder grote namen, 
maar met een unieke sfeer, waar-
voor de gasten jaarlijks graag te-
rugkomen.

Camping Bakkum behoort, sa-
men met Camping De Lakens in 
Bloemendaal en Camping Ge-
versduin in Castricum, tot de 
groep Kennemer Duincampings. 
Het is bovendien met maar liefst 
1900 kampeerplaatsen de groot-
ste van Nederland in dit segment 
en daarmee alleen al uniek. Op al-
le drie de campings wordt jaar-
lijks een cultureel evenement ge-
organiseerd en Bakkum Vertelt 
heeft in de loop der jaren veel 
naam gemaakt. De optredende 
artiesten komen veelal uit eigen 
regio en de eigen medewerkers 
van de camping praten het ge-
heel aan elkaar. Het grootste deel 
van de bezoekers zijn gasten van 
de camping zelf. ,,Daar doen we 

het ook voor’’, zegt campingma-
nager Peter Ramp. ,,Het is puur 
voor de naamsbekendheid. We 
verdienen er niets aan, dit kost 
ons juist geld. Maar het is ont-
zettend leuk om te doen.’’ Vijf jaar 
geleden werd, ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de 
camping, het openluchttheater 
vervangen. In dat jaar vond ‘Bak-
kum Vertelt’ zelfs drie keer plaats. 
Tegenwoordig weer gewoon in 
het vaste ritme van één jaarlijkse 
editie, altijd in het tweede week-
einde van de maand juli. Vrijdag 
was het, in verband met het twij-
felachtige weer, maar de vraag 
of er voldoende publiek op de 
been zou komen. Dat bleek ge-
lukkig mee te vallen, ondanks de 
regen waren bijna alle banken op 
het veld bezet. ,,De opkomst was 
boven verwachting’’, aldus Pe-
ter Ramp. Ook zaterdag hadden 
de organisatoren over belang-
stelling niets te klagen. Het drie-
daagse evenement werd zondag-
avond rond 22.00 uur afgesloten. 
Wie het gemist heeft, doet er ver-
standig aan om de editie van vol-
gend jaar alvast in de agenda te 
noteren. (Tekst + Foto’s: Bos Me-
dia Services)

Zware omstandigheden 
voor de duiven
Castricum - Groen licht om dui-
ven te lossen voorafgaand aan 
een wedstrijd wordt mede ge-
geven op basis van de beoorde-
ling van de weersomstandighe-
den op de route van de losplaats 
naar het hok. Dat is geen eenvou-
dige baan. Zelfs met de moderne 
technologie bleek de uitdrukking 
‘niets zo veranderlijk als het weer’ 
afgelopen zaterdag van toepas-
sing. Sterk wisselende omstan-
digheden zorgden voor een zwa-
re klus voor de duiven. Zowel de 
junioren vanuit Du�el (België) 
als de senioren vanaf het Franse 

Pont St. Maxence moesten volop 
aan de bak. De Akerslootse com-
binatie bestaande uit Jaap Kers-
sens en Frank Krom (zie foto) doet 
het erg goed met hun jonge dui-
ven. Zaterdag pakten zij de eerste 
prijs bij de Gouden Wieken vóór 
Hein Berkhout en de combina-
tie Van Rijkom-Sentveld, en ook 
in groot verband was het raak te-
gen 2251 jonge duiven. Vanuit 
Frankrijk was er een knappe eer-
ste plaats voor Sander de Graaf, 
die met Cees de Wildt en Gerhard 
Tromp het podium bezette.  (Fo-
to: aangeleverd)

Textiel terug bij Perspectief
Castricum - Met de hernieuwde 
aandacht en erkenning voor tex-
tiel als volwaardig medium in de 
kunst, heeft ook Kunstvereniging 
Perspectief in Bakkum weer een 
textielkunstenaar in huis.

Kunst gemaakt uit textiel werd, 
zelf nog tot voor kort, weggezet 
als ambachtelijk handwerk en 
niet gezien als volwaardige kunst. 
Terecht is dat tij gekeerd. Textiel 
en textiele technieken lenen zich 
uitstekend voor kunstzinnige uit-
drukking. Grote musea tonen 
werk gemaakt uit textiel, de kun-
stenaar van het jaar, Claudy Jong-
stra, werkt voornamelijk met wol!

