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Door Hans Boot

Nadat de gemeenteraad in 
september vorig jaar akkoord was 
gegaan met het budget voor de 
verbeteringsplannen voor De 
Hoorne, is begonnen met de voorbe-
reiding, aanbesteding en het 
aanvragen van vergunningen voor 
de verschillende onderdelen. Naast 
de aanleg van zwemsteigers komen 
er namelijk een openluchttheater, 
speeltoestellen en een speelbos. Dit 
alles kan worden gerealiseerd dankzij 
een goede samenwerking tussen de 
inwoners van Akersloot, de 
gemeente en het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM), dat belast is met de uitvoe-
ring van het project.

Het openluchtbad bestaat uit vier 
zwemsteigers en trappetjes die het 
gemakkelijk maken om in het water 
te gaan. Binnen en buiten de steigers 
kan worden gezwommen en aan de 
buitenkant kunnen bootjes 
aanleggen. Het water binnen de stei-
gers is 1,40 m diep, dus voor de 
gehele zwemplek wordt een zwem-
diploma aanbevolen.

Enquête
Sportwethouder Ron de Haan 
verrichtte vrijdagmiddag de 
openingshandeling door met een 
scheepstoeter het sein te geven voor 
een eerste duik in het splinternieuwe 
bad. Daarvoor zei hij: ,,Wie had ooit 
durven dromen dat de wethouder 
Sport nog een zwembad zou openen 

in deze bestuursperiode? Het water 
is vandaag onze vriend, maar met het 
oog op Limburg kan het ook zomaar 
je vijand zijn. Het Hoorne is niet 
alleen voor Akersloot maar voor de 
gehele gemeente een fantastische 
ontmoetingsplek, die nog lang niet 
af. Er wordt hier al jaren 
gezwommen, maar nog nooit op een 
veilige manier zoals nu!”
De Haan bedankte vervolgens de 
leden van de bewonerswerkgroep en 
de betrokken medewerkers van het 
recreatieschap en de gemeente 
inclusief de raad voor hun inzet om 
dit project te doen slagen. In 
september worden het speelveld en 
het speelbos aangelegd. Voor de 
inrichting daarvan is een enquête 
uitgeschreven onder kinderen van de 
basisscholen De Brug en de 
Rembrandtschool. Zij hebben 
gekozen voor onder andere klim-
rekken, een schommel met ‘vogel-
nest’, een kabelbaan en een water-
speelplek. Meer informatie hierover 
is op www.aker.city te vinden.

Akersloot - Op initiatief van de bewoners heeft de gemeenteraad in juni 
2017 een motie aangenomen met als doel om de recreatieterreinen in 
Akersloot verder te ontwikkelen. Daarop werd gestart met planvorming 
voor het verpauperde gebied De Hoorne, dat hoog nodig toe was aan een 
opknapbeurt. Vrijdag werd als eerste fase het openluchtzwembad 
geopend.

Zwemsteiger De Hoorne open
Ron de Haan heeft afgeteld voor een duik in het zwembad. Foto: Hans Boot

Door Mardou van Kuilenburg

De komst van een nieuwe zwembad 
leidt tot een herinrichting van sport-
park Noord-End. Veld 5 van FC 
Castricum werd gekozen tot locatie 
voor het zwembad, na toezegging 
van een kunstgrasveld voor de club. 
Ook korfbalvereniging Helios is kunst-
gras beloofd. Daarnaast moeten 77 

extra parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden.

‘Nieuwe inzichten’
Verantwoordelijk wethouder De Haan 
liet deze intekenen op het sportpark. 
Daarop volgde twee moties vanuit de 
raad, omdat een meerderheid liever 
geen gemotoriseerd verkeer op het 
park wil zien. Vorige week bezocht de 

raad de sportvelden om eigen obser-
vaties te doen. Dat leidde volgens De 
Haan tot ‘nieuwe inzichten’.

Parkeren
De Haan: ,,Het plan was om zwem-
badbezoekers dichtbij te laten 
parkeren. Heemskerk en Bergen gaan 
ook een zwembad bouwen. Als je 
daar beter kunt parkeren heeft dat 
mogelijk gevolgen voor Castricum. 
Niet iedereen wil met de �ets komen. 
Het doet iets met de beleving als je te 
ver moet parkeren.”

Castricum - De bouw van het nieuwe zwembad wordt mogelijk vertraagd 
door gesteggel over het aanleggen van 77 parkeerplaatsen. Wethouder 
Ron de Haan noemt de situatie ‘ingewikkeld’.

Wethouder: ‘Planning nieuw 
zwembad niet meer realistisch’

Regio - In het duingebied rond 
Bergen is maandag massaal gezocht 
naar de 74-jarige Gerda Peijs. Ze was 
zondagmiddag met haar man aan 
het �etsen, toen ze plotseling 
verdween. Gerda is dementerend. De 
politie zette maandagmiddag een 
melding uit via Burgernet en breidde 
later het zoekgebied verder uit. 
Maandagavond was ze nog steeds 
niet terecht.  Gerda is 1.75 meter 
lang, heeft kort grijs haar en droeg 
een lichte blouse en donkere broek.

Zoektocht naar 
vermiste vrouw (74)

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

FIJN GESNEDEN SHOARMA,  
BROODJES EN KNOFLOOKSAUS

50% KORTING
SOEP VAN DE WEEK:

TOMATENSOEP € 3,99
VLEESWARENTRIO 
BOTERHAMWORST

GEBRADEN CASSELERRIB
SALAMI € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ROERBAKGROENTEN NAAR 

KEUZE MET 2 MINUTE STEAKS
SAMEN € 6,99

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

NOUGATINE TAART MET VERS GEBRANDE NOUGAT, 
HAZELNOTEN EN SLAGROOM

DYONAISE TAART

10,95
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DONDERDAG 22 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk
Geen viering. 09.00 uur, pastoor 
Kaleab.

ZATERDAG 24 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
het koor Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
Alle vieringen tot 19 januari zijn 
geannuleerd.

ZONDAG 25 JULI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Ron Hopman.
Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, Aanvang 10.00 uur, ds. 
H. Ruitenbeek. Doopdienst

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Vicaris Gerard Brug-
gink met leden van het koor 
Cantare.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Andrei 
Venema. Ook te volgen met 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met spontaan vakan-
tiekoor. Voorganger: Pastor K. 
Kint. De kerkgangers zijn 
welkom tijdens de viering na 
vooraf gereserveerd te hebben. 
U kunt uw reservering door-
geven via pastor@corneliuskerk-
limmen.nl

DINSDAG 27 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251)265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.\

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v/d 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. Praktijk 
Coppoolse en praktijk v/d 
Maarel gesloten t/m 30-7. Voor  
toeristen in het hoogseizoen 
dagelijks spreekuur op 
camping Bakkum (info site 
praktijk vd Maarel).

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg voorpagina vertraging 
zwembad

Dat betekent dat het locatiebezoek 
ervoor heeft gezorgd dat de planning 
voor het nieuwe zwembad opnieuw 
tegen het licht gehouden moet 
worden. Inclusief de �nanciële kaders. 
Het voorlopige ontwerp, dat in 
september aan de raad voorgelegd 
zou worden, verdwijnt in de ijskast. 
Op 14 oktober organiseert de 
gemeente een raadsinformatieavond 
over het nieuwe zwembad. De Haan 
wil het voorlopig ontwerp van het 
zwembad nu in december naar de 
raad sturen. ,,Dit onderwerp beslaat 
nu al zo veel raadsperioden. Ik hoop 
nog steeds dat het lukt om de 
opdracht voor veld 5 voor de verkie-
zingen af te ronden. Maar door de 
huidige gang van zaken weet ik niet 
of we die planning nog halen.”

‘Voorlopig ontwerp
in december klaar’

Proef autoluwe Dorpsstraat 
start op vrijdag 10 september

Door Mardou van Kuilenburg

Burgemeester en wethouders kozen 
voor de ‘kleinste afsluiting’ na protest 

van ondernemers. In deze variant is 
de Dorpsstraat afgesloten voor 
verkeer tussen de Verlegde Over-
toom en de Burgemeester 

Mooijstraat. Het verkeer uit noorde-
lijke richting kan de Mooijstraat nog 
wel gebruiken.

‘Tegemoetkoming’
Twee weken geleden uitte een aantal 
ondernemers hun ongenoegen over 
de plannen voor de knip. Er werd een 
petitie overhandigd die door 32 van 
de 110 ondernemers was onderte-
kend. Een oude petitie, volgens 
wethouder Ron de Haan. ,,Dat was 
een opfrissing van eerder gedeelde 
gevoelens. Met deze oplossing 
komen we tegemoet aan het 
bezwaar van deze ondernemers. Aan 
alle varianten kleven nadelen.”

