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Castricum - Ongeveer vijftig deelne-
mers uit de groep van Zee Zwem-
mers Egmond, KIJV (Kou Is Je Vriend) 
uit Grote Keeten en wat aanhakers 
kwamen vorige week woensdag 
bijeen om zelf te ervaren hoe verra-
derlijk de stroming bij een mui is. De 

vrijwilligers van de Reddingsbrigade 
Castricum legden uit hoe de stro-
mingen werken en waar je nog meer 
op moet letten tijdens het zwemmen 
in zee, zoals de windrichting en of 
het opkomend of afgaand tij is. Na 
deze korte instructie gingen de deel-

nemers in kleine groepen het water 
in onder leiding van een team van de 
Reddingsbrigade. Iedereen lette op 
zijn/haar buddy (#wieleteropjou). Het 
was voor iedereen een fantastische 
ervaring om te bemerken hoe snel je 
door de mui heen stroomt en wat te 

doen om weer goed aan het strand 
te komen. De actie, een initiatief van 
Marianne van de Water en de 
Reddingsbrigade Castricum, werd 
door Marianne beloond met een 
cheque van vijfhonderd euro voor de 
reddingswerkers.

Mui-instructie Reddingsbrigade 
Castricum groot succes geworden

De groep deelnemers aan de mui-instructie op het strand van Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Een 16-jarige jongen uit 
Assendelft werd vorige week in de 
nacht van dinsdag op woensdag door 
de politie aangetro�en op een bankje 
bij het NS-station. De jongen was 
onwel geworden nadat hij zich bij een 
horecagelegenheid aan behoorlijk wat 
alcohol tegoed had gedaan. Hoe dat 
heeft kunnen gebeuren, is niet duide-
lijk. Aan de jongen mag immers op 
grond van zijn leeftijd geen alcohol 
verkocht worden. Hij is per ambulance 
overgebracht naar een ziekenhuis.

Jongen onwel 
na drankgebruik

Door Raimond Bos

Stichting 2wheels4wings werd in 
2006 opgericht door Albert van Duijn. 
Hij riep de organisatie in het leven om 
zieke en/of gehandicapte kinderen 
een toertocht op de motor�ets te 
kunnen aanbieden. Gewoon achterop 
bij een ervaren motorrijder of even-
tueel in het zijspan. Onder de vrijwil-
ligers van de stichting – dat zijn er 
inmiddels ongeveer 120 – bevinden 
zich ook mensen die een trike 
bezitten, dus ook een ritje op zo’n 
voertuig behoort tot de mogelijk-
heden. Van Duijn: ,,Toen we 
begonnen, richtten we ons uitsluitend 
op zieke en gehandicapte kinderen. 
Voor hen organiseren we eens per 
jaar een grote toertocht. Maar in 2010 
kregen we een aanvraag vanuit een 
bejaardenhuis in Amsterdam. Daar 
moesten we wel even over nadenken. 
Bejaarden op een motor�ets? Was dat 
nou wel zo’n goed idee?’’ Lees het hele 
verhaal elders in deze krant

Akersloot - De bewoners van verzorgingshuis Strammerzoom waren zo 
enthousiast over het motorritje dat ze in juni van dit jaar mochten 
maken, dat ze spontaan besloten geld in te zamelen voor de organise-
rende stichting. Vrijdag hebben ze samen een bedrag van honderd euro 
overhandigd en een doos zelfgebreide knu�els, bestemd voor zieke 
kinderen.

Bewoners Strammerzoom breien 
knuffels en doneren voor goed doel

De symbolische cheque, gemaakt door leerling-woonbegeleider Marieke, werd 
vrijdag uitgereikt. Van links naar rechts: Clara Putter, Albert van Duijn, Thea van Duijn 
en Ciska Kramers. Foto: Bos Media Services

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

HOOGLANDER 
WORSTJES

25% KORTING 
VLEESWARENTRIO 

CORNED BEEF
GEBRADEN GEHAKT

KIPROLLADE 
SAMEN € 5,99
SOEP VAN DE WEEK 

TOMATENSOEP
PER POT  € 3,99
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Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verzeke-
ringsgegevens, zorg dat u deze 
paraat heeft.

W R I
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deurpos-
ters en telefoonbandjes. Praktijk 
Hoekstra gesloten t/m 5-8. Praktijk 
Leemhuis/v.d. Maarel gesloten van 
8 t/m 26-8. Voor toeristen in het 
hoogseizoen dagelijks spreekuur 
op camping Bakkum (info site 
praktijk Leemhuis/v.d. Maarel)

HUISARTSEN

R HI  WO D

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 - 12.30 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

DO D RD   
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres. 
Eerste vrijdag van augustus van 
10.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

RD   
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Overmars 
met samenzang. 

O D   
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Sietse van Kammen. 
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. J. Zwart.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, WCV 
met J. Eekels en samenzang.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Overmars 
met samenzang. 

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Krijn de Jong. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord & Communie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger: K. Kint.

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

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Het bleek een geweldig idee te zijn. 
De hoge leeftijd weerhoudt de 
bewoners van de zorgcentra er niet 
van om achterop de motor�ets te 
stappen. Wie daartoe niet zelf in staat 
is, wordt door vrijwilligers van de 
stichting een handje geholpen. ,,Ik 
ben zelf fysiotherapeut geweest, dus 
ik weet precies hoe je iemand het 
best kunt optillen. Ik heb onze 
verkeersregelaars getraind in tiltech-
nieken’’, vertelt Van Duijn. Het bleef 
niet bij die ene aanvraag uit 
Amsterdam. In de afgelopen jaren 
kwamen er steeds meer aanvragen 
vanuit de wijde regio – de stichting 
opereert vanuit Hoofddorp, omdat 
de voorzitter daar zijn bedrijf en zijn 
zakelijk netwerk heeft – en inmiddels 
maken de vrijwilligers elke zomer 

gemiddeld vier tot acht kleine toer-
tochten voor senioren. ,,We kiezen 
dan een route van ongeveer 25 
minuten en we rijden meerdere 
rondjes. Daarmee gaan we door 
totdat iedereen die mee wil een keer 
mee is geweest.’’ De 94-jarige 
mevrouw Homminga stapte zelfs 
drie keer (!) achterop en liet zich als 
een koningin door de regio rijden.