Jantine Hos, beeldend kunste-
naar, geeft deze zomer een vier-
daagse “Zomerwerkweek Textiel-
kunst” als opwarmer voor de we-
kelijkse cursus die start in sep-

tember op de donderdagavond.
In de zomerwerkweek, 5 t/m 8 au-
gustus, komen de deelnemers sa-
men in de inspirerende voorma-
lige Duinrandschool in Bakkum. 
De ochtenden zijn voor creatie-
ve oefeningen en het uitwisse-
len van kennis. Zo zullen er mi-
niworkshops ecoprinten, verven 
met natuurlijke materialen en vil-
ten worden gegeven. En is er aan-
dacht voor hedendaagse kunste-
naars die werken met textiel. De 
middagen zijn bedoeld om te 
werken aan de opdrachten of om 
lekker te gaan wandelen in de na-
tuur….of beide.

Werkweek en cursus sluiten op el-
kaar aan maar kunnen ook afzon-
derlijk van worden gevolgd.
Voor meer informatie mail naar: 
info@rawelements.nl (Foto: aan-
geleverd)

Kerk Krommeniedijk 
open voor bezichtiging
Regio - Zondag 21 juli is de Her-
vormde Kerk van Krommeniedijk 
open voor bezichtiging. Wie een 
wandeling of �etstocht maakt 
door het mooie waterrijke gebied 
rond Krommenie en Uitgeest 
komt dan misschien wel door het 
dorpje Krommeniedijk. De ou-
de kerk die daar staat is zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur te bezich-
tigen.
In 1755 is het huidige kerkje ge-
bouwd, maar al vanaf 1461 heeft 
op deze plek eerst een kapel en 
later nog drie kerkjes gestaan. 
Brand en oorlogsgeweld heeft 

deze kapelletjes verwoest. De 
kerk ligt op een terp. Achter de 
kerk is een begraafplaats waar 
nog steeds begrafenissen plaats 
kunnen vinden. 

Tijdens een bezoek aan de kerk, 
kan men geïnformeerd worden 
over het ontstaan van het kerk-
je, de gebrandschilderde ramen, 
het scheepsmodel dat in de kerk 
hangt en het mooie huisorgel. 
Maar het is ook �jn om alleen 
maar te genieten van de rust en 
stilte in de kerk. (Foto: Els van der 
Pompe)

Castricum - Maandagnacht 8 ju-
li omstreeks 01.34 uur werd er 
op de Margaret Krophollerlaan 
een motor�ets weggenomen. De 
melder zag dat haar motor�ets in 
een voertuig werd geladen. Het 
voertuig is vervolgens weggere-
den. Een getuige is hier achter-
aan gereden en kon zo de posi-
tie blijven doorgeven. Op de snel-
weg A9 ter hoogte van Haarlem 
hebben collega’s het voertuig 
staande gehouden. De motor-
�ets werd achter in het voertuig 
aangetro�en. In het voertuig za-
ten drie inzittenden. Zij zijn aan-
gehouden. 

Motorfiets 
gestolen

GEEN KRANT?
0251-674433
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Vraag naar een 
vrijblijvende o�erte. 
Castricum
Tel. (0251) 65 11 69
Mobiel: (06) 101 20 790
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Kozijnen, dakkapel, dakopbouw, aanbouw, 
uitbouw, verbouw en bouwadvies
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Routes EK Wielrennen tonen het 
beste van Alkmaar aan de wereld
Regio - De routes van het EK 
Wielrennen in Alkmaar tonen 
de stad en de regio op een 
unieke manier aan de wereld. 
Iconische plekken, prachti-
ge natuur, de kenmerken van 
de stad en de regio, de ren-
ners komen ze straks allemaal 
tegen. Met de start bij het 
Waagplein, de kanaalkade en 
een unieke kasseienstrook als 
finale van de wegwedstrijd als 
blikvangers. Het EK Wielren-
nen Alkmaar wordt gehouden 
van 7 t/m 11 augustus.

De voorbereidingen van het EK 
Wielrennen in Alkmaar zijn in 
volle gang. De routes zijn be-
kend gemaakt waarop in augus-
tus de strijd om de 13 verschil-
lende medailles plaats gaan vin-
den. In het parcours zijn iconi-
sche plekken in en rond Alk-
maar opgenomen.
Wethouder Sport Pieter Dijk-

man: ,,We zijn bijzonder trots op 
de route die we kunnen presen-
teren. Start en finish in de bin-
nenstad zorgen ervoor dat de 
fans hier ter plaatse optimaal 
kunnen genieten. Met de vele 
bijzondere locaties op en langs 
het parcours, kunnen we daar-
naast Alkmaar en omgeving op 
een unieke wijze aan de wereld 
tonen.’’