Beverwijkerstraatweg
Doel van de proef is om het winkel- 
en verblijfsgebied te versterken. Ook 
meer verkeersveiligheid is een reden 
voor deze proef. Verder kan het 
weren van doorgaand verkeer in de 
Dorpsstraat de drukte bij de spoor-
kruising op Beverwijkerstraatweg 
verminderen.
,,We hopen dat de tijdelijke afsluiting 
een gunstig e�ect heeft op de situ-
atie bij het spoor. Na de proef zullen 
we evalueren en kijken hoe we 
verder gaan.”

Castricum - Al drie jaar wordt erover gesproken en nu gaat het echt 
gebeuren: de tijdelijke knip in de Dorpsstraat. Tussen 10 september en 5 
november is het deel bij het Dorpsplein niet meer toegankelijk voor 
auto’s.

Tussen 10 september en 5 november ziet de Dorpsstraat er zo uit. 
Afbeelding: aangeleverd

Door Hans Boot

Vorige week dinsdag is het college 
akkoord gegaan met het ontwerpbe-
stemmingsplan van Projectteam BRO 
van 2 juli jl. dat voorziet in de reali-
satie van maximaal 90 woningen en 
14 recreatiewoningen op het terrein 
van jachthaven Laamens en het voor-
malige bedrijventerrein Ruigewaard 
(nu De Skulper genaamd). Het kader-
stellend besluit voor dit project is op 1 
oktober 2020 door de raad genomen. 
Voor het appartementengebouw van 
De Skulper is een bestemmingsplan 
in werking getreden en inmiddels een 
omgevingsvergunning verleend. Het 
appartementengebouw van De 
Skulper betreft daarmee de eerste 
fase van de realisatie van het Water-
front aan het Alkmaardermeer. Om de 
transformatie van de jachthaven 
mogelijk te maken, is een herziening 
van het bestemmingsplan noodzake-
lijk. Het ontwerpbestemmingsplan 
betreft het nieuwe juridisch-planolo-
gische kader voor het plangebied. Er 
wordt aangetoond dat het initiatief 
haalbaar is en dat sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening.

Groene invulling
Het plangebied ligt in het noordelijke 
puntje van Akersloot en grenst in het 
oosten aan het Alkmaardermeer en 
aan de westzijde aan de Geesterweg. 
Momenteel is het plangebied in 
gebruik als jachthaven en bedrijvig-
heid ten behoeve van (onderhoud)
werkzaamheden aan boten. Ook is er 
aan de Geesterweg een horecapand 

gevestigd. Het voorgestelde plan 
voorziet in 90 appartementen 
waarvan 27 in het sociale segment 
(30% sociaal) en 20 in het middenseg-
ment. Deze dienen een gemiddelde 
oppervlakte te hebben van 80 m2, 
waarbij de woningen niet kleiner 
mogen worden dan 50 m2. Twee 
appartementengebouwen krijgen 
een ondergrondse parkeerkelder. De 
appartementen zijn gelegen aan een 
haven, open water en bestaande 
openbare wegen (Geesterweg en De 
Noord). Het middengebied van het 
plan wordt voorzien van een groene 
invulling en kent weinig verharding. 
Het gebied sluit op maaiveldniveau 
aan bij de bestaande omgeving en De 
Noord en gaat iets omhoog

Recreatiearken
Naast genoemde woningen worden 
er vanuit recreatief oogpunt nog 14 
kleine recreatiearken op het water 
gerealiseerd. Deze recreatiewoningen 
leveren een bijdrage leveren aan een 
unieke vorm van verblijfsrecreatie op 
het Alkmaardermeer. De arken 
worden commercieel geëxploiteerd 
en jaarrond verhuurd aan recreanten 
en toeristen (shortstay). De verhuur 
van de arken wordt, naast de zelfstan-
dige exploitatie, tevens gekoppeld 
aan een sloepennetwerk, waar het 
huidige restaurant reeds deel van 
uitmaakt als pleisterplaats. Met de 
komst van de recreatiearken wordt er 
gelegenheid geboden tot over-
nachten. Tot slot blijkt uit het 
ontwerpbestemmingsplan dat met 
betrekking tot de zuidelijke water-

frontwoningen in de plint een horeca-
voorziening en voorzieningen ten 
behoeve van de recreatiearken moge-
lijk zijn.

Reactie wethouder
De huidige planning laat zien dat de 
besluiten over de partiële herziening 
van het vigerende bestemmingsplan 
dit najaar kunnen worden genomen. 
Als de procedure verder soepel 
verloopt, kan de start bouw in 2022 
plaatsvinden. Portefeuillehouder Paul 
Slettenhaar reageerde als volgt: ,,Ik 
vind het superbelangrijk dat we weer 
een nieuw woningbouwprogramma 
verder brengen met een divers 
aanbod. Het betekent wonen voor 
iedereen van sociaal tot koop!”

Akersloot - Het heeft een lange adem, maar de uitvoering van het plan 
voor het transformeren van de huidige jachthaven Laamens tot woonge-
bied komt steeds dichterbij. Volgens planning wordt de herziening van 
het bestemmingsplan begin oktober vastgesteld en kan volgend jaar met 
de bouw worden gestart.

Woningbouwplan jachthaven 
Laamens krijgt vorm

Situatietekening van het plangebied. 
Afbeelding: aangeleverd
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Het Sociaal Team van de gemeente Cas-
tricum komt graag met u kennismaken. 
Daarom organiseert het op 25 augustus 
van 13.00 uur tot 17.00 uur een tour langs 
verschillende druk bezochte locaties in 
Castricum.

Het Sociaal Team maakt deze tour om 
met de inwoner in gesprek te gaan, te 
luisteren en te inventariseren wat er leeft 
in de wijk. Dit doen ze op een interactieve 
manier, samen met de partners van het 
Sociaal team vormen ze een Karavaan 
met diverse etsen. 
Zij zien u graag op één van de volgende 
locaties:

Sporthal De Bloemen, Geesterhage, Kooi-
plein, het station en het Bakkerspleintje.

Karavaan van Sociaal 
Team Castricum 

Zelfstandig ondernemer, kan Halte Werk u helpen?
Bevindt uw bedrijf zich door de 
coronacrisis in zwaar weer? Wilt u 
weten of uw bedrijf nog levensvatbaar 
is? Bent u op zoek naar manieren om 
uw bedrijf (weer) rendabel te maken? Of 
denkt u juist aan werk in loondienst of 
aan bij- of omscholing? Halte Werk kan 
u hierbij helpen. 

Deze heroriëntatie van Halte Werk op 
de arbeidsmarkt is een uitbreiding van 
de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo). Halte 
Werk voert de Tozo regeling uit voor 
de gemeenten. Alle ondernemers uit 
de gemeenten Bergen, Castricum en 
Heiloo zijn van harte welkom. Dus ook 
ondernemers die geen gebruik maken van 
de Tozo regeling. 

Ondernemersadviseurs
Een team van ondernemersadviseurs staat 
voor u klaar om de mogelijkheden met u 
te bespreken.
Denk aan een persoonlijk adviesgesprek 
met een zelfstandigenadviseur, coaching 

of bijvoorbeeld een onderzoek naar de 
levensvatbaarheid van uw bedrijf. Of 
misschien dat u meer gebaat bent bij een 
training gericht op het verstevigen van 
uw onderneming. Ook kunt u geholpen 
worden bij schulden, of juist bij het vinden 
van een (bij)baan in loondienst. 

Aanmelden
Wacht niet te lang, en meld u aan 
voor een vrijblijvend gesprek via 
zelfstandigenloket@haltewerk.nl. Hoe 
eerder, hoe beter! Lees meer op www.
haltewerk.nl/herorientatie. 

Op zoek naar duurzame energie
De gemeenteraad van de gemeente 
Castricum heeft op 10 juni de 
Regionale Energiestrategie (RES) 
1.0 vastgesteld. De gemeente maakt 
onderdeel uit van de energieregio 
Noord-Holland Noord om samen met 
andere gemeenten te bestuderen waar 
en hoe er mogelijkheden zijn om meer 
duurzame energie op te wekken.

De RES is een belangrijke stap in 
een langjarige samenwerking om met 
elkaar te zorgen voor minder CO2-
uitstoot en de overgang van fossiele 
brandsto en naar duurzame energie. it 

is afgesproken in het Klimaatakkoord. 
In de Regionale Energiestrategie wordt 
eerst gekeken naar het opwekken van 
grootschalige duurzame elektriciteit 
met bestaande technieken: zonne- en 
windenergie. Dit in aanvulling op wind op 
zee, energiebesparing en de verkenning 
van nieuwe technologieën.

In een uitgebreid proces is opgehaald 
waar mogelijkheden zijn. Dit vanuit het 
perspectief van natuur en milieu, de 
aansluiting op het elektriciteitsnet en 
of er wel geen draagvlak is voor opwek 
zonne- en windenergie. Voor de RES 

hecht de gemeente Castricum aan een 
breed gedragen aanpak. Afstemming met 
de inwoners en met lokale stakeholders 
staan hierbij voorop, waarbij de waarde 
van het landschap en die van de natuur 
nadrukkelijk de aandacht krijgen.