Inzameling
Het idee voor de motortoertocht in 
Akersloot kwam van voormalig 
medewerkster Angela. Al in 2019 
deed zij een aanvraag bij de stich-
ting, maar door de uitbraak van het 
coronavirus in 2020 kon de toertocht 
toen niet doorgaan. Dit jaar was het 
eindelijk zover. Angela werkt inmid-
dels elders, maar kwam speciaal voor 
deze gelegenheid nog even terug 

om te zien waartoe haar aanvraag 
uiteindelijk had geleid. Het werd een 
onvergetelijke dag voor de bewoners 
van Strammerzoom. Het verzorgings-
huis telt 32 bewoners en de sfeer is er 
opperbest. Bewoners Clara Putter 
(87) en Cisca Kramers (79) waren zo 
enthousiast over het project van 
Stichting 2wheels4wings dat ze 
besloten iets terug te doen voor de 
vrijwilligers. Ze gingen met de pet 
rond bij de andere bewoners en 
haalden honderd euro op. Dat 
bedrag is vrijdag overhandigd. Ook 
sloegen ze met nog ongeveer tien 
andere bewoners aan het breien. Het 
resultaat: een hele doos knu�els, 
bestemd voor de kinderen die aan de 
grote toertocht van de stichting gaan 
deelnemen. Het geld gaat men 
gebruiken om andere cadeautjes 
voor de kinderen te kopen.

Senioren genieten van motorrit 
met leden Stichting 2wheels4wings

Door Henk de Reus

De blauwalg is een bacterie (de 
cyanobacterie), die op de bodem van 
open water leeft. Blauwalgen kunnen 
een bloei veroorzaken en een drijf-
laag vormen. Als de onderkant van 
deze drij�aag afsterft, kunnen blauw-
groene gifsto�en (toxines) in het 
water terechtkomen. Door deze kleur 
komt de blauwalg aan zijn naam. De 

blauwalg leeft van licht, warmte, 
koolstofdioxide en in het water 
opgeloste voedingssto�en. Wie in 
aanraking komt met blauwalgen of 
ze bij het zwemmen binnenkrijgt, 
kan last krijgen van irritaties aan de 
ogen of huid. Andere klachten zijn 
hoofdpijn, maag- en darmklachten 
en in sommige gevallen zelfs grotere 
gezondheidsproblemen. Het wordt 
dan ook sterk afgeraden om in 

binnenwater te zwemmen waar de 
blauwalg voorkomt. Doe je dit toch, 
dan is het zaak om je daarna goed te 
douchen. Voor Dorregeest en 
Zwaansmeer (beide Uitgeest) geeft 
Rijkswaterstaat al geruime tijd een 
negatief zwemadvies af, onder meer 
vanwege de aanwezige blauwalg. 
Het is dus beter om hier niet te gaan 
zwemmen. 
Voor De Hoorne (bij jachthaven 
Akersloot) geldt dit niet. Hier wordt 
het zwemwater als ‘goed’ 
beoordeeld. 
U kunt het zelf in de gaten houden 
door naar de website www.zwem-
water.nl te gaan.

Akersloot - Als er veel voedingsto�en in het water zitten en de tempera-
tuur van het water langer boven de 20 graden is ontstaat er blauwalg. Dit 
zijn bacteriën die in zoet water leven. Overmatige groei van blauwalgen 
betekent dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en dat er gezond-
heidsrisico’s ontstaan als je er in gaat zwemmen.

Zwemmers pas op voor blauwalg

Blauwalgen kunnen een bloei veroorzaken en een 
drij�aag vormen. Foto: Henk de Reus

Het is beter om niet in water te zwemmen waar de blauwalg 
aanwezig is. Foto: Henk de Reus

De tocht op de motor�ets vond plaats op 18 juni van dit jaar. Foto: aangeleverd 
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Gemeentenieuws

Stichting De Noordzee trapt grootste 
landelijke strandopruimactie af 
De negende editie van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting De Noordzee 
is begonnen. Vijftien dagen lang ruimen 
duizenden vrijwilligers afval op langs de hele 
Noordzeekust. Zo vragen ze aandacht voor 
een schone en gezonde Noordzee. Ruim 
2000 vrijwilligers hebben zich al aangemeld 
voor de 30 opruimacties: elke dag wordt 
het strand tegelijkertijd in het noorden en in 
het zuiden van het land opgeruimd. De vrij-
willigers ruimen al het afval op dat ze tegen-
komen. Deze editie is er extra aandacht 
voor vervuiling door peuken. Vorig jaar zijn 
er in vijftien dagen 57.772 peuken van het 
strand geraapt. De landelijke opruimactie 
start vandaag in Cadzand en op Schier-
monnikoog. Maandag 15 augustus is de 

laatste dag van de Tour bij Zandvoort - dan 
worden de resultaten bekendgemaakt. 
  
Inschrijven 
Het is nog mogelijk om deel te nemen aan 
één of meerdere etappes. Op 13 augustus 
wordt het strand van Castricum aan Zee 
naar Egmond opgeruimd. 
Inschrijven kan via: 
www.beachcleanuptour.nl/etappes. Naast 
de opruimactie zijn op er op diverse loca-
ties activiteiten waar mensen ook zonder 
zich aan te melden aan mee kunnen doen. 
De speciale Noordzeenatuur-dagen zijn op 
12, 13, 14 en 15 augustus in respectievelijk 
Wassenaar, Katwijk aan Zee, Wijk aan Zee 
en Zandvoort.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 26 juli 2022 (Z22 083020)
Binnengeest 49 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 26 juli 
2022 (Z22 083635)
Breedeweg 58 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 22 juli 
2022 (Z22 081901)
De Skulper Kavel 1 sectie A perceel 3183 in Akersloot, het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 28 juli 2022 (Z22 085863)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het gedeeltelijk vervangen van de gevel, datum ontvangst 
22 juli 2022 (Z22 081907)
Dotterbloem 37 in Castricum, het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 25 juli 
2022 (Z22 082002)
Korte Cieweg 30 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 juli 2022 (Z22 083641)
nabij Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het kappen van een kastanje, datum 
ontvangst 25 juli 2022 (Z22 082000)
Tijgerlelie 8 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 27 juli 2022 
(Z22 085787)
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

Boccherinistraat 21 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 juli 
2022 (Z22 078523)

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 iep Kievit t.h.v. huisnummer 38
1 iep Kleibroek t.h.v. de Anna Paulownastraat
1 iep Kleibroek, Iepenlaan t.h.v. huisnummer 67
1 iep 1ste Groenelaan naast het politiebureau
1 iep Jacob Rens Dorpstraat, nabij het zwembad (parkeerplaats) 
1 iep Helmkade t/o nr. 28a 
1 iep Kortenaerplantsoen, westzijde dokterspraktijk
1 paardenkastanje Kortenaerplantsoen

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

Aankondiging verwijderen bomen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

Ter hoogte van Koningsduin in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 3 
augustus 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Verleend