De start van de individuele tijd-
ritten ligt bij het Waagplein, di-
rect bij de beroemde kaasmarkt. 
De finish van de tijdritten en 
start en finish van de wegwed-
strijden vindt plaats op de Ka-
naalkade. Het parcours leidt de 
renners door de binnenstad van 
Alkmaar. 
Langs het parcours van de in-
dividuele tijdrit, dat met een 
lengte van 23 km kansen biedt 
aan veel renners, komen onder 
meer Stompetoren en de ken-

merkende Museummolen in 
beeld. Voor de wegwedstrijden 
is een 11,5 km lang parcours 
uitgetekend dat dwars door 
het centrum van Alkmaar voert, 
hierdoor kunnen de bezoe-
kers de renners iedere 20 minu-
ten voorbij zien komen. Onder 
meer de Molen van Piet en het 
Kerkplein zullen prachtig te zien 
zijn. Op speciaal verzoek van Ni-
ki Terpstra en Laurens ten Dam 
is ook de kasseienstrook op de 
Munnikenweg opgenomen in 
het parcours.
Om de regio te betrekken bij 
het evenement maken de he-
ren elite direct na de start een 
omloop van circa 40 kilometer 
in de regio. Onder meer het Alk-
maardermeer en Park van Luna 
zullen dan aangedaan worden.

Alle informatie over het EK Wiel-
rennen in Alkmaar is te vinden 
op www.alkmaarcycling.com.

Zomer op het Plein vol theaterconcerten
Regio - Tijdens het Zomer op het 
Plein-weekend van 19 t/m 21 ju-
li op het Canadaplein in Alkmaar 
biedt TAQA Theater De Vest maar 
liefst vier gratis toegankelijke 
concerten. 
Op vrijdagavond 19 juli bijt sin-
ger-songwriter Peter van Rooij-

De Zwaan Cultureel pakt 
uit in seizoen 2019/2020
Uitgeest - Na het succesvolle 
theaterseizoen 2018/2019 wa-
ren de verwachtingen hoogge-
spannen voor het nieuwe pro-
gramma van De Zwaan Cultu-
reel. Wie het nieuwe program-
ma al heeft bekeken, weet het 
zeker, die verwachtingen wor-
den zonder meer waarge-
maakt. De Zwaan Cultureel 
overtreft zichzelf dit theater-
seizoen met theater, Filmhuis, 
ko�econcerten en het Open 
Podium.

Het programma in vogelvlucht
De theatervoorstellingen zijn ge-
vuld met bekende en wat min-
der bekende namen, met toneel, 
goede muziek en cabaretvoor-
stellingen. Een greep uit het aan-
bod: Jan Rot, Debby Petter, Het 
Volk, Alex Roeka, Kirsten van Teijn 
en Tim Knol. Ga snel naar www.
dezwaancultureel.nl voor het to-
tale plaatje. Natuurlijk is er ook 
een familievoorstelling waar jong 
en oud van kan gaan genieten. 
Het seizoen wordt traditioneel af-
gesloten met het theaterdiner.

Het programma telt dit seizoen 
vijf klassieke ko�econcerten, van 
blazers en strijkers tot sopraan en 
harp, van Oost-Europees tot Itali-
aans. Geniet thuis eerst van een 
ontspannen zondagochtendont-
bijt en kom daarna om 11.30 uur 

genieten van een �jn concert in 
De Zwaan.
Het Filmhuis biedt ook dit seizoen 
eens in de twee weken een actu-
ele �lm. Welke �lm het zal zijn, 
wordt ongeveer zes weken voor 
de speeldatum bekendgemaakt. 
Laat je je graag verrassen? Bestel 
dan ruim van te voren kaartjes 
voor het Filmhuis!
Het maandelijkse Open Podium 
is niet meer weg te denken uit de 
planning. Het is bedoeld voor al-
lerlei podiumkunsten, met de na-
druk op akoestische instrumen-
ten. Ook dit jaar is het Open Podi-
um natuurlijk weer gratis.

Naast dit kleurrijke programma 
heeft De Zwaan Cultureel een 
compleet vernieuwde website. 
Naast de nieuwe lay-out is de be-
langrijkste verandering dat kaart-
jes voor alle voorstellingen voort-
aan online gereserveerd en direct 
via iDEAL betaald kunnen wor-
den. 
Zoek op je gemak de voorstellin-
gen uit die je wilt zien, betaal vei-
lig en snel, en ontvang de kaart-
jes per omgaande in je mailbox. 
Je kunt je tickets vervolgens prin-
ten en meenemen, of je laat je tic-
kets scannen op je smartphone. 
Eenvoudiger kan het niet! Je kunt 
dit seizoen nog beperkt kaarten 
kopen bij Boekhandel Schuyt. En 
natuurlijk vlak voor de voorstel-
ling langskomen om te zien of er 
nog kaarten aan de zaal te krijgen 
zijn. (Foto: aangeleverd)

en het spits af met zijn liedjespro-
gramma ‘Liefde, dood en zwaar-
tekracht’. 
Zaterdagavond 20 juli staat 
Ashton Brother Joost Spijkers op 
het podium met het theatrale 
concert ‘Spijkers II’ en zondag 21 
juli is er soul, jazz en reggae van 