Van 1.0 naar 2.0
Op dit moment is de RES 1.0 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
Na de vaststelling van de RES 1.0 
gaat het proces verder naar de RES 
2.0. Hierin worden de resultaten 
van de concretisering van kansrijke 
zoekgebieden opgenomen. Ook nieuwe 

inzichten en belangrijke ontwikkelingen 
worden in de RES 2.0 verwerkt. De RES 
2.0 zal uiteindelijk een beeld geven van 
de mogelijkheden in de energieregio en 
of wij samen met de andere gemeenten 
nog op koers liggen van de ambities 
zoals die in de RES 1.0 staan.

Meer informatie
Meer informatie over de RES 1.0 en het 
vervolg is te vinden op 
www.energieregionhn.nl.

Gemeentenieuws

Hulp nodig bij geldzaken? 
Kom naar het inloopspreekuur.

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Waar en wanneer?  
Dinsdagochtend van 09:00-12:00 uur 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Castricum

Het inloopspreekuur Geldzaken is er voor 
iedereen die problemen heeft met geld.  
 
Hebt u vragen over uw geldzaken? Of 
wilt u leren om beter met uw geld om 
te gaan? Misschien hebt u schulden. 
Of maakt u zich zorgen dat u schulden 
krijgt.  
 
Kom dan langs op het inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van van 09:00-12:00 uur in 
het gemeentehuis. Wij helpen u graag.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend 
dat zij op 6 juli 2021 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro is 
aangegaan voor de locatie Schouw 1 te Akersloot, kadastraal bekend:

- Akersloot sectie A nummers 3167 en 3168. 

Inhoud anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van bovengenoemde perce-
len. Deze is voornemens om op de genoemde percelen het volgende plan te realiseren:

twee appartementengebouwen met in totaal tien koop appartementen (vier apparte-
menten in Woningcategorie 2 en zes appartementen in Woningcategorie 3), 14 open-
bare parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en openbare ruimte.
De realisatie van het plan zal  planologisch mogelijk worden gemaakt door een zoge-
naamde omgevingsvergunning voor buitenplans afwijken (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 
Wabo).    

Met het aangaan van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan 
haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de 
zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locatie mogelijk te 
maken is de gemeente bereid deze planologische medewerking te verlenen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Met ingang van 22 juli 2021 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkom-
sten gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zakelijke 
beschrijving wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlette Moerbeek via 
het email adres: arlettemoerbeek@debuch.nl of Kees Adema via het emailadres: keesa-
dema@debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving dan per mail in pdf formaat.

Anterieure overeenkomst Schouw 1 te Akersloot Hulp nodig bij geldzaken? 
Kom naar het inloopspreekuur.

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Waar en wanneer?  
Dinsdagochtend van 09:00-12:00 uur 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Castricum

Het inloopspreekuur Geldzaken is er voor 
iedereen die problemen heeft met geld.  
 
Hebt u vragen over uw geldzaken? Of 
wilt u leren om beter met uw geld om 
te gaan? Misschien hebt u schulden. 
Of maakt u zich zorgen dat u schulden 
krijgt.  
 
Kom dan langs op het inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van van 09:00-12:00 uur in 
het gemeentehuis. Wij helpen u graag.
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Gemeentenieuws
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Gemeentenieuws

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
 14 0251 (zonder netnummer)
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend 
dat zij op 13 juli 2021 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro 
is aangegaan voor de locatie Jachthaven Laamens, Geesterweg 10-12 te Akersloot, 
kadastraal bekend:

- Akersloot sectie A nummers 1309, 2435, 2596, 2685, 2744, 2745 en 3011. 

Inhoud anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaren van bovengenoemde per-
celen en een projectontwikkelaar. Men is voornemens om op de genoemde percelen 
het volgende plan te realiseren:
-  acht appartementengebouwen bestaande uit maximaal negentig appartementen 

(waarvan 27 sociale woningen in Woningcategorie 2, zijnde 12 huurwoningen en 15 
koopwoningen) en 20 woningen in het middensegment;

-  veertien recreatiearken;
-  een voorziening voor horeca of dienstverlening conform het nieuwe bestemmings-

plan;
-  een half verdiepte parkeergarage en een parkeerterrein op maaiveldniveau;
-  ligplaatsen voor boten van bewoners van het projectgebied.

De realisatie van dit plan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan en zal pla-
nologisch mogelijk worden gemaakt door een nieuw bestemmingsplan.  

Met het aangaan van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan 
haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de 
zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locatie mogelijk te 
maken is de gemeente bereid deze planologische medewerking te verlenen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Met ingang van 22 juli 2021 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeen-
komst gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zake-
lijke beschrijving wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlette Moerbeek 
via het email adres: arlettemoerbeek@debuch.nl of Richard van den Haak via het 
emailadres: RichardvandenHaak@debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving dan 
per mail in pdf formaat.

Anterieure overeenkomst Jachthaven Laamens te Akersloot 

Aangevraagd

Amberlint 4 in Limmen, het realiseren van een uitweg, datum ontvangst 11 juli 2021 
(WABO2101462)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat (achter 16) in Limmen, het tijdelijk opslaan van 
materialen, datum ontvangst 8 juli 2021 (WABO2101446)
Goudsbergen 12 in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, datum ontvangst 13 juli 
2021 (WABO2101475)
Heereweg 64a in Castricum, het aanleggen van een tuin, datum ontvangst 12 juli 
2021 (WABO2101468)
Stationsweg 4 in Castricum, het plaatsen van een laadpaal, datum ontvangst 14 juli 
2021 (WABO2101487)
Theebos 22 in Limmen, het vergroten van de woning (erker), datum ontvangst 13 juli 
2021 (WABO2101483)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 juli 2021 
(WABO2101470)
Visweg (t.o. 42a) perceel 4738 in Limmen, het bouwen van een woning, datum 
ontvangst 15 juli 2021 (WABO2101493)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Oosterbuurt 3 in Castricum, het bouwen van een woning, verzenddatum 9 juli 2021 
(WABO2101114)
Oude Parklaan 64 in Castricum, het verlengen van de tijdelijk vergunning voor 
bewoning van zorgwoningen, verzenddatum 9 juli 2021 (WABO2100791)
Oude Parklaan 66, 66a t/m 66h, 68, 68a t/m 68f, 70, 70a t/m 70f in Castricum, 
het plaatsen van tijdelijk units, verzenddatum 9 juli 2021 (WABO2101389)
Pagenlaan 2c in Limmen (kavel 7), het bouwen van een woning, verzenddatum 13 juli 
2021 (WABO2100221)
Torenstraat 56 a in Castricum, het aanbrengen van constructieve wijzigingen, 
verzenddatum 13 juli 2021 (WABO2101367)
Visweg 69a, Limmen (kavel 1), het bouwen van een woning, verzenddatum 14 juli 
2021 (WABO2101128)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 14 juli 2021 
(WABO2100933)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Alle officiële publicaties nu ook online beschikbaar
Vanaf 1 juli kunt u al onze officiële publicaties online 
lezen, op de website www.officielebekendmakingen.nl. 
Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u daar 
makkelijk zelf in zoeken. U kunt er zelfs een abonnement 
instellen om automatisch meldingen te krijgen van 
bekendmakingen in uw buurt. 

Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle andere gemeenten in ons 
land, vanaf 1 juli verplicht om alle officiële publicaties 
online te doen op www.officielebekendmakingen.nl. 
Onze gemeente heeft daar een eigen gemeente(tab)blad, 
met daarin onze lokale bekendmakingen. 

Nu al publiceren we een heel groot deel van onze 
officiële bekendmakingen online; en straks dus 
allemaal. Bijvoorbeeld welke aanvragen voor een 
omgevingsvergunning we hebben ontvangen. Of 
voor welke activiteiten toestemming is gegeven (dus 
‘verleende vergunningen’), een verkeersbesluit of een 
verordening. 

Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u 
eenvoudig een actueel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kiest dan voor de button ‘berichten 
uit de buurt’ en daarna de keuze ‘wat speelt er in de 

buurt’. U kunt ook een overzicht krijgen van meldingen 
uit een andere gemeente, als u dat wilt. U vult dan in het 
zoekvak de postcode in die daarbij hoort. 

Automatisch op de hoogte 
U kunt zich ook abonneren op nieuwe bekendmakingen. 
Dan krijgt u automatisch een melding van besluiten 
die uw buurt raken. Dit heet de Attenderingsservice. U 
kunt zich hiervoor inschrijven via www.overheid.nl; kies 
de button ‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op de 
hoogte’. Komt u er niet uit? dan kunt u ons bellen op ons 
algemene telefoonnummer. 
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Iedereen kent wel iemand in zijn 
omgeving die slachto�er is geworden 
van de vele vormen van cybercrime. 