Dampegheestlaan 7 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 25 juli 
2022 (Z22 080854)
Uitgeesterweg 25 in Limmen (naast Uitgeesterweg 23), het bouwen van een 
woning, verzenddatum 22 juli 2022 (Z22 067554)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Koningsweg 72a-a in Akersloot, het wijzigen van bestemming kantoor naar wonen, 
verzenddatum 28 juli 2022 (Z22 076200)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Timmerdorp Castricum 2022 van 22 augus-
tus 2022 tot en met 27 augustus 2022, op de Schapenweide in het park Noord-
End aan de Gerbrandsven achter de basisschool Visser ’t Hooft in Castricum, 
verzenddatum 20 juli 2022 (Z22 074057)
Verleende evenementenvergunning kermisattracties Castricum van 
13 augustus tot en met 16 augustus 2022, Op het parkeerterrein de Brink 
(en gras ernaast) Castricum, verzenddatum 20 juli 2022 (Z22 067812)
Verleende evenementenvergunning kermisattracties Limmen van vrijdag 
9 september, tot en met zondag 11 september 2022, Parkeerterrein Dampeg-
heestlaan Limmen, verzenddatum 22 juli 2022 (Z22 067560)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - De Ecuadoriaanse 
pianist Aarón Ormaza Vera en de 
Britse celliste Caitlin Whitnall 
behoren tot de nieuwe generatie 
sterren van de klassieke muziek. 
Caitlin Whitnall heeft in eigen land al 
een grote reputatie opgebouwd en 
Aarón Ormaza Vera is inmiddels in 
Nederland geen onbekende meer. 
Hij won prijzen bij de YPF European 
Piano Competition en nam deel aan 
Dutch Classical Talent. Zijn ambiti-
euze programma op 5 augustus in de 
dorpskerk van Castricum valt op door 

de aandacht voor Cubaanse compo-
nisten. Hij laat stukken horen van 
Lecuona, Beethoven, Brouwer, 
Debussy en Sjostakovitsj. Caitlin 
Whitnall laat nationale elementen uit 
Tsjechië, Noorwegen en Spanje in 
haar programma stralen. Zij speelt 
onder meer werk van Martinu, Grieg 
en De Sarasate. Kijk op www.ihms.nl 
voor het volledige programma en 
voor het bestellen van kaarten à 19 
euro. Kaarten zijn ook aan de zaal te 
verkrijgen, echter uitsluitend tegen 
contante betaling.

Jonge topmusici spelen 
vrijdag in dorpskerk Castricum

Op jonge leeftijd ontmoette ze de 
beginnend kunstenaar Leo Poel-
meiijer, haar latere en inmiddels 
overleden man. Samen gingen ze 
verder in hun ontwikkeling. Ze herin-
nert zich hoe het ging: ,,Leo ontwierp 
vaak het beeld en daarna bekeken 
we samen of het wel kon. Hij trok 
zich niets aan van de technische 
onmogelijkheden, maar volgde een 
idee. Ik was degene die corrigeerde.’’ 
Het vroege werk is te herkennen aan 
de kleuren: ,,We zochten onze eigen 
weg, vaak door iets te proberen.’’ 
Ieder keramisch object begint als 
witte klei. Pas later worden kleuren 
toegevoegd. Hannie zegt: ,,Soms 
denk ik in kleur. Kleuren ontstaan 
door glazuur aan te brengen en het 
kunstwerk te stoken. De samenstel-
ling van glazuur bepaalt de uiteinde-
lijke kleur.’’ Ze gebruikt veel aard-
kleuren en zachte tinten in groen en 
blauw.

Ook werk van haar inmiddels over-
leden man Leo wordt geëxposeerd. 
Leo, van oorsprong gra�cus, stond 
aan het begin van zijn loopbaan voor 
de keuze: word ik kunstenaar of 
gra�cus, vormgever. Hij koos voor 
het laatste, maar hij is altijd blijven 

schilderen en etsen. De samenwer-
king tussen man en vrouw was 
vanzelfsprekend. Te zien in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 tot 25 
september elke zondag van 13.30 tot 
16.30 uur. Tevens is er uitleg over de 
waterstaatkundige inrichting en is de 
pomp van het gemaal regelmatig in 
werking. Betalen voor de entree kan 
voortaan ook via een QR-code. 
Tijdens de Open Monumentendagen 
(10 en 11 september) is het gemaal 
vanaf 11.00 uur gratis te bezoeken. 
De eerste zondagen van augustus en 
september organiseert Oer-IJ 
wandelexcursies, die om 13.00 uur bij 
het gemaal starten.

Keramiek in Gemaal 1879
Akersloot - Zondag start een nieuwe expositie in Gemaal 1879. Dit keer is 
het de beurt aan Hannie Poelmeijer. Ze was lange tijd een van de weinige 
keramisten in de Zaanstreek. Al heel jong wist ze wat ze met klei wilde. 
Haar technische beheersing en intuïtieve beeldtaal vormen samen met 
de natuur de pijlers van haar persoonlijke stijl.

Een werk van Hannie Poelmeijer.
Foto: aangeleverd

Houdt u van folk, jazz, pop of klas-
siek? Dat is mooi, want dan kunt u 
uw eigen programma samenstellen. 
Liever alleen covers? Ook dat is 
mogelijk. Wilt u vijf concertjes zien? 
Dat kan! Heeft u het druk maar wilt u 
toch nog even die ene band 
meepikken? Dat kan ook. Elke tuin 
biedt drie tot vijf keer de gelegen-
heid voor een optreden van veertig 
minuten met een pauze van twintig 
minuten. Dat geeft u de gelegenheid 
om op de �ets naar de volgende tuin 
van uw keuze te gaan. Het 
programma staat binnenkort op 
www.muziektuinen.nl en daar is nu al 
een voorproe�e te vinden. Het 
Muziektuinen Festival is gratis, maar 
contante bijdragen voor de muzi-
kanten zijn natuurlijk altijd welkom.

Castricum - Castricum is een cultureel evenement rijker. Op 11 september 
kan iedereen tussen 11.00 en 17.00 uur in vijftien tuinen komen genieten 
van zeer uiteenlopende soorten muziek. ’s Avonds vindt in theater Gees-
terhage een afsluitend optreden plaats.

Muziek in tuinen van Castricum

In vijftien deelnemende tuinen in Castricum en Bakkum zullen op 11 september 
muzikanten aan het werk zijn. Foto: aangeleverd Bakkum - In restaurant De Oude 

Keuken is van 1 augustus tot 2 
oktober het werk te zien van de Zuid-
Afrikaanse kunstenaar Kim van 
Herwijnen. Als kleinzoon van de 
kunstschilder Jan van Herwijnen 
staat ook voor Kim zijn hele leven in 
het teken van kunst. In Zuid-Afrika 
heeft hij een opleiding gevolgd aan 
de ‘Art School’. Van Herwijnen is een 
gevoelig man, die zijn gedachtes en 
emoties omzet in krachtige en door-
voelde werken. Zijn schilderen 
nodigen de kijker uit om deelgenoot 
te worden van zijn wereld.

Van Herwijnen tekent en schildert 
iedere dag. Voornamelijk portretten. 
Een aanleiding kan een ontmoeting 
zijn of een boek dat hij leest. Schil-
deren is voor hem doen, maar wat 
hem drijft is het unieke in ieder mens 
te zien. En we mogen met hem 
meekijken. ,,Immers een schilderij is 
een spiegel van je ware ik’’, aldus van 
Herwijnen. Een persoonlijke blik die 
van binnen komt en zich uit. Twee 

middagen is Van Herwijnen in atelier 
‘Anders Bekeken’ te vinden (tegen-
over De Oude Keuken). Daar werkt hij 
graag op �ink formaat. Deze werken 
zijn komende weken te zien in het 
restaurant aan de Oude Parklaan 117. 
Dagelijks geopend van 09.00 tot 
17.00 uur.