Ntjam Rosie en Rootsriders. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
t/m 11 augustus. Kijk voor het 
volledige programma van Zomer 
op het Plein op www.zomerop-
hetplein.nl of haal de gratis �yer 
op bij o.a. TAQA Theater De Vest.



14    17 juli 2019

Bouwproject Duc van Tol 
vordert gestaag
Limmen - De bouwwerkzaamhe-
den van nieuwbouwproject Duc 
van Tol in Limmen zijn in volle 
gang. Voordat de bouwvak aan-
breekt, is het metselwerk gereed 
en zijn de werkzaamheden aan 
het dak afgerond. Wanneer alles 
volgens planning verloopt, kun-
nen de appartementen halver-
wege november 2019 worden 
verhuurd. De gemeente Castri-
cum en Kennemer Wonen heb-
ben besloten de appartementen 
met voorrang toe te wijzen aan 
‘doorstromers’. De appartemen-
ten komen in eerste instantie be-
schikbaar voor huurders die een 
eengezinswoning achterlaten 
binnen de sociale huur in de ge-
meente Castricum.  
In oktober 2018 is HSB gestart 
met de bouw van het project Duc 
van Tol aan de Berkenlint in Lim-
men. Het nieuwe appartemen-
tengebouw bestaat uit 18 sociale 
huurappartementen, verdeeld in 
8 tweekamerappartementen en 
10 driekamerappartementen. De 
appartementen worden gasloos 
en energieneutraal opgeleverd. 
Elk appartement wordt voor-
zien van trippelglas, een warmte-
pomp, en op het dak worden 144 
zonnepanelen gelegd. De betaal-
bare huurappartementen varië-
ren tussen de 65 en 70m2 en be-
schikken over een balkon of ter-
ras. De woningen zijn drempel-
loos en bereikbaar met een lift 

en hierdoor geschikt voor alle 
leeftijden. Er is een optimaal ge-
voel van veiligheid door een in-
tercomsysteem en een gesloten 
entree. 
De 18 huurappartementen ko-
men in eerste instantie beschik-
baar voor huurders die in aan-
merking komen voor een socia-
le huurwoning en een eengezins-
woning binnen de sociale huur 
in de gemeente Castricum ach-
terlaten. Aanvullende voorwaar-
den zijn dat huurders ingeschre-
ven moeten staan als woningzoe-
kende bij SVNK (Sociale Verhuur-
ders NoordKennemerland) en het 
huishoudinkomen niet hoger is 
dan € 38.035,-. 

De verwachte oplevering is hal-
verwege november 2019. De wo-
ningen worden als sociale huur-
woning verhuurd via het woon-
ruimteverdeelsysteem van Socia-
le Verhuurders NoordKennemer-
land (SVNK). De huurprijs voor 
de driekamerwoningen wordt € 
651,- per maand, voor de twee-
kamerwoningen is dat € 607,-. 
Dit is excl. servicekosten van on-
geveer € 30,- per maand. Om te 
reageren en voor meer informa-
tie over de appartementen en al-
le toewijzingscriteria, kunt u van-
af donderdag 1 augustus terecht 
op www.svnk.nl. De sluitingsda-
tum om te reageren is woensdag 
14 augustus. (Foto: aangeleverd)

Feestelijke circusweek 
op Camping Bakkum
Castricum - Vanaf maandag 22 
juli tot en met zondag 28 juli or-
ganiseren Camping Bakkum en 
Sijm Circus & Events het eve-
nement Circus aan Zee. Op het 
sportveld van de camping komt 
een grote blauw/gele circustent 
te staan. De eerste drie dagen van 
de week zijn er voor de kinderen 
die op de camping verblijven tal 
van circusactiviteiten zoals work-
shops. 