Denk daarbij aan oplichting via Markt-
plaats, WhatsApp of via datingsites, 
maar ook aan phishing, hacking en 

ransomware. Los van de �nanciële 
gevolgen ondervinden slachto�ers 
ook emotionele gevolgen van inter-
netcriminaliteit. Ondanks de aandacht 
voor de toename van het aantal cyber-
crimeslachto�ers in de regio lees je 
relatief weinig gedetailleerde verhalen 
en ervaringen van slachto�ers. 
Marieke Verhagen, projectleider bij 
Noord-Holland Samen Veilig, denkt 

echter dat het delen van cyberslacht-
o�erverhalen in de regio bij kan 
dragen aan de bewustwording en zelf-
redzaamheid van inwoners: ,,Dat 
cybercrime een snelgroeiend 
probleem is dat alleen maar erger 
wordt, blijkt wel uit de cijfers. In 2020 
nam het aantal meldingen en 
aangiften in Noord-Holland zelfs met 
78 procent toe ten opzichte van 2019. 

Criminelen gaan steeds gera�neerder 
te werk. Door verhalen van slachto�ers 
te delen, willen we samen met deelne-
mende gemeenten de gevolgen van 
cybercrime communiceren om meer 
leed te voorkomen.” De gemeente 
Castricum neemt deel aan de 
campagne ‘Het slachto�er spreekt’. 
Bezoek www.hetslachto�erspreekt.nl 
voor meer informatie.

Regio - Het aantal meldingen en aangiften van cybercriminaliteit is in 
Noord-Holland vorig jaar fors gestegen. Door het delen van slachto�erver-
halen willen Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) en Slachto�erhulp Neder-
land inwoners voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen. Men 
zoekt via de website www.hetslachto�erspreekt.nl slachto�ers van cyber-
criminaliteit in de regio die (anoniem) hun verhaal willen doen.

Gezocht: verhalen van slachtoffers cybercriminaliteit
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De afgelopen tijd hebben project-
leider Linda Anneveld en creatieve 
makers Kees Verdonk, Gerbrand Dros, 
Hein Drost, Germ Bot, Aat Dirks en 
Harold Koopman gewerkt aan de 
theatrale installatie. De ‘boat’ vaart 
over land, met een lang �etsframe aan 
de onderkant en daarbovenop een 
zelfgebouwde sloep. Dit geeft een 
bijzonder surrealistisch beeld, waar 
het publiek ter plekke getuige van is.
Tijdens een vaartocht over zee 
belanden twee vissers van de ene 
uitzichtloze situatie in de andere. Om 
te voorkomen dat ze de�nitief kopje 
onder gaan, aan lager wal raken of 

nog erger: naar de hááien gaan, 
moeten ze roeien met de riemen die 
ze hebben en álle zeilen bijzetten. 
Maar zonder hoop geen uitzicht, dus 
overwinnen ze alle obstakels en varen 
ze toch nog naar het lichtpuntje aan 
de horizon. Een verhaal waarin 
herkenbare beelden worden omge-
keerd en met een �inke golf humor 
wordt opgeschud.
BOAT is te zien op donderdag 22 juli 
om 15.00 uur bij het strandplateau in 
Castricum aan Zee, vrijdag 23 juli om 
15.00 uur op het Bakkerspleintje in 
Castricum, zaterdag 7 augustus om 
15.00 uur bij de Molen van Piet 

(Bolwerk) in Alkmaar, zondag 8 
augustus tijdens Festival Karavaan in 
het Victoriepark in Alkmaar, zaterdag 
14 augustus om 15.00 uur bij Reker-
hout aan het Thijssepad in Alkmaar, 
zondag 15 augustus om 15.00 uur bij 
de Ruïnekerk in Bergen en vrijdag 20 
augustus om 15.00 uur aan de Boule-
vard (opgang Noord) in Bergen aan 
Zee. De toegang is gratis.

BOAT is een productie van Compagnie 
DaaD en is mede mogelijk gemaakt 
door de gemeenten Alkmaar, Bergen 
en Castricum, het Victoriefonds, Fonds 
Podiumkunsten en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Op zondag 8 augustus 
is BOAT onderdeel van festival Kara-
vaan! Binnenkort volgt een nieuwsup-
date van het DaaD’s Scheepsjournaal, 
te zien op www.compagniedaad.nl en 
op Facebook en Instagram.

Regio - Deze zomer ‘vaart’ Compagnie DaaD met een beeldend en thea-
traal spektakel tussen Castricum aan Zee, Castricum centrum, Alkmaar en 
Bergen. ‘BOAT’ is een verhaal op de grens van verbeelding en realiteit. 
Een avontuurlijke vaartocht en een bijzondere installatie over land, met 
twee vissers op een eindeloze zee.

Compagnie DaaD brengt
‘varend’ theaterspektakel

De theaterproductie BOAT is donderdag en vrijdag in Castricum te zien. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Tijdens het Karavaan 
Festival (6 tot en met 15 augustus) 
landt de locatietheatervoorstelling 
‘De Meester en Margarita’ in het 
monumentale Ketelhuis op land-
goed Duin & Bosch. Het muziek-
theater van Konvooi/Orkater 
beleeft in Castricum haar 
locatietheater-première.

De vijf spelers/zangers nemen je mee 
in het verhaal van ‘De meester en 
Margarita’ waarin de duivel Moskou 
bezoekt om daar het zelfbedrog van 
haar inwoners te ontmaskeren. We 
ontmoeten een jonge dichter die 
ervan overtuigd raakt dat hij in een 
leugen leeft, een depressieve 
schrijver die zichzelf heeft laten 
opsluiten in een psychiatrische 
inrichting en Margarita, die boven 
alles op zoek is naar iets waars. 
Omdat op het landgoed oorspronke-
lijk het psychiatrisch ziekenhuis Duin 
en Bosch zat, vond het festival dit de 
perfecte locatie voor deze 
voorstelling.

Konvooi onderzoekt aan de hand van 
Boelgakovs meesterwerk ‘De meester 
en Margarita’ hoe de mens zich 
staande houdt in een wereld waarin 
waarheid haar waarde verloren lijkt 
te hebben. Het is een zoektocht naar 
houvast in een tijd waarin ieder mens 
recht heeft op zijn eigen werkelijk-
heid en feiten ook maar een mening 
zijn.

Diner-arrangement Russische Stijl
De voorstelling is uit te breiden met 
het diner-arrangement ‘Theater & 
Diner Russische stijl’, waarbij je 
aanschuift in ‘De Oude Keuken’ voor 
een verrassend - Russisch getint - 
tweegangendiner en ko�e toe. Leuk 
is ook dat bezoekers de voorstelling 
kunnen combineren met één van de 
vele �ets- en wandelroutes door de 
prachtige duinen en bossen om het 
landgoed heen. ‘De meester en 
Margarita’ is te zien vrijdag 6 tot en 
met maandag 9 augustus. Kijk op 
www.karavaan.nl voor overige infor-
matie en kaartverkoop.

Karavaan bespeelt Ketelhuis
op landgoed Duin & Bosch

De voorstelling ‘De meester en Margarita’ is van vrijdag 6 tot en met maandag 9 
augustus te zien. Foto: Sanja Marusic

Castricum - Op de valreep voor de 
start van de zomervakantie zijn bij 
het Jac. P. Thijsse College nog een 
aantal leerlingen geslaagd voor hun 
examen. Het betreft de geslaagden 
in het tweede en derde tijdvak, die 
wij uiteraard van harte feliciteren met 
het behalen van het diploma!

MAVO
Assendelft: Sara Al-Gharib. 
Castricum: Ahran Fauck. Uitgeest:
Iris Kuipers, Jay Cheung, Sam Stam.

HAVO
Akersloot: Viggo Duvalois, Didier 
van Tienen. Castricum: Lin Stobbe, 
Eline Gooren, Jochem Dekker, Jaimy 
van den Hooren, Tjidde Geerts, 
Anouk de Graaf. Egmond aan Zee: 
Nikki Huls. Egmond aan den Hoef: 
Zomer Altho�. Heemskerk: Dionne 
Sprengers. Heiloo: Freo ten Hove, 
Thijs Alleman, Bart Koopman, Kas 
Warmenhoven, Wessel van den 
Broek, Sali Chaushli, Isa de Blieck, 

Roy Glorie, Sergio Sanz Prieto, 
Abdallah Husseen. Limmen: Jens 
van Zelst, Milou de Weerd, Aisha 
Thomas, Sid Schoorl, Sanne Frijn, 
Stèphan van Rooij, Tessa van Duiven-
voorde. Uitgeest: Mika Nelis, Alany 
Breyaen, Max Glorie, Mats Verduin, 
Zoë Guit.