Nieuwe expositie: zien en gezien 
worden in De Oude Keuken

Een werk van schilder Kim van 
Herwijnen. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Supereroi

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur
Where the Crawdads Sing

zondag 15.00 uur
Encore

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Grutto! De Reis van 
onze Nationale Vogel

zaterdag 20.00 uur
Elvis

vrijdag 20.00 uur
Top Gun: Maverick

donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur
DC Club van Super-Pets (NL)

maandag 15.00 uur
Silverstar

donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

dinsdag & woensdag 15.00 uur
Minions: 

Hoe Gru superschurk werd

Programma 4 aug t/m 10 aug

Anna en Marco zijn elkaars tegen-
polen. Zij is een impulsieve cartoo-
nist, hij is een natuurkundeprofessor 
die ervan overtuigd is dat alles een 
verklaring heeft. In hun relatie 
wisselen tederheid en gevechten, 

Supereroi

Deze week de laatste kans om de �lm 
Elvis te bekijken. In dit door en door 
�lmische drama zien we het leven 
van Elvis vanuit het perspectief van 
zijn gecompliceerde relatie met zijn 
mysterieuze manager Colonel Tom 
Parker. Aan de hand van Parker 
schetst de �lm de meer dan twintig 

Elvis

leugens en a�ectie en geheimen en 
bedrog elkaar af. 

Je hebt superkrachten nodig om je 
hele leven van elkaar te kunnen 
houden, dat weten Anna en Marco 
maar al te goed. Van regisseur Paolo 
Genovese (Perfetti Sconosciuti).

jaar beslaande complexe dynamiek 
tussen hem en Presley, van Presley’s 
doorbraak tot aan zijn status als 
ongekende superster, tegen de 
achtergrond van het veranderende 
culturele landschap en het verlies 
van onschuld in Amerika. Centraal in 
die reis staat een van de belangrijkste 
en invloedrijkste mensen in het leven 
van Elvis: Priscilla Presley.

Er zijn momenten dat je denkt: ,,Nu ga 
ik een grote schoonmaak houden. Ik 
ga mijn kasten opruimen en al het 
overbodige wegdoen.’’ Soms kom je 
een voorwerp tegen en zodra je het in 
je handen hebt, komen dierbare 
herinneringen naar boven. Er is dan 
ogenblikkelijk een halt toe geroepen 
aan je opruimdrift. Sterker nog, je doet 
helemaal niets meer en zit in 
gedachten aan ooit verzonken in de 
tijd dat het voorwerp in je bezit kwam, 

hetzij gekocht, gevonden of gekregen 
van een dierbare. Het zijn unieke 
persoonlijke herinneringen.
Er zijn ook voorwerpen, die zowel 
persoonlijk als collectief een herinne-
ring oproepen. De Droste cacaobusjes 
bijvoorbeeld, die waarschijnlijk alle 
oma’s hadden, of het snoeptrom-
meltje van Verkade. Deze herinne-
ringen zijn boeiend, omdat ze een 
inkijkje geven in het leven van die 
persoon en ook van ons allemaal, alsof 

we terug gaan in de tijd, de geschie-
denis. Weerzien, elkaar opnieuw 
ontmoeten en elkaar beter begrijpen 
zijn kernwoorden in deze voorstelling.
De voorstelling is te zien op 9 
augustus om 15.00 uur in theater De 
Cameren in Limmen, op 11 augustus 
om 10.30 uur in ontmoetingscentrum 
De Schakel in Castricum, op 14 
augustus in De Landbouw in 
Castricum om 14.00 uur en op 16 
augustus in woonzorgcentrum De 
Santmark in Castricum om 14.30 uur. 
Op 29 september komt het gezel-
schap naar cultureel centrum Vrede-
burg in Limmen om 10.00 uur. De 
toegang is gratis. Kijk op www.tinani-
nani.com voor meer informatie.

Castricum - Een bijzondere productie met dans, muziek, zang, tekst en 
spel komt naar Castricum. Speciaal voor senioren speelt TiNaNiNaNi de 
voorstelling Museum van de Verloren Herinneringen. De voorstelling 
duurt ongeveer drie kwartier, aansluitend volgt een nabespreking en 
workshop.

Voorstelling: Museum van
de Verloren Herinneringen
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Limmen - Twintig keramisten van 
Stichting Keramisten Noord-Holland 
(SKNH) tonen op 13 en 14 augustus 
hun collectie kommen in cultureel 
centrum Vredeburg. Kommen in de 
breedste zin van het woord; groot, 
klein, gedraaid of met de hand 
gevormd. Iedere kunstenaar heeft zo 
zijn eigen stijl en dat is zo mooi om te 
zien. Uiteindelijk beginnen ze alle-

maal met het zelfde stukje klei, maar 
de grote diversiteit van het eindresul-
taat is iedere keer weer een 
verrassing. 
De openingstijden zijn op beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur. Vrede-
burg is gevestigd aan de Dusseldor-
perweg 64. De toegang is gratis. Kijk 
op www.keramisten-noordholland.nl 
voor meer informatie.

Expositie: bijzondere kommen
Een kom uit de collectie van Lisanne Ceelen. Foto: aangeleverd

Vorige week kondigden wij aan dat 
de expositieruimte van beeldhouw-
ster Gon Bello aan de Lange Akker 21 
in Limmen voortaan elk laatste week-
einde van de maand van 11.00 tot 
17.00 uur geopend is voor publiek. 
Tevens is bezoek op afspraak (06 
16619105) mogelijk. Helaas zijn in 
het artikel en in het fotobijschrift de 
namen van de betrokkenen verwis-
seld. Links op de foto staat Gon Bello, 
rechts van haar gastexposant Marja 
Lingsma, beeldend fotografe.

De redactie

Rectificatie

LEZERSPOST

Vorige week dinsdag is Arie, de poes van de buren, aangereden op De 
Bloemen in Castricum, vlak voor de wegversmalling. Die wegversmalling 
is vorig jaar aangelegd met de bedoeling om de snelheid te breken. Als er 
een tegenligger komt, moet je even wachten om de ander erlangs te 
laten.

Ik zag Arie liggen met haar kopje in een plasje met bloed. Het bloed bleef 
stromen uit haar ogen, mond en neus. Zij leefde nog… maar lag er bijna 
dood bij. De automobilist was doorgereden. Er was een aardige meneer 
uitgestapt die erachter reed en de aanrijding had gezien. Deze meneer 
heeft de dierenambulance gebeld, maar de medewerker verwees naar 
een andere regio en ook de dierenarts is gebeld, maar er kon niemand 
komen. Geen arts beschikbaar en niet genoeg vrijwilligers bij de dieren-
ambulance. Tja, dat speelt overal op dit moment. Het was wel heel naar 
voor Arie!