Vanaf woensdag 24 juli tot en 
met zondag 28 juli presenteert 
Circus Sijm dagelijks voorstellin-
gen voor iedereen. Een show met 
twaalf nieuwe acts en speciaal 
ontworpen showkostuums. Naast 
clownerie, trapeze, kleine dieren, 
magic, jongleurs en muziek ma-

ken dit jaar de Messoudi Brothers 
hun opwachting. Deze kracht-
acrobaten waren dit voorjaar nog 
te gast in het televisieprogramma 
America Got Talent.
Kaarten zijn dagelijks aan de cir-
cuskassa verkrijgbaar vanaf 60 
minuten voor aanvang. Kaarten 
kosten normaal € 20,00 en € 17,50 
(regulieren shows). Op camping 
Bakkum kosten de kaarten voor 
iedereen slechts € 12,50 per per-
soon (pinnen is mogelijk).

Voorstellingen Circus Sijm
Woensdag 24 juli 19.00 uur, don-
derdag 25 juli 15.30 en 19.00 uur. 
Vrijdag 26 juli 19.00 uur, zaterdag 
27 juli 15.30 en 19.00 uur, zondag 
28 juli 11.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Ontdek Victorie Sail 
Alkmaar met kinderen
Regio - Tweehonderd schepen 
en hun schippers komen van 25 
t/m 29 juli naar Alkmaar. De his-
torische stad heeft een lange his-
torie met vervoer over water. Niet 
alleen de kazen voor de kaas-
markt kwamen vroeger al per 
boot naar de markt, maar ook alle 
groenten, zout en schelpen arri-
veerden via het water. En precies 
200 jaar geleden begon men met 
het aanleggen van het Noord-
Hollandsch Kanaal, tijd voor een 
feestje! 

Wil je meer leren over de schepen 
die in de grachten liggen? Of ge-
woon op avontuur langs het wa-
ter en door de stad? Doe dan de 
fotopuzzeltocht van Victorie Sail 
Alkmaar! Haal de puzzeltocht bij 
de Terra Nova, het grote vereni-
gingsschip in het Victoriepark. 
Knoop jij je eigen sleutelhanger? 
Wil je de vlekken van een kalf na-
tekenen? Of proberen om een 
koe te melken? Ga dan naar het 
Victoriepark, daar zijn veel activi-
teiten voor kinderen te doen. 

Ben je een echte durfal en spor-
tief? Ontdek Victorie Sail Alk-
maar dan vanaf het water! Vanaf 
de Verlaagde Noorderkade kan je 
namelijk ‘suppen’, dat staat voor 
Stand Up Paddle, oftewel staan 

op een board en peddelen maar. 
Ga je mee om de schepen te be-
zoeken of kijk je liever naar de 
zonsondergang? Er zijn verschil-
lende toers te boeken!

Ondertussen klinkt in het Victo-
riepark en bij de Turfhaven de 
muziek van shantykoren en mu-
ziekgroepen en word je honge-
rig door de geur van de visrokerij. 
In zowel het Victoriepark als bij de 
Turfhaven zijn verschillende ou-
de ambachten te bewonderen. Je 
waant je in de geschiedenis door 
de ambachtelijke werkwijzen en 
vakmensen, zoals een smederij, 
haringroker en een ponton met 
de oude gereedschappen van 
een scheepswerf. De werfbaas 
vertelt alles over zijn scheeps-
werf. Ook zijn er scheepsmodel-
len van binnenvaartschepen te 
bewonderen in het Victoriepark 
en liggen er oude scheepsmoto-
ren bij de Turfhaven.
Vele schepen zijn te bezoeken, 
dus spot de ‘Kijkje Aan Boord’ 
vlaggen en ontdek de sche-
pen van buiten én van binnen! 
Kortom: redenen genoeg om 
de schippers en hun historische 
vaartuigen een warm welkom te 
geven in Alkmaar. Kijk voor meer 
informatie op www.victorie-
sailalkmaar.nl (Foto: aangeleverd)

Zestig jaar Foto Loek 
Anderson
IJmuiden - Foto Loek Anderson is 
al zestig jaar een begrip in IJmui-
den. Ooit gestart als �liaalhouder 
van het bedrijf aan de Kennemer-
laan 25, een later verhuisd naar 
het pand op nummer 85-87 in de-
zelfde straat en uiteindelijk eige-
naar van het bedrijf. Loek Ander-
son bouwde zijn activiteiten ge-
leidelijk verder uit met �lialen in 
diverse andere gemeenten, za-
ken die uiteindelijk allemaal wer-
den verkocht. Wat altijd bleef was 
de winkel aan de Kennemerlaan, 
waar klanten nog altijd welkom 
zijn.