VWO
Akersloot: Ilse Leijen. Beverwijk: 
Chimène Pater, Evy Scholten. 
Castricum: Puck Groendijk, Jelmer 
Hooning, Tijmen Hooning, Celine van 
der Horst, Maurien deJager, Steyn 
van der Linden, Kai de Rooij, Kyra 
Simons, Maxime Versterre. Heems-
kerk: Athithiyan Visvalingam. 
Heiloo: Lotte Gesink, Lisa Glorie, 
Anne Wikje Spaans, Joris Versterre, 
Shanna van Zanen, Klaas Zuurbier. 
Limmen: Ilja van Duin, Danique 
Glorie, Sven Schuit, Noud 
Timmerman, Juliette Wullings. 
Uitgeest: Pien van Aarle, Jasper 
Postma, Constantijn Vroon.

Ook zij zijn geslaagd…!

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

woensdag 19.30 uur
Luizenmoeder - de Film

donderdag 19.30 uur
vrijdag 20.00 uur
zondag 15.45 uur 

maandag 19.30 uur
Supernova

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.15 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
My Salinger Year

donderdag, zondag & maandag 20.00 uur
Aznavour, le regard de Charles

zaterdag 19.30 uur
Tina

zondag 19.30 uur
Nomadland

vrijdag & dinsdag 19.30 uur
De Slag om de Schelde

donderdag, vrijdag & zaterdag 15.15 uur 
zondag 12.30 uur

maandag,dinsdag & woensdag 15.15 uur 
Boss Baby: Familiezaken

vrijdag, maandag & woensdag 15.45 uur 
De nog grotere Slijmfilm

donderdag & zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur
dinsdag 15.45 uur

De Croods 2: Een nieuw begin

Programma 22 juli t/m 28 juli

Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

Sam en Tusker moeten samen hun 
weg vinden in een leven dat lang-
zaam uit hun handen glijdt. Ze zijn 
al twintig jaar samen en trekken in 
een camper door Engeland. Ze 
bezoeken familie, vrienden en 
plaatsen uit hun verleden, maar het 
is geen gewone vakantie. Deze tijd 
die ze samen hebben, is het 

belangrijkste in hun leven 
geworden. Tusker’s dementie is de 
laatste jaren erger geworden en de 
reis door het verleden moet ruimte 
maken voor een onzekere 
toekomst. Geheimen worden 
onthuld, plannen vallen in duigen 
en hun liefde biedt geen vanzelf-
sprekende oplossing meer. 

Supernova

De Templeton-broers Tim en Boss 
Baby Ted zijn volwassen geworden 
en uit elkaar gegroeid. Tim is nu een 
getrouwde huisvader en Ted de 
directeur van een investeringsbedrijf. 
Maar een nieuwe Boss Baby met een 
vooruitstrevende en positieve 
aanpak staat op het punt om ze weer 
bij elkaar te brengen... en zorgt voor 

inspiratie voor een nieuw familiebe-
drijf. Als baby Tina onthult dat ze een 
geheim-agent is voor BabyCorp, op 
een missie om de duistere geheimen 
achter Tabitha’s school en de mysteri-
euze oprichter Dr. Erwin Armstrong 
te onthullen, zal het de Templeton 
broers op onverwachte manieren 
weer dichter bij elkaar brengen.

De Boss Baby: Familiezaken

Castricum - Voor komende zondag 
stond de eerste seizoenmarkt in de 
agenda. In het centrum van 
Castricum zou een gezellige markt 
plaatsvinden met diverse kramen en 

Geen seizoenmarkt 
komende zondag

activiteiten, georganiseerd door Star 
Promotions. Deze markt is echter 
vanwege de huidige coronasituatie 
geannuleerd. De eerstvolgende 
editie staat voor zondag 22 augustus 
op de planning. Te zijner tijd zal 
worden bekeken of deze markt wel 
doorgang kan vinden.
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Door Hans Boot

Bakkummer Rob Berkemeier geeft de 
volgende verklaring voor het starten 
van een petitie die lijnrecht staat 
tegenover de ideeën van het comité 
‘Bakkum Autoluw’: ,,Ik las het artikel 
in de Castricummer van 7 juli, waarin 
staat dat er vanuit heel Bakkum 
steun wordt ontvangen voor hun 
petitie. Dat is absoluut niet het geval, 
want mijn petitie is in inmiddels in 
een week tijd 344 keer ondertekend. 
Bovendien is het onjuist dat ‘Bakkum 
Autoluw’ heeft verkondigd dat de 
Bakkummerstraat geen doorgaande 
route is, want dat is ‘ie al sinds onge-
veer 1900.”

Rob heeft nog meer bezwaren tegen 
de plannen van het comité: ,,Er wordt 
aangegeven dat alleen de hulpdien-
sten vrije doorgang krijgen en dat de 
rest maar moet omrijden. Dat is zeer 
onmenselijk, zeker in een tijd van 
veel digitale bestellingen en bezor-
gingen. Ook wil ik erop wijzen dat er 

voor de knips barricaden worden 
opgeworpen in de vorm van paaltjes. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij als 
bewoners van ‘Bakkum-Zuid’ vier 
keer het spoor over moeten om naar 
het afvaldepot aan de Schulpstet te 
rijden. Kortom, ze bouwen in feite 
een muur door heel Bakkum. Overi-
gens wil ik Anouk Lindeman een 
compliment maken, omdat ze haar 
nek heeft uitgestoken voor een 
poging om de leefbaarheid in 
Bakkum te vergroten.”

Maatregelen
De initiatiefnemer van de tegenpe-
titie vindt het een goede gedachte 
om het sluipverkeer in dit dorpsdeel 
te weren en heeft haast om daarin 
stappen te ondernemen: ,,Wij willen 
wat overleg betreft niet wachten tot 
na de zomer om een oplossing te 
zoeken voor het probleem in de 
Bakkummerstraat, want je moet het 
ijzer smeden als het heet is. Er moet 
ook een oplossing komen waar veruit 
de meeste Bakkummers mee uit de 

voeten kunnen. Ik ben alvast gestart 
met een gesprek met een raadslid 
dat een open oor heeft getoond voor 
de problematiek.”

Voor een afdoende oplossing denkt 
Berkmeier aan twee maatregelen: 
,,Ze zouden aan het begin en eind 
van de Bakkummerstraat een 
verkeersbord kunnen plaatsen, zoals 
op de geshopte foto te zien is. Dat 
houdt in dat de straat alleen toegan-
kelijk is voor bestemmingsverkeer. 
Wellicht kunnen er in een later 
stadium controlecamera’s bij gezet 
worden. Deze camera’s registreren 
kentekens van passerende voer-
tuigen. Als de twee camera’s binnen 
een bepaalde tijd worden gepas-
seerd, dan ben je sluipverkeer en 
volgt er een sanctie. Natuurlijk wordt 
er nog gekeken of dit allemaal 
uitvoerbaar is. Wordt dit idee 
verworpen, dan kan er een bijeen-
komst worden georganiseerd om de 
Bakkummers uit te nodigen om naar 
hun ideeën te vragen. Wordt dus 
vervolgd...”

Inmiddels heeft de fractie van Groen-
Links over de juridische en praktische 
haalbaarheid van de voorstellen van 
Rob Berkemeier schriftelijk vragen 
gesteld aan het college.

Castricum - Na de petitie van het comité ‘Bakkum Autoluw’ onder leiding 
van Anouk Lindeman is Rob Berkemeier een tegenactie gestart, omdat 
hij zich niet kan vinden in het maken van een knip op vier locaties. Hij 
vindt dit plan ‘kort door de bocht’ en stelt andere oplossingen voor om 
sluipverkeer in de Bakkummerstraat te voorkomen. Zijn petitie werd 
door 344 bewoners getekend.

Petitie tegen autoluw Bakkum

Zo zou volgens Rob Berkemeier het verkeersbord aan het begin en eind van de Bakkummerstraat eruit moeten zien. 
Foto: Hans Boot

Er is een breed assortiment zomer-
producten zoals tuinstekers, tassen, 
servies en kussens. Ook zijn er zonne-
hoeden met bijpassende shawls en 
sieraden of zomerse theesoorten 
zoals Rooibos Spicy Orange. De 
Wereldwinkel is heel blij met de 
medewerking van lokale bedrijven 
tijdens de komende verbouwing. 
Biesterbos Groep stelt tijdelijk een 

winkelruimte beschikbaar op het 
Bakkerspleintje zodat de verkoop 
kan doorgaan. Kringloopwinkel 
Muttathara geeft meubels in bruik-
leen voor de inrichting daarvan. 
Meer informatie over de stand van 
zaken van de verbouwing en tijde-
lijke verhuizing staat op www.
wereldwinkelcastricum.nl en op 
Facebook en Instagram.

Wereldwinkel houdt 
verbouwingsuitverkoop
Castricum - Het pand van Wereldwinkel Castricum aan de C.F. Smeetslaan 
4 wordt in de maanden augustus en september totaal gerenoveerd en 
moet dus leeg! Daarom start vandaag de uitverkoop met veel aanbie-
dingen en iedereen is van harte welkom om zo te helpen met ‘opruimen 
van de oude winkel’.