Uiteindelijk konden we terecht bij de dierenarts bij Geesterduin, waar Arie 
met veel zorg en liefde is nagekeken. Voor verder onderzoek moest zij die 
avond toch naar de dierenkliniek in Amsterdam. De volgende dag moest 
ze weer naar de dierenarts in Uitgeest. Arie heeft het boven wonder 
gelukkig overleefd. Alle mensen bedankt die Arie geholpen hebben! 
Willen jullie alsjeblieft, als je op De Bloemen rijdt, rustiger rijden? Dertig 
kilometer is het maximum! Dan had deze narigheid voor Arie en het 
verdriet voor haar baasje misschien voorkomen kunnen worden.

Marijke van den Breevaart, Castricum

Poes aangereden op De Bloemen

Door Hans Boot

Al jaren is de grote passie van John 
Hardebol het houden en fokken van 
postduiven, in vaktermen ook wel 
‘duivenmelken’ genoemd. De 
54-jarige teamleider bij IJmond 
Groen, een onderdeel van IJmond 
Werkt, legt uit hoe zijn hobby is 
ontstaan: ,,Mijn vader is ermee 
begonnen en omdat hij ziek werd 
halverwege de jaren 80 heb ik het 
van hem overgenomen. Ik heb nu 
120 duiven die onderscheiden 
kunnen worden in kweekduiven, 
jonge duiven en wedstrijdduiven. Ze 
zijn in verschillende hokken achterin 
mijn tuin ondergebracht en elke 
morgen sta ik om 05.00 uur op om ze 
te verzorgen of ze te trainen voor 
wedstrijdvluchten.’’

Wat die wedstrijden betreft vertelt 
John: ,,Ik doe er aan vijf à zeven per 
jaar mee. Daarvoor breng ik de 
duiven eerst naar mijn vereniging PV 
Heemskerk. Die registreert ze en 
vervolgens worden ze met een 
vrachtauto naar de lossingsplek 
gebracht. Het gaat om vluchten 
vanuit zowel Nederland als Zuid-
Frankrijk en Spanje.’’

Aankomstantenne
In de loop der tijd heeft John de 
nodige successen behaald: ,,Ik heb 
behoorlijk wat prijzen in de wacht 
gesleept. Die variëren van kleine 
geldprijzen en trofeeën tot gebak of 
levensmiddelen aan toe. Van de 
laatste wedstrijd vanuit Tarbes, die 
Lieke zowel nationaal als internatio-
naal heeft gewonnen, heb ik een 
T-shirt gekregen waarvan er maar 
één is gemaakt.’’ Uiteraard is John 
supertrots op deze enorme prestatie 
van zijn duivin van twee jaar, die 
vernoemd is naar de jongste dochter 
Lieke: ,,Ze is op 15 juli gestart om 
07.20 uur en de volgende dag kwam 
ze hier om 06.26.35 uur aan. Dat 
betekent dat ze de 1092 kilometer 
had afgelegd met een gemiddelde 
snelheid van 1091 meter per minuut. 
Daarbij moet ik vermelden dat 
duiven in principe rust houden als 
het donker is. Omdat voor elke deel-
nemer een andere afstand geldt, 
wordt voor de uitslag uitgegaan van 
de hoogste snelheid per minuut. Als 
voorwaarde wordt gesteld dat je 
minimaal 750 kilometer van de 
lossingsplaats woont. Voor de tijdre-
gistratie maak ik gebruik van een 

aankomstantenne. Verder wordt door 
de Nederlandse Postduivenhouders 
Organisatie (NPO) streng gecontro-
leerd op doping en onderzocht of er 
geen fraude plaatsvindt.’’

Perpignan
Lieke was niet de enige duif van John 
die aan de wedstrijd vanuit Tarbes 
deelnam: ,,Van mij deden er veertien 
mee. In totaal zijn er ruim 10.000 
gestart, dus zodoende kan ik mij 
meten aan de sterkste deelnemers 
uit Europa. Bijzonder is dat ik Lieke 
zelf heb gekweekt. Het liefst hou ik 
haar ook zelf, maar als iemand een 
extreem bedrag biedt, ga ik 
misschien tot verkoop over.’’

Ook voor de gepokte en gemazelde 
duivenhouder blijft het een mysterie 
dat postduiven elke keer hun hok 
weer terug weten te vinden: ,,Daar 
zijn ze inderdaad nog niet achter. 
Meestal weten ze hun thuis wel weer 
te vinden, maar helaas gebeurt het 
ook wel dat ze onderweg veronge-
lukken of dat er een duif gevonden 
wordt als die uitgeput of verdwaald 
is. Mensen die ze vinden kunnen 
contact opnemen met de NPO, zodat 
de eigenaar achterhaald kan 
worden.’’

Tot slot antwoordt John op de vraag 
of er nog wedstrijden op het 
programma staan: ,,De laatste voor 
mij dit jaar start in Perpignan op 5 
augustus. Lieke blijft echter thuis, 
want die verdient wel wat extra 
rust...’’

Castricumse postduif Lieke
blijkt een kanjer van een winnaar
Castricum - Een van de postduiven van John Hardebol heeft onlangs een 
fantastische prestatie geleverd door zowel nationaal als internationaal 
het snelste te klokken tijdens een wedstrijd die startte in het Franse 
Tarbes.

John Hardebol met winnaar Lieke. 
Foto: Hans Boot

Lieke wordt gecontroleerd door een afgevaardigde van de NPO. Foto: Pigeon Pixels

KORT
Help Oekraïners
Limmen - Werkgroep Caritas 
heeft via Stichting Welzijn 
Castricum het verzoek gekregen 
om vrijwilligers te zoeken voor 
hulp bij de opvang van mensen 
uit Oekraïne. Binnen nu en drie 
weken zullen ongeveer twintig 
personen ondergebracht worden 
in het Paulusgebouw aan de 
Oosterzijweg, de voormalige 
Oosthoek. Eigenaar FlexwonenNH 
maakt de onderkomens klaar. Het 
is de bedoeling dat de vrijwilligers 
deze mensen onder meer zullen 
begeleiden bij de aanvragen van 
leefgeld en een bankrekening. Het 
is dus een administratieve taak. 
Voelt u zich geroepen of kent u 
mensen die dit zouden willen of 
kunnen doen? Meldt u zich dan 
bij ondergetekende Matthé Mooij 
(caritas@corneliuskerk-limmen.nl) 
of schriftelijk naar de pastorie van 
de H. Corneliuskerk t.a.v. werk-
groep Caritas, Dusseldorperweg 
74, 1906 AL Limmen.