Het zestigjarig bestaan van een 
winkel is tegenwoordig best iets 
bijzonders. De fotowinkel van 
Loek Anderson maakte in de loop 
der jaren heel wat innovaties mee 
en hield zich altijd goed staande. 
Het bedrijf ontstond in een tijd 
waarin de termen fotograaf en fo-
tohandelaar nog strikt geschei-
den waren. Iemand die niet be-
schikte over het beroepsdiploma 
voor fotogra�e mocht destijds 
zelf geen foto’s maken. Toch knip-
te Loek in de beginjaren wel eens 
een pasfoto, ondanks het feit dat 
hij niet over de vereiste papieren 
beschikte. Het leverde hem zelfs 
een keer een boete op. De over-
gang van zwart-wit naar kleuren-

foto’s, de overgang van analo-
ge camera’s naar digitale exem-
plaren, Loek maakte het allemaal 
mee en zorgde er steeds voor dat 
hij zijn klanten het beste product 
kon leveren voor een mooie prijs. 
Mede daarom richtte hij in 1968 
samen met anderen de keten 
Combi Foto op.

En ook anno 2019 worden in het 
pand aan de Kennemerlaan 85-
87 nog altijd camera’s verkocht, 
foto’s afgedrukt en professione-
le pasfoto’s gemaakt. Oude dia’s, 
smal�lms of videobanden? Laat 
ze overzetten op dvd en geniet 
tot in lengte van jaren van de 
vastgelegde beelden. Nu met een 
korting van 10% en bij een grote 
opdracht voor het overzetten van 
dia’s zelfs 20% korting! Aan el-
ke opdracht wordt veel aandacht 
besteed. Slechte lassen van �lms 
worden hersteld, videobanden 
worden gereinigd en de kleuren 
worden verbeterd. Het zoekra-
ken van dierbare beelden is uit-
gesloten en alleen de tevreden-
heid van de klant telt. Neem het 
beschikbare materiaal mee naar 
de winkel voor een vrijblijvende 
o�erte. Foto Loek Anderson is per 
e-mail bereikbaar via fotoloek.
anderson2@outlook.com of bel 
naar nummer 0255 515962.

Voorinschrijving geopend
Warming Up lopen voor 
Dam tot Damloop
Regio - Op de woensdagavonden 
21 augustus, 28 augustus, 4 sep-
tember en 11 september worden 
in Assendelft weer de Warming 
Up lopen gehouden. Ieder jaar 
doen er gemiddeld 300 lopers 
aan deze serie mee voornamelijk 
als training voor de Dam tot Dam-
loop. Behalve dat het een ideaal 
parcours is om te lopen (�ets-
paden) is het ook een gezellige 
loop. Na de vakantie even bijpra-
ten en tevens kijken hoe iedereen 
ervoor staat met de conditie. Er 
kunnen twee afstanden worden 
gelopen: de 7,5 km en 1600 me-
ter (jeugd t/m 14 jaar). Voor bei-
de afstanden wordt er een klasse-
ment bijgehouden van iedereen 
die zich voor drie of vier avonden 
tegelijk heeft ingeschreven. Bij 
een gelijke stand na drie avonden 

is de vierde avond beslissend. 
De start en �nish van de loop is 
op de hoek van de Veenpolder-
dijk/ Zaandammerweg. De start-
tijd is 19.30 uur. De voorinschrij-
ving (alleen voor de serie van 7,5 
km) is bij RUNX in Zaandam en is 
geopend tot dinsdag 20 augus-
tus. De na-inschrijving is vanaf 
18.30 uur op de dag zelf, bij voet-
balvereniging Assendelft aan de 
Dorpsstraat 253b in Assendelft. 
Er kan dan ook voor elke avond 
apart worden ingeschreven. Er 
kan niet online worden inge-
schreven. Het inschrijfgeld voor 
de serie van 7,5 km is bij voorin-
schrijving 12 euro en bij na-in-
schrijving 14 euro. 
Voor verdere informatie zie www.
lechampion.nl (Foto: Frits van 
Eck)

Een kindermiddag vol 
voldoening
Limmen - Zaterdagmiddag 29 
juni organiseerden Diana Bos en 
Renate Bowra, in samenwerking 
met Showhero en de Stichting 
Vrienden van de Vijfhoek, weer 
een geslaagde middag voor ruim 
60 kinderen met een beperking 
en hun familie. Het was bloed-
heet, maar er waren voldoende 
schaduwplekken, gekoeld fruit, 
heerlijke ijsjes en liters water. 
Met veel attracties, zorgvoorzie-

ningen en optredens van de Rei-
gersband, DJ Bodhi en jonge so-
listen werd het een feest waar ie-
der kind gewoon zichzelf kon zijn. 
Er was veel onderling contact tus-
sen ouders. Na a�oop gingen de 
gezinnen huiswaarts, met voor ie-
der kind een gevulde goodiebag. 
De organisatie bedankt alle spon-
soren en vrijwilligers voor hun 
support! Zie ook www.vrienden-
vandevijfhoek.nl (Foto: Jet Vos)