Veel artikelen gaan vanwege de verbouwing met extra korting de deur uit. 
Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Zoals door Paul Slettenhaar is aangegeven lijkt het nieuwe afvalbeleid een 
succes te zijn. Deze wethouder vergeet dat het GFT-beleid heel erg veel 
klachten oplevert. Net de randen van deze bak schoon gemaakt, zie het 
resultaat! Ik verwacht een reactie van de wethouder en de toezegging dat dit 
GFT-beleid onder de loep wordt genomen om te komen tot een oplossing. 
Kom niet aan met de aanschaf van een tweede bak , dat zorgt voor twee keer 
dezelfde ellende. Hoe hygiënisch is dit wanneer ook onze kleinkinderen hier 
langs lopen, dit buiten de onverdraaglijke stank en vliegen! Foto: 
aangeleverd

Hans de Vlugt, Castricum

GFT-beleid

Castricum - De schade is dan wel niet zo groot als in 
Limburg, maar toch is het hinderlijk dat het nieuwe 
station te maken heeft met een hardnekkige lekkage in 
de reizigerstunnel, waardoor deze regelmatig met water-
stofzuigers moet worden drooggemaakt. Op 18 juni 
kwam de tunnel na een hoosbui zelfs blank te staan. 
Renske Snels, bouwmanager van ProRail voor het station 
en links op de foto, licht toe: ,,De lekkage bestaat al jaren 
op twee plekken, maar we weten niet waar die vandaan 
komt. Het valt nu des te meer op, omdat alles er zo mooi 
uitziet. Dit weekend rijden er geen treinen in verband met 
werkzaamheden aan het spoor, dus een goed moment 
voor ons om te kijken of we vanuit het perron een oplos-
sing kunnen vinden voor het probleem. Daarbij denken 
we aan het injecteren van scheuren en het aanbrengen 
van dakbedekking. Hopelijk is dit afdoende om de 
lekkage te stoppen.” Tekst en foto: Hans Boot

Hardnekkige Lekkage spoortunnel
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Door Henk de Reus

De opa van Siem (Piet Mooij senior) 
start in 1888 een boerenbedrijf in de 
duinen in de voormalige schaapsher-
derswoning aan de Staringweg. 
Naast het houden van vee veeteelt 
wordt er ook op beperkte schaal aan 
tuinbouw gedaan. In 1908 verhuist 
hij met zijn gezin naar boerderij 
Zeeveld aan de Noorderstraat in 
Bakkum. In 1924 neemt Piet Mooij 
junior (de vader van Siem) de boer-
derij van z’n vader over. Vanaf 1962 
zwaait Siem er de scepter en vormt 
hij de derde generatie Mooij. In 1968 
volgt de verhuizing naar de Van Tien-
hovenhoeve. Hier is het boerenbe-
drijf nog steeds gevestigd. Zoon 
Michiel en zijn vrouw Jacqueline 
nemen in 1998 het stokje over van 
Siem. Er staat al een vijfde generatie 
gereed om het bedrijf te zijner tijd 
voort te zetten. Michiels zoon David 
heeft zich hiervoor al aangemeld.

Veearts
Als we Siem ’s morgens aantre�en 
komt hij net terug van het voeren 
van de kal�es in de duinen. De 
blauwe overall heeft hij nog aan. Hij 
vertelt hoe hij in het vak is gerold. 
,,Toen ik de lagere school aan het 
eind van de oorlog verliet wilde ik 

eigenlijk naar de Mulo in Alkmaar. 
Het leek mij wel leuk om later 
veearts te worden. Het helpen van 
beesten trok mij wel. Na enkele 
weken kon ik de school niet meer 
bereiken omdat er geen treinen naar 
Alkmaar reden. Ik heb toen noodge-
dwongen de zevende klas van de 
lagere school gedaan. Hierna begon 
ik opnieuw met de Mulo. De heer 
Smit, hoofd van de Landbouwwin-
terschool in Alkmaar, sprak mijn 
vader wel eens. Aan het eind van het 
eerste jaar Mulo vroeg hij m’n vader 
wat ik later wilde worden. Mijn vader 
antwoordde ‘Ik denk boer’. Toen hij 
hoorde dat ik op de Mulo zat zei hij 
dat ik op de verkeerde school zat 
omdat koeien toch geen Frans, Duits 
en Engels verstaan. Ik kon beter de 
opleiding aan zijn school volgen. 
Mijn vader nam z’n advies over en zei 
dat ik met de Mulo moest stoppen. 
Dat was een teleurstelling. Omdat je 
zestien moest zijn om op de Land-
bouwwinterschool te worden toege-
laten - ik was pas vijftien - vond m’n 
vader dat ik zo lang maar thuis 
moest blijven zodat ik hem op de 
boerderij kon helpen. Toen de oplei-
ding aan de Landbouwwinterschool 
zou starten en m’n vader hoorde dat 
dit vijf dagen per week was, zag hij 
de bui al hangen, want hij kon mij 
niet missen. Er zijn toen wat harde 
noten gekraakt. Uiteindelijk werd het 
een compromis. Ik volgde een vierja-
rige parttime-opleiding aan de Land-
bouwschool in Assendelft. Zo kon ik 
toch nog mijn vader helpen.”

Van Tienhovenhoeve
Op Zeeveld is Siem een aantal jaren 
knecht bij z’n vader. In 1962 neemt 
hij het bedrijf van hem over. In de 
periode die volgt doet de mechani-
satie in de landbouw zijn intrede. Zo 
komt het dat Siem in 1961 z’n eerste 
melkmachine aanschaft. Omdat 
PWN geen bewoning meer in het 
duingebied wil en boerderij van 
Tienhovenhoeve is vrijgekomen wil 
men dat Siem zijn bedrijf hier 
voortzet. Dit gebeurt in 1968. In 
1998, als Michiel het bedrijf over-
neemt, wordt er overgeschakeld 
naar een biologische melkveehou-

derij. Vandaag de dag heeft het 
bedrijf 55 melkkoeien en 40 stuks 
jongvee. Ook zijn er tien pension-
paarden, 22 schapen en 50 kippen 
ondergebracht. Bij het bedrijf hoort 
58 hectare grasland waarvan een 
deel in het Noord-Hollands Duinre-
servaat bij de oude boerderij 
Zeeveld ligt. Daarnaast wordt ruim 
60 hectare natuurterrein begraasd 
met pinken en ‘droge koeien’ en een 
gebied van 1100 hectare met 40 
Schotse Hooglanders en ruim 30 
Exmoorpony’s. Twee dagen per week 
is het bedrijf open als zorgboerderij.

Nog steeds betrokken
Siem is de eerste jaren na de over-
dracht aan Michiel nog steeds bij het 
bedrijf betrokken. ,,Gaandeweg ging 
ik minder uren werken. Ik was lang 
genoeg ’s morgens om 5.15 uur 
opgestaan. Nu draai ik gemiddeld 
zo’n 20 uur per week. Ik sta rond 7.30 
uur op en voer dan eerst de kal�es in 
de duinen. Tegen half tien ga ik naar 
huis om wat te eten. Voor de rest vul 
ik mijn dagen met het tellen en in de 
gaten houden van de runderen en 
paarden in het duingebied en het in 
de winter plaatsen van kooien. Rond 

17.00 uur breng ik de koeien van de 
wei naar de stal.” In drukke tijden, 
zoals bij het hooien, is Siem niet te 
beroerd om op een tractor te 
stappen om het hooi te schudden en 
wiersen te maken. ,,Ik klim alleen niet 
op de nieuwe tractor. Dat ding wordt 
door een computer aangestuurd en 
dat is mij veel te ingewikkeld.”

Voldoening
Heeft hij ooit spijt gehad dat hij geen 
veearts is geworden? Siem (hoe 
toepasselijk): ,,Ach je moet een koe 
nooit achteraf in z’n kont kijken. Ik 
heb niet vrijwillig de keuze gemaakt 
om boer te worden, maar het 
boerenleven heeft mij altijd veel 
voldoening gegeven en dit doet het 
nog steeds. Het werk is mijn leven 
geworden. Je bent eigen baas en je 
kunt je dag indelen zoals je zelf wilt. 
Je bent de hele dag in de natuur. Ik 

kan het vak moeilijk loslaten. Daar-
naast is het �jn om met dieren bezig 
te zijn. Ze zijn eerlijk en trouw. Als je 
een dier goed behandelt kent hij je, 
hij herkent je stem en is blij dat hij je 
weer ziet of hoort. Je kunt op ze 
vertrouwen.”