Inloop voor ontmoeting
Castricum - Behoefte om anderen 
te ontmoeten? Je bent van harte 
welkom bij Welzijn Castricum. De 
organisatie opent elke maandag 
en vrijdag tussen 10.00 en 14.00 
uur de deuren voor diegenen die 
behoefte hebben in het 
ontmoeten van anderen onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee. Regelmatig combineert men 
dit met creatieve of andere leuke 
activiteiten. In september start 
ook een inloop op zondag van 
14.00 tot 17.00 uur, met uitzonde-
ring van de eerste zondag van de 
maand. Op zondag speelt men 
regelmatig spelletjes. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Meer infor-
matie? Zoek Welzijn Castricum op 
Facebook, stuur een bericht naar 
info@welzijncastricum.nl of bel 
0251 656562.

Lunchlezing
Castricum - Op vrijdag 26 
augustus geeft Eveline Masetti 
een lezing. Tijdens een heerlijke 
lunch kun je luisteren naar de 
mooiste zomerse verhalen. Laat je 
meenemen in de fantasie van 
zomerse vertellingen tijdens ‘Luis-
teren met je mond vol’. Je bent (na 
aanmelding) welkom om 12.00 
uur aan de Dorpsstraat 30. De 
bijeenkomst duurt tot ongeveer 
14.00 uur. De kosten voor deel-
name bedragen 5 euro inclusief 
lunch. Aanmelden kan tot en met 
vrijdag 19 augustus via info@
welzijncastricm.nl of telefonisch 
via nummer 0251 656562.

Wielrenner gewond
na aanrijding
Akersloot - Een 60-jarige man uit 
Egmond-Binnen liep zaterdagoch-
tend een gecompliceerde 
armbreuk op nadat hij door een 
bus was geschept. De bus stak 
vanaf de Raadhuisweg de Gees-
terweg over en reed in de richting 
van de Dorpsstraat. Daarbij had 
de bestuurder, een 28-jarige man 
uit Midwoud, voorrang moeten 
verlenen aan de �etser. Tegen 
hem is proces-verbaal opgemaakt. 
De onfortuinlijke �etser is voor 
behandeling naar een ziekenhuis 
gebracht.

www.

www.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. alcoholische drank; 7. bloedzuigende vleer-
muis; 12. eenvoudig voertuig; 13. icoontje in een tekstbericht;
14. lidwoord; 15. laus deo (afk.); 17. spoorstaaf; 19. grafsteen;
21. familielid; 22. muurholte; 24. overheidsheffing; 27. cilinder;
28. Duits automerk; 30. duw of zet; 31. Europese Economische
Gemeenschap (afk.); 32. land in Afrika; 33. Europeaan; 35.
gemeentepils; 37. Pan American Airways (afk.); 38. balsport;
41. deel van gelaat; 42. vruchtendrank met ijs; 44. nijlreiger;
46. platte schop; 47. boterton; 48. Joodse rustdag; 49. zwem-
vogel; 50. mop of bak; 52. jonge padvinder; 54. glaasje jene-
ver; 56. karaat (afk.); 58. tegen de wind opzeilen; 61. binnen-
vaartuig; 62. neerslag; 64. afstammeling; 65. staat of natie; 67.
in de grond levend zoogdier; 68. mollengang; 70. borreltje; 72.
Tibetaans rund; 73. vernielzuchtige inbreker; 76. Koreaans
automerk; 77. verbrandingsrest; 78. plakband; 79. nattig bij
brood; 81. lage rivierstand (afk.); 82. reuzenslang; 83. Europe-
se vrouw; 84. halsboord; 86. conditietraining; 87. Franse bede-
vaartplaats.

Verticaal 1. boomsoort; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3.
plaaggeest; 4. tienpotig schaaldier; 5. geel (Engels); 6. korte
hevige wervelwind; 7. deel van een geweer; 8. binnenste van
beenderen; 9. zwarte kleverige stof; 10. voorzetsel; 11. nuchter
denkend iemand; 16. kleine inzinking; 18. loofboom; 20. grie-
zelig; 21. aardkluit; 23. teken (signaal); 25. rijstbrandewijn; 26.
deel van de voet; 27. rivier in Oostenrijk; 29. vroeger naam
voor Sint-Petersburg; 32. amandelspijs; 34. borstbeen; 36.
plaats in Noord-Brabant; 37. aarden vaatwerk; 39. muze van
het minnedicht; 40. vezels van de agave; 42. woestijn in Afrika;
43. slot (afloop); 45. vruchtennat; 46. belasting toegevoegde
waarde (afk.); 51. gymnastiektoestel; 53. paleis in Apeldoorn;
54. cafésport; 55. slank en sierlijk; 56. beker op voet; 57. bil-
joenvoud (in samenst.); 59. gierig iemand; 60. openbaar amb-
tenaar; 62. inwoner van het oude Rome; 63. zilverwit metaal;
66. lokspijs; 67. omslag voor papieren; 69. ogenblik; 71. nacht-
roofvogel; 73. vensterruit; 74. vreemd iemand; 75. ontvangst-
bewijs; 78. jongensnaam; 80. free on rail (afk.); 82. bouwkun-
dig ingenieur (afk.); 85. laus deo (afk.).
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plaats in Noord-Brabant; 37. aarden vaatwerk; 39. muze van
het minnedicht; 40. vezels van de agave; 42. woestijn in Afrika;
43. slot (afloop); 45. vruchtennat; 46. belasting toegevoegde
waarde (afk.); 51. gymnastiektoestel; 53. paleis in Apeldoorn;
54. cafésport; 55. slank en sierlijk; 56. beker op voet; 57. bil-
joenvoud (in samenst.); 59. gierig iemand; 60. openbaar amb-
tenaar; 62. inwoner van het oude Rome; 63. zilverwit metaal;
66. lokspijs; 67. omslag voor papieren; 69. ogenblik; 71. nacht-
roofvogel; 73. vensterruit; 74. vreemd iemand; 75. ontvangst-
bewijs; 78. jongensnaam; 80. free on rail (afk.); 82. bouwkun-
dig ingenieur (afk.); 85. laus deo (afk.).

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaar-
heid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Door Aart Tóth

In haar minimale vrije tijd kon je haar 
tegenkomen in de duinen van 
Castricum op de �ets of wandelend 
of hardlopend. Fitness en tennissen 
was daar tussendoor ook nog een 
bezigheid om �t te blijven. Lenie 
heeft twee dochters en drie 
kleinkinderen.