Extra Roots Market
Castricum - Op zaterdag 20 ju-
li vindt er een extra Roots Market 
plaats op Camping Bakkum. 
Door de slechte weersomstan-
digheden op 8 juni moest deze 
markt geannuleerd worden en is 
deze verschoven naar aanstaan-

de zaterdag. 
De markt vindt plaats van 11.00 
tot 17.00 uur. Iedereen is welkom 
om de markt te bezoeken, alleen 
honden zijn niet toegestaan op 
de camping. Adres: Zeeweg 31 in 
Castricum.
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De gemeente heeft  samen met belangengroepen uit de omgeving een nieuwe inrichti ng-
splan voor de eesterduinweg 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 eesterduinweg te komen om de plannen te bekijken. 
Medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de aannemersbedrijf Strukton 
kunnen uw vragen beantwoorden.

Graag tot ziens op 17 juli.

Jongeren gezocht: ga mee naar 
democratiefestival
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Informatiemiddag Reconstructie 
Geesterduinweg

Dansen op Danny Vera, in gesprek met minister Ollongren of leren speechen als Obama, het 
kan op het democrati efesti val in Nijmegen. Gemeente Castricum organiseert een busreis 
naar dit unieke evenement. De bus van burgemeester Mans is nu nog leeg  Pak je kans en ga 
mee  Meld je dan aan via bestuurssecretariaat castricum.nl. et festi val wordt op 30 en 31 
augustus gehouden op het eiland Veur Lent in Nijmegen. De Castricumse bus gaat op zaterdag.

Wat gaat er gebeuren?
Het Democrati efesti val is bedoeld om onze democrati e te vieren. Een eigen mening hebben, 
met elkaar in discussie kunnen gaan en in vrijheid leven zijn zaken die we als vanzelfsprekend 
ervaren, maar dat is het niet. Het is goed om daar eens per jaar bij sti l te staan. Het festi val 
biedt een podium om je mening te verkondigen, met elkaar in gesprek te gaan, verdiepende 
vragen te stellen en kennis te maken met interessante (on)bekende ederlanders. Het is een 
bont gezelschap dat op het eerste landelijke Democrati efesti val aan bod komt. Sprekers als ugo 
Borst, Barbara Baarsma en Kajsa Ollongren zijn aanwezig, maar ook Merol, erman Pleij en 
cabareti er asper van der Laan komen naar ijmegen.

Er is nog veel meer te doen, bijvoorbeeld workshops, sportclinics en theater. Tegen de avond 
komen er optredens van arti esten, ook hier is ruimte voor eigen inbreng bij de Tante Joke 
Karaoke Band en het Singlefeestje.

Een festi val voor heel Nederland
Het Democrati efesti val is een initi ati ef van het Ministerie van Binnenlandse aken en 
Koninkrijksrelati es en de Vereniging van ederlandse emeenten. Het is grati s toegankelijk. 
Iedereen is welkom: jong en oud. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de website www.
democrati efesti val.nu. aast open inschrijving zijn alle burgemeesters, commissarissen van de 
Koning en dijkgraven van ederland uitgenodigd om met een bus inwoners naar Veur Lent in 

ijmegen te komen. Deze oproep werd door burgemeester Mans warm beantwoord. 
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Tips om brandgevaar te verkleinen
• Let op waar je jouw auto neerzet. Een uitlaat en katal sator kunnen heet worden en bij 

parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
• Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit 

voor je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan 
houden.

• ooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen  es, kan 
de oorzaak zijn van brand. Een glazen  es waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas 
werken en droge planten of gras in brand krijgen.

• Houd je wat betreft  het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels 
die ter plekke gelden.

• Parkeer niet op bospaden of toegangswegen; brandweervoertuigen moeten alti jd vrij 
baan hebben.

• Wees extra alert als je op een heideveld of in een dennenbos bent. Hier is de kans op een 
snel uitbreidende brand groter dan in een loo  os.

En als er toch brand in de natuur is?
• Blijf kalm.
• Probeer niet zelf de brand te blussen.
• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de 

bebouwde kom.
• Loop niet voor de brand uit of in de richti ng van de brand, maar haaks op de richti ng waar 

de brand vandaan komt
• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Natuurbrandrisico
De brandweer en natuurorganisati es maken onderscheid tussen twee fasen om aan te geven in 
welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt:
 
• Fase 1: er geldt een regulier risico. Wees zoals alti jd voorzichti g met vuur in de natuur.
• Fase 2: het is al langere ti jd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuur-

brand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwik-
kelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode dan ook extra 
alert. Komt er bij onze 112-meldkamer een melding binnen van een natuurbrand? Dan rukken 
we uit met meer voertuigen.

Wat doet de brandweer
Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recre-
ati eondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht 
besteed aan:
• Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
• Aanwezigheid van bluswater.
• Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen

Wat kunt u doen?
Als inwoner of bezoeker kunt u ook bij fase 2 gerust de natuur in trekken  ebruik je gezond 
verstand: meld verdachte zaken meteen via 112 en houd je zoals alti jd aan de regels. Parkeer 
bijvoorbeeld in de aangewezen vakken en gooi afval in de prullenbak.

Benieuwd naar alle informati e? 
Kijk op htt ps://www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur.
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres 
040719 Onderlangs 1  nabij begraafplaats Onderlangs en  de voetbalvelden Vitesse 22   
 in Castricum 
 Het aanleggen van een trap en een pad (WABO1901151)

 Visweg secti e C4526 in Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1901154)
050719 Schulpvaart secti e C4460  in Castricum 
 Het inrichten van een ecologische verbindingszone tussen de duinen en Laag-
 Holland Schulpvaart (WABO1901159)
070719 Grutt o 51 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport (WABO1901168)
 Stetweg 3 in Castricum 
 Het wijzigen van bestemming detailhandel naar bestemming wonen en het 
 verwijderen van een draagmuur (WABO1901173)
080719 Westerweg 156 in Limmen 
 Het wijzigen van de gevel (WABO1901179)
090719 uidkerkenlaan 5 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1901184)
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het afh alen van klaar liggende reis-
documenten, regelen van pasjes voor het af-
valbrengstati on, bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 

van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur
Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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100719 Eerste Groenelaan 54 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1901199)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen 
met de gemeente.
 • Ingetrokken: Schipperslaan 4g in Limmen 
    Het aanleggen van een uitweg (WABO1901144)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
010719 Duinenboschweg 132 in Castricum  
 Het intern verbouwen van een Rijksmonument (WABO1900809)
090719 Mozartlaan 14 in Castricum.
 Het verbouwen van de woning (WABO1900952)
 Torenstraat 34 en 34a in Castricum 
 Het verbouwen van een winkelpand (WABO1900881)
 Saskerleidijk secti e F49 in Akersloot 
 Het plaatsen van een afrastering voor vee (WABO1900914)

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
110719 Sokkerwei 6 in Castricum
 Een deel van het gebouw brandveilig gebruiken als kinderdagverblijf’   
  (WABO1901051)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
030719 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 57 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900524)
090719 Pagenlaan 19 in Limmen 
 Het bouwen van een schuur en tuinkamer (WABO1900466)
 Poelven 1 t/m 60 in Castricum 
 Het renoveren van woningen (WABO1901034)
100719 Schipperslaan op het adres Rijksweg 127a in Limmen 
 Het aanleggen van een noodweg en creëren van een uitrit naar parkeerplaats  
 Schipperslaan (WABO1900639)
120719 Van Oldenbarneveldweg 7a in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen (WABO1900864)

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

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
080719 Strand Castricum 
 Verleende evenementenvergunning MTB Beachmarathon Hoek van Holland - 
 Den Helder 2019 over het Strand van Castricum op 27 oktober 2019 tussen 10.00  
 uur en 14.30 uur verzenddatum besluit 8 juli 2019 (APV1900191)
090719 Westerplein 6 in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Hildes verjaardag 2019 Westerplein 6 in 
 Castricum op 20 oktober 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur verzenddatum besluit 
 9 juli 2019 (APV1900378)
 Raadhuisplein, Castricum 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Uit je Bak Festi val 2019 
 Raadhuisplein, Castricum op 28 juli 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur 
 verzenddatum besluit 9 juli 2019 (APV1900591)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

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

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

Locati es Laadpalen
De verkeersbesluiten zijn met ingang van 17 juli 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien 
via htt ps://www.offi  cielebekendmakingen.nl/.

Locati es:
• Van der Mijleweg 27, Bakkum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Duinakker 2, Bakkum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Schelgeest 53, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Dorpsstraat 69, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Van Polanenlaan 8, Bakkum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Breetjes 1, Limmen, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Overtoom 17, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Dr. Leenaersstraat 27, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-   
   2019.
• Boccherinistraat 13, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07- 
    2019.

Castricum, 17 juli 2019

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.