Op de vraag hoe lang hij nog denkt 
door te gaan is het antwoord ‘Zo 
lang als het mij gegeven is.’ ,,Ik geniet 
nog alle dagen. Je begint als boer en 
je sterft als boer. Zo voelt het voor 
mij.” Dan kijkt hij op z’n horloge. ,,O, 
ik zie dat we moeten stoppen, want 
ik moet de koeien van de wei naar de 
stal brengen. Daarna moet ik de 
kal�es weer voeren.” Hij trekt z’n 
overall aan, stapt op de �ets en rijdt 
het weiland in. Gezellig zo’n man. We 
hebben niet eens tijd gehad om over 
koetjes en kal�es te praten. Zo druk 
heeft hij het nog.

Castricum - Het blijkt nog niet zo eenvoudig om Siem Mooij te strikken voor een interview. De eerste keer als hij 
gebeld wordt heeft hij geen tijd omdat hij weg moet. Bij de tweede poging heeft hij het te druk omdat er 
gehooid moet worden. Het geeft aan dat Siem nog volop in het leven staat.

Het woord ‘pensioen’ bestaat niet voor Siem (88)

Siem Mooij is nog dagelijks op de boerderij te vinden. Foto: Henk de Reus

Siem in 1957, als het melken nog 
handmatig gebeurt. Foto: aangeleverd

In 1961 schaft Siem de eerste melkmachine aan op (toen nog) Zeeveld. 
Foto: aangeleverd

Siem bij het voeren van de kal�es in de duinen. Foto: Henk de Reus

Het naar de stal brengen van de koeien is elke avond vaste prik. Foto: Henk de Reus
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van
grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemelsblauw; 14. bezit
van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild
zwijn; 21. land van de tovenaar; 22. woonboot; 24. walvisachtig
zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in
Brazilië (afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33.
plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld; 38.
lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot
voorspoed; 46. tuingereedschap; 47. marterachtig roofdier; 48.
Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52.
leiriem; 54. soort weefsel; 56. vertragingstoestel; 58. neer-
slachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64.
straatsteen; 65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Neder-
landse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72. rekenop-
gave; 73. plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende
Nederlandse motorrace; 78. plaats in Italië; 79. land in het Mid-
den-Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. vaatwerk; 83. snijbloem;
84. vruchtennat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in
het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet poeslief (vals); 6.
zomermaand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8.
bakplaats; 9. lof en eer; 10. germanium (scheik. afk.); 11. perio-
de van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevange-
nis; 20. op grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai
(draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27. hoofdkaas;
29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend
voornaamwoord; 36. rusteloos heen en weer lopen; 37. kever;
39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. geslo-
ten rijtuig (koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46.
lidwoord; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (alsmede); 54.
vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en
zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoholische drank; 60. vol losse dra-
den; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behande-
ling; 66. bedorven; 67. snijwerktuig; 69. Fries voor moeder; 71.
opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans ruimte-
vaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten drinkbeker; 82. bok-
sterm (afk.); 85. per persoon (afk.).

Burgemeester Mooijstraat 17 in Castricum

Puzzel mee en win een een tegoedbon voor maar liefst tien ijsjes, beschikbaar gesteld door 
De Roset! Mail de oplossing voor maandag 26 juli naar: puzzel@castricummer.nl vermeld 
hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

           Het 
        bekroonde 
      banket-
   bakkersijs 
van De Roset
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Hij of zij wordt ingewerkt als vervan-
gend beheerder die tijdens vakanties 
of op vrije dagen kan bijspringen. 

Fred Bakker van ’t Dierenduintje: ,,We 
zoeken iemand die a�niteit heeft 
met dieren en natuur. Een sociaal 
persoon die andere vrijwilligers kan 
aansturen en begeleiden.” 
De nieuwe vrijwilliger gaat samen 
met andere vrijwilligers aan de slag 
met het schoonhouden van het 

terrein en de verblijven. Ook zal hij of 
zij de dieren voeren, bezoekers 
ontvangen en de tuin onderhouden.

’t Dierenduintje is open voor bezoe-
kers tussen 11.00 en 15.00 uur. Vrij-
willigers starten om 09.30 uur. 

Meer informatie of reageren? Neem 
contact op met beheerder Fred 
Bakker via telefoonnummer 06 
20745693.

Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
zoekt dierenliefhebber
Castricum - Hokken schoonmaken, beesten voeren en bezoekers 
ontvangen: kinderboerderij ’t Dierenduintje is per direct op zoek naar 
een vrijwilliger die graag de handen uit de mouwen steekt.

Castricum - Omdat het nog ondui-
delijk was of de gemeente een 
bijdrage zou leveren aan het 
onlangs bij sporthal De Bloemen 
geplaatste watertappunt voor 
skaters, scholieren, wandelaars en 
andere voorbijgangers, werd het 
project voorge�nancierd door de 
beheerders van de sporthal. 

Door Hans Boot

Afgelopen zaterdag kwam er echter 
een mooi bericht binnen, zoals 
jongerenwerker Amber Hulsken 
vertelt: ,,We hadden een aanvraag 

gedaan van 1250 euro bij het Sport-
akkoord voor de gemeente 
Castricum. In dit akkoord hebben 
verschillende lokale partijen aange-
geven actie te gaan ondernemen 
om meer inwoners in beweging te 
brengen. 

Afgelopen zaterdag kregen we de 
bevestiging van de stuurgroep dat 
onze aanvraag was goedgekeurd, 
waar we natuurlijk erg blij mee zijn. 
Het resterende bedrag hopen we bij 
elkaar te krijgen door vrijwillige 
bijdragen uit clinics en andere acti-
viteiten van jongeren.” 

Sportakkoord sponsort water-
tappunt bij sporthal De Bloemen

Watertappunt bij De Bloemen.
Foto: Hans Boot
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Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met één 
ouder of alleen reizen extra om inter-
nationale kinderontvoering te voor-
komen. 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, raadt MfN-
registermediator Hans van Son 
ouders en familieleden aan om de 
volgende documenten mee te 
nemen:

- Verklaring toestemming voor 
vakantie, door invulling formulier: 
‘Reizen met een minderjarige naar 
het buitenland’;

- Recent uittreksel gezagsregister;
- Recent uittreksel BRP (Basisregis-

tratie Personen);
- Internationale geboorteakte;
- Kopie van paspoort van toestem-

ming gevende ouder;
- Eventueel uitspraak met betrekking 

tot gezag en omgang;
- Eventueel het ouderschapsplan;
- Eventueel een kopie van het 

retourticket van het kind.

De internationale geboorteakte kunt 
u opvragen in de gemeente waar uw 
kind geboren is. Het uittreksel van 
de BRP is verkrijgbaar bij de 
gemeente waar uw kind is inge-
schreven. Het uittreksel gezagsre-
gister kunt u opvragen bij de 
rechtbank.

Hans van Son is MfN- registermedi-
ator en heeft inmiddels circa zeven-
honderd scheidingsmediations 
begeleid, waardoor veertienhonderd 
mensen weer een nieuw perspectief 
hebben gekregen. Reageren? 
Gebruik e-mailadres son@schei-
dingsmakelaar.nl of telefoonnummer 
06 21236301.

Gescheiden vakantie: 
alleen reizen met kinderen
Regio - Wanneer bij (gescheiden) ouders de achterblijvende ouder niet 
akkoord is met de vakantie en geen toestemming wil geven, of wanneer 
nog geen afspraken over de omgang zijn gemaakt, kan ieder van de 
ouders het geschil over de uitoefening van het gezag en/of de omgang 
op grond van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek aan de rechter 
voorleggen.

Regio - Lekker genieten van je 
vakantie in eigen regio? Het Alkmaar-
dermeer heeft voor recreanten veel 
te bieden. Je kunt er bijvoorbeeld 
zwemmen, surfen of suppen, maar je 
kunt er natuurlijk ook een mooi vaar-
tochtje maken. Zelf geen boot? Huur 
dan een kano en ga de sportieve 
uitdaging aan door een vastgestelde 
route te varen of zelf je eigen route te 
kiezen! Liever niet op of in, maar aan 
het water? Dat kan natuurlijk ook. De 
mooie omgeving van het Alkmaar-
dermeer leent zich uitstekend voor 

een picknick aan het water! Op 
diverse locaties zijn ook leuke speel-
stranden te vinden, ideaal voor 
gezinnen met jonge kinderen. Kom 
je met je eigen boot naar het 
Alkmaardermeer? Leg dan bijvoor-
beeld eens aan bij het eiland De 
Woude en geniet daar van een hapje 
of drankje bij één van de daar geves-
tigde horecabedrijven. Kortom, de 
mogelijkheden zijn groot!

Kijk op www.voorliefhebbers.nl voor 
uitgebreide informatie.