Leefbaarheid
In het winkelgebeuren in Castricum 

was Lenie een van de werkers en 
ideeën-maakster om festiviteiten te 
organiseren. Niet alleen om omzet te 
behalen, maar zeker om het dorp 
leefbaar te houden. Haar medeorga-
nisatoren waren onder meer rijwiel-
handelaar Wim van Vliet en uitbater 
van ‘Rob van Keulen Fashion’ aan de 
Torenstraat. Die festiviteiten liepen 
van een braderie en koopavonden 
tot aan wielerrondes en atletieklopen 
door het dorp. ,,Dat is wat ik tegen-
woordig mis, er gebeurt te weinig in 

het dorpshart om de sfeer en gezel-
ligheid te verhogen. Horeca is daarbij 
natuurlijk belangrijk, maar niet zalig-
makend. Het hele dorpshart moet 
leven’’, vindt Lenie. ,,Daarom is 
‘Versterking van Winkel- en Verblijfs-
gebieden’ opgericht, om de Burge-
meester Mooijstraat op te knappen. 
De ondernemers staan centraal. Het 
horecaplein en de Dorpsstraat erbij 
betrekken en niet te vergeten het 
Kerkplein. De verbinding naar het 
stationsgebied en de duinen.’’

Inzet
Tegenwoordig houdt Lenie zich 
bezig met heel andere zaken, zoals 
haar bedrijf ‘Kernkracht Advies’ en 
het raadslidmaatschap van Lokaal 
Vitaal. Haar portefeuille is de 
komende vier jaren het ruimtelijk 
domein, hetgeen bouwen en wonen, 
verkeer en de Omgevingswet 
inhoudt. Ze is er nog vol van met 
uitspraken als: ,,Castricum schreeuwt 
om woningen in de sociale, maar ook 
in de midden-sector. Dat betekent 
woningen bouwen voor eigen inwo-
ners en zorgen voor doorstroming. 
Leegstaande winkels/panden de 
mogelijkheid geven tot ombouwen 
naar woningen of wooneenheden, 
de detailhandel bij elkaar, clusteren’’ 
is een statement van Lenie.

,,Dat op het Kooiplein alleen 
woningen gebouwd gaan worden, 
zodat de supermarkt naar Bakkum 
kan verhuizen. Mijn aandacht zal 
gaan naar een toekomstvisie voor de 
Schulpstet met woningbouw en een 
sportplan voor Wouterland. De 
komende periode richt ik me op 
modulair en circulair bouwen. Dat 
betekent materialen hergebruiken en 
minder transport omdat er ‘voorge-
bouwd’ wordt in fabrieken om de 
CO2- en stikstofuitstoot te beperken. 
Kortom, bouwen kan duurzamer, 
gezonder, goedkoper en sneller. 
Winkeliers en ondernemers zullen 
door de gemeente ondersteund 
worden als ze zich willen vestigen op 
andere locaties’’, aldus Lenie Kelder.

Wensen
Die heeft Lenie genoeg, zoals het 
goed besteden van vrije tijd met 
bovenbeschreven sporten, waarbij 
haar ervaringen in het verleden zoals 
hardlopen, volleybal, tennis en 

�etsen zeker van pas komen. Ook het 
bezoeken van cultuur zoals musea, 
�lmhuis en bezoeken van steden vult 
haar vrije tijd. Dat is trouwens ook 
een pré bij vakanties, niet echt 
luieren maar bezig zijn, waar Neder-
land en Scandinavische landen de 
voorkeur genieten. Maar aan de top 
staat Portugal om daar rond te reizen 
en vele indrukken op te doen.

Afsluitend heeft Lenie Kelder nog 
een advies: ,,Veel aandacht aan 
gezondheid geven is zeer urgent na 
deze COVID-periode. Het zal helpen 
als we de verkoop van gezonde 
producten in sport- en schoolkan-
tines stimuleren. Als we speeltoe-
stellen voor ouders en grootouders 
plaatsen bij bestaande kinderspeel-
plekken. Als we beweegpleinen 
aanleggen in de dorpen en recreatie-
gebieden. Als we een toekomstvisie 
neerzetten voor sportgebieden als 
Noord-End en Wouterland.’’

Castricum - Nou, dat is niet zo maar een twee drie te vertellen. Een nogal bezig bijtje die Helena Geesje Kelder, 
al snel Lenie genoemd, die in maart 1949 in Alkmaar het levenslicht aanschouwde, zoals dat in die tijd 
uitdrukten. Haar kleuter- en lagereschooltijd bracht ze door in Schoorl/Bergen, net als het vervolg, de MAVO en 
HBO-gerelateerde psychologische opleidingen, waar ze nu nog de vruchten van plukt. In 1980 zocht zij 
Castricum op en startte een heuse sportwinkel in de Burgemeester Mooijstraat, genaamd Dekker Sport 2000, 
tegenwoordig Sport2000. In die tijd was ze samen met collega-ondernemers in de weer met het organiseren 
van activiteiten om het dorp op de kaart te zetten.

Wie is nu eigenlijk Lenie Kelder...?

Lenie Kelder in vervlogen jaren. 
Foto: Aangeleverd

Lenie zoals we haar heden ten dage kunnen tegenkomen. Foto: Rob Berkemeier
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Formanoij

Castricum - Ach, u weet het wel: al die elek-
trische apparaten thuis die in de slaapstand 
staan en dus (!) toch stilletjes stroom vragen. 
Of die gewoon aanstaan terwijl dat niet 
nodig is. Zoveel kost dat toch niet en het is 

wel zo gemakkelijk om snel te kunnen 
gebruiken? Elke watt aan elektrisch verbruik 
kost twee euro per jaar. Ach dat zal wel, maar 
het blijft een post om op te besparen. Op 
jaarbasis voor velen al gauw zo’n 130 euro. 
Energiecoach Piet Geerke: ,,We hebben hier 
al vaker op gewezen, maar onze energiecoa-
ches komen het nog vaak tegen of krijgen er 
vragen over. En ga eens na: opladers voor de 
smartphone, voor de elektrische tandenbor-
stel, voor de kruimeldief, de digitale klok van 
de oven. Oké, die klok zet je liever niet uit 
om later weer gelijk te moeten zetten, net 
zoals als je de deurbel niet loskoppelt als je 
even de deur uit gaat. Maar de TV, de audio-
installatie? Wi�? De ko�ezetter? Met 
vakantie kunnen veel apparaten gewoon uit. 
Ook op de website van Milieu Centraal zijn 
veel tips te vinden over sluipverbruik. 
Wanneer je voor gemak gaat, kun je er vaak 
nog voor kiezen om het apparaat op de ECO-
stand te zetten. Denk dan ook aan het 
modem voor internet en tv. En ja, kijk dan 
ook eens naar het verschil in gebruik van die 
oude koelkast, wasmachine of wasdroger. 
Wanneer je langzamerhand toe bent aan 
een nieuwe, ga je met zo’n aanschaf direct 
�ink besparen. Goed beschouwd kunt u ook 
als het nog niet strikt nodig is beter een 
modern energiezuinig apparaat kopen. 
Waarbij het helemaal echt besparen is door 
de tweede koelkast uit te zetten en de was 
buiten te drogen – oei, wat zegt die coach 
nu weer...’’

Energietip: Op vakantie? 
Voorkom sluipgebruik!

Castricum - Een 16-jarige jongen uit Castricum 
is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt 
op het in bezit hebben van harddrugs. Portiers 
van de plaatselijke horeca wezen de jongen 
rond 02.12 uur aan nadat hij een zaak was 
uitgezet. Politieagenten wilden het gesprek met 
de jongen aangaan, maar die rende daarop 
weg. Even later kon hij staande worden 

gehouden. Hij bleek meerdere envelopjes en 
gripzakjes met vermoedelijk cocaïne bij zich te 
hebben in de achterzak van zijn broek. De 
jongen, die ook �ink wat alcohol had 
gedronken, is aangehouden. 

Hij krijgt een bekeuring voor het bezit van de 
drugs en is aan zijn ouders overgeleverd.

Castricum - Velen van u gaan deze maand 
wellicht van een welverdiende vakantie 
genieten. Men is er aan toe. Het is uiteraard 
iedereen gegund, maar er zijn helaas ook nog 
steeds veel gezinnen die er ook ‘aan toe’ zijn, 
maar zich geen vakantie kunnen permitteren. 
De noodzakelijke inkopen om dagelijks drie 
maaltijden op tafel te krijgen leveren al 
problemen op. Vandaar dat ook in deze 
vakantietijd vrijwilligers weer klaar staan om 
uw giften in ontvangst te nemen op vrijdag-
ochtend 5 augustus van 10.00 tot 12.00 uur 
bij de ingang van de Sint Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 113 in Castricum. ,,Het doet 
goed om maandelijks te kunnen constateren 

dat aan de medemens wordt gedacht, want 
we kunnen telkens diverse kratten met houd-
bare producten aan de Voedselbank over-
dragen’’, aldus de vrijwilligers. De producten 
waar behoefte aan is, zijn houdbare levens-
middelen, persoonlijke verzorgingsartikelen 
zoals shampoo, zeep, tandpasta en tanden-
borstels, maandverband, maar ook wasmid-
delen zijn van harte welkom. Liever geen 
alcoholische dranken.
De donatiebus voor eventuele �nanciële 
bijdragen is uiteraard ook aanwezig. Tot slot 
laat men niet onvermeld dat de inzameling 
van Douwe Egberts-punten een schot in de 
roos is.

Jongen (16) betrapt met harddrugs

Voedselbank niet op vakantie: 
inzamelen gaat door

Castricum - In de nacht van vrijdag op 
zaterdag zagen politieagenten in de Dorps-
straat een scooter rijden zonder verlichting. 
Op het voertuig, dat voorzien was van een 
gele kentekenplaat, zaten twee personen die 
geen helm droegen. Op een stopteken van de 
politie werd niet gereageerd en toen agenten 
de achtervolging inzetten, werd de scooter 
uiteindelijk aan de Schoutenbosch gedumpt. 
Het tweetal ging er rennend vandoor, maar 
kon staande worden gehouden. De 
bestuurder, een 18-jarige jongeman uit 

Castricum, had geen rijbewijs en uit een 
blaastest werd duidelijk dat hij 285 µg/l 
alcohol in zijn adem had. 
Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt 
wegens rijden onder invloed, rijden zonder 
rijbewijs en rijden zonder helm. De bijrijder 
kreeg alleen een bon voor het niet dragen van 
een helm. 
De scooter bleek een geforceerd stuurslot te 
hebben, de politie heeft de volgende dag de 
eigenaar van het voertuig gebeld. Die heeft 
aangifte gedaan van diefstal van zijn scooter.

Drankrijder zonder helm en 
rijbewijs op een gestolen scooter

Piet Geerke is sinds de oprichting bij de lokale 
energie-coöperatie CALorie betrokken.
Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Doel project
Nina Meijers is coördinator van het 
project Samen2. Ze legt de bedoe-
ling van het project op bevlogen 
wijze uit: ,,Via het project proberen 
we ondersteuning te bieden aan 
kwetsbare inwoners die soms kort-
durend, soms langer behoefte 
hebben aan contact. Dit kan zijn na 
het overlijden van een partner, een 
verslechtering van de fysieke 
gezondheid of door het wegvallen 
van het eigen sociale netwerk. We 
brengen ze in contact met een 
‘maatje’. Vaak werkt het al wanneer 
mensen een luisterend oor wordt 
geboden. De ervaring heeft tot nu 
toe geleerd dat deelnemers aan het 
project het �jn vinden en naar het 
contact met het maatje uitkijken. Het 
contact kan bestaan uit samen 
wandelen, sporten, �etsen of kletsen, 
maar ook uit samen spelletjes of 
boodschappen doen.’’

Match
Via een intakegesprek met beide 
partijen gaat Nina na of er een match 
mogelijk is. Zo wordt onder andere 
gekeken naar interesses en motivatie. 
Nina: ,,We zoeken vrijwilligers die 
goed kunnen luisteren, stimuleren en 
motiveren en waar we van op aan 
kunnen. De partijen moeten bereid 
zijn om elkaar gedurende één jaar 
twee keer per maand te ontmoeten. 
Daarnaast vragen we aan de vrijwil-
liger om te proberen de leefwereld 
van het maatje in deze periode te 
vergroten. We hopen dat er zo een 
vertrouwensband wordt opge-
bouwd. Gedurende dit jaar onder-
houdt Welzijn Castricum contact met 
beide partijen om te kijken hoe het 
gaat.’’

Fietsmaatjes
We brengen een bezoek aan Wil 
Lammers (77). Hij en zijn maatje Hans 
Nieuwenhuijs (72) zijn net bezig met 
het bepalen van een datum en een 

route voor hun eerstvolgende geza-
menlijke �etstocht. Ze zijn sinds een 
aantal maanden maatjes van elkaar. 
Via Welzijn Castricum gaf Wil aan 
naar een maatje te zoeken. Hij is 
hiertoe op het spoor gezet door een 
geriatrisch verpleegkundige van ViVa 
Zorggroep. Zij begeleidt Wil sinds bij 
hem enige tijd terug een beginsta-
dium van de ziekte van Alzheimer is 
vastgesteld. Daarnaast heeft hij 
vanwege maculadegeneratie nog 
maar vijftig procent zicht. Om die 
reden rijdt Wil geen auto meer. Hij 
�etst graag, het liefst op z’n race�ets 
of op z’n mountainbike. Sinds zijn 
tienerjaren deed hij veel aan wieler-
wedstrijden mee. De meeste mede-
weggebruikers hebben Wil in de loop 
der tijd als een streep voorbij zien 
gaan. Maar wat moet je met een man 
als Hans, die nog nooit op een race-
�ets heeft gezeten? Wil’s vrouw An 
(77) legt het uit: ,,Wil begint steeds 
meer dingen te vergeten. Fietsmaatje 
Hans is niet bedoeld om hard te 

�etsen maar om contact op te 
bouwen. Als Wil straks verder 
achteruit gaat en niet meer zelf-
standig kan �etsen, kent hij alvast 
iemand die met hem mee�etst.’’ 
Omdat het geheugen van Wil minder 
wordt merkt An dat ze hem meer in 
de gaten houdt. Op de momenten 
dat