Recreëren in, op en 
rond het Alkmaardermeer

Castricum/Uitgeest - Na een week wegwerkzaamheden is sinds zaterdag de 
Uitgeesterweg weer geopend voor �etsers, brom�etsers en wandelaars. De 
weg is van het tunneltje onder de Provincialeweg tot aan Uitgeest nu voorzien 
van een nieuwe toplaag die weer jaren mee kan. Wie vorige week vanuit 
Uitgeest richting Castricum of omgekeerd wilde, moest een forse omweg voor 
lief nemen. Per dag maken een paar honderd mensen gebruik van de belang-
rijke verbinding, waaronder veel scholieren. Zondag herinnerden enkel nog 
een paar aan de kant geschoven omleidingsborden aan het werk. Foto: Bert 
Westendorp

Belangrijke verbinding via 
Uitgeesterweg weer te fietsen

Door Hans Boot

Voor de laatste informatie over het 
plan van het bestuur van de Stichting 
Hospice Castricum om op een deel 
van het voormalige zwembadterrein 
aan Dampegheest een hospice met 
vijf kamers te realiseren, moeten we 
terug naar eind november vorig jaar. 
Toen zei penningmeester Hans Admi-
raal: ,,Het is zaak om de grond tegen 
een redelijke prijs te verwerven. Stich-
ting Eigen Woningbezit Castricum is 
bereid gevonden eigenaar van deze 
grond te worden ten behoeve van het 
hospice. Als we daar uit zijn, kunnen 
we met een architect aan de slag.”

Vervolgens heeft de gemeente niet 
stilgezeten. Op 9 februari heeft het 
college een bestuursopdracht voor 
het project Dampegheest vastge-
steld. Hierin staan de kaders op 
hoofdlijnen waarop de nadere uitwer-

king van het project moet plaats-
vinden. Een van de kaders betreft het 
verscha�en van helderheid over de 
wijze waarop de grond voor de reali-
satie van een hospice ter beschikking 
worden gesteld.

Grondprijs
Het volgende besluit van burge-
meester en wethouders werd 
genomen op 22 juni. Dat houdt in dat 
de grond met een toekomstige maat-
schappelijke bestemming, wat geldt 
voor het hospice, binnen het project 
Dampegheest wordt verkocht onder 
nader te bepalen voorwaarden. Ook 
wordt de portefeuillehouder Finan-
ciën gemandateerd om in een later 
stadium de grondprijs vast te stellen 
voor het hospice.

Henny te Beest, die zowel zitting 
heeft in de Stichting Hospice 
Castricum als de Stichting Eigen 

Woningbezit Castricum, reageerde als 
volgt op het recente collegebesluit: 
,,We zijn verheugd dat burgemeester 
en wethouders duidelijk hebben 
uitgesproken te willen bewerkstel-
ligen dat er op locatie Dampegheest 
een hospice wordt gerealiseerd. Uiter-
aard dient nog het gebruikelijk proces 
voor zo’n project te worden door-
lopen, waaronder uiteindelijk instem-
ming van de gemeenteraad en het 
overeenkomen van een redelijke prijs 
voor de grond. Ik verwacht eind van 
dit jaar het de�nitieve groene licht 
voor de start bouw te hebben. Dan 
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LEZERSPOST
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Zaterdag 5 juni is afgezwommen voor het 
C-diploma. Liv Beentjes, Wes van Dorst, Caro-
line Hoornsman, Sybe Inja, Joris Kaandorp, 
Marlin Kaandorp, Wesley Meeldijk, Annabel 
Schipper, Siem van Velzen, Benjamin Verbeek, 
Bram de Vries, Tieme Wandaal en Tygo Winkel 
zwommen alle banen en beheersten alle vaar-
digheden en hebben nu hun Zwem-ABC 
compleet. Donderdag 10 juni hebben Ian 
Brouwer, So�e Dekker en Karol Koot vertrouwd 
samen in hun eigen les afgezwommen voor 
hun A-diploma en dit hebben ze gehaald.

Op zaterdag 12 juni werd door een grote groep 
van 26 kandidaten voor het B-diploma afge-
zwommen. De eisen voor het B-diploma zijn 
een vervolg op het A-diploma en zwaarder, 
moeilijker en over een grotere afstand dan voor 
het A-diploma. Deze jonge kandidaten 
beheersten al die eisen en zijn geslaagd; dit 
tweede zwemdiploma is behaald door: Sienna 
Baart, Vinz Baart, Milan Blaauboer, Jade van der 
Eng, Anne Glorie, Rein van den Haak, Grace 
Hercogova, Alina Isenia, Rudi Klaasse, Tim 
Klene, Hidde Koelman, Julia Koelman, Liva 
Nelissen, Gwendolyn Okker, Anouk van de 
Ploeg, Benjamin Reijnders, Thirza Remak, Nora 
Rietveld, Aron Schander, Lusy Simonian, Rosa 
Tuithof, Pim van Werkhoven, Willem Winnips, 
Rosa de Winter, Jim Zoontjes en Joep Zoontjes.
Op zaterdag 26 juni is door een groep van 30 

kandidaten voor het eerste zwemdiploma 
afgezwommen. Ben van Aalzum, Deven Bak, 
Nova Bas, Nolan Diel, Imme Duijn, Loïs Duin-
meijer, Roosmarijn van der Flier, Jayden Gijzen, 
Sebastiaan Gijzen, Bas Hoekstra, Kas Hubert, 
Shaista Isenia, Siem de Jong, Varsha Kanapathi-
pillai, Abel Kubrom, Guido Laan, Arwen Le 
Moigne, Luuk Lemmink, Guus van Lubeck, 
Myrthe Moll, Nova Nieuwenhuizen, Helen 
Rodriquez, Mint Rouwendal, Noa Schouten, 
Adam Slinkert, Kate Smit, Bob Wierenga, Adam 
Zedday en Teun Zentveld hebben hun 
A-diploma gehaald en kunnen dit misschien 
goed toepassen in de zomervakantie.

Op zaterdag 3 juli hebben 11 kandidaten hun 
C-diploma gehaald. Het zijn Yula Baars, Manuel 
Berroa Mateo, Lena Deen, Dylan Harms, 
Quinten Kramer, Fleur Leijting, Lieke Ranzijn, 
Rozemarijn Roukema, Yara de Winter, Boy Zuur-
bier en Cheyenne Zuurbier. Op donderdag 8 
juli hebben Chayro Engel en Jens de Graaf hun 
B-diploma gehaald. De laatste zaterdag voor de 
zomervakantie - zaterdag 10 juli - is door 14 
kandidaten afgezwommen voor het B-diploma. 
Moos Amoussou, Duuc Bruggeling, Jens 
Deijlen, Mink de Graaf, Yoël Kidane, Emma Korf, 
Abbey Krom, Anne Mette Loos, Oscar Mewe, 
Joep van Nooij, Tijn van der Peet, Jacob Piro-
vano, Evi Vermeulen en Artjom Victor voldeden 
aan de eisen voor dit diploma.

Afzwemmers in juni en juli
Castricum - Vanaf half maart mocht zwembad De Witte Brug na de lockdown weer gedeelte-
lijk open. Sinds begin april wordt op zaterdagmiddag weer voor de verschillende zwemdiplo-
ma’s afgezwommen. In juni en juli hebben 98 kandidaten een zwemdiploma behaald.

AGENDA
ZATERDAG 24 JULI

Expositie over windmolens door 
Gé Dubbelman (fotogra�e en 
time-lapse video’s) van 12.00 tot 
17.00 uur in kerkje ‘De Kemphaan’ 
aan Woude 8 op het eiland De 
Woude. Foto: Gé Dubbelman

Natuur- en cultuurwandeling vanaf 
de Schaapskooi aan de Zeeweg 2 
in Bergen naar de Verbande Pan 
om 14.00 uur onder leiding van 
IVN-natuurgids Joop Bons. De 
wandeling duurt ongeveer twee 
uur, een duinkaart is verplicht. 
Deelname vanaf 16 jaar. Reser-
veren via www.pwn.nl/eropuit.

ZONDAG 18 JULI

Museumgemaal 1879 aan de Fiel-
kerweg 4 in Akersloot geopend 
van 13.30 tot 16:30 uur. Toegangs-
prijs 1 euro per persoon (kinderen 
onder 12 jaar en donateurs gratis). 

Tevens expositie ‘Kleur in glas’ 
door De Gezusters. Foto: 
aangeleverd

Expositie over windmolens, zie 
zaterdag.

Rommelmarkt van 11.00 tot 17.00 
uur bij Fort Veldhuis aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk. 
Aanmelden voor deelname via 
info@arg1940-1945.nl of bij Hans 
Eijking (06 20959329).

DINSDAG 27 JULI
Theater Poppekus speelt de voor-
stelling ‘De zeemeermin en de 
linke soep’ om 11:00, 13:00 en 
15:00 uur in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Reserveren via www.
pwn.nl/eropuit.

WOENSDAG 28 JULI

Zelf een stop-motion�lmpje maken 
van 14.00 tot 15.30 uur in de biblio-
theek in Limmen. Deze activiteit 
voor kinderen van 8 tot en met 12 
jaar kost 5 euro. Aanmelden via 
www.bknw.nl/agenda of 072 
5156644. (Foto: aangeleverd)
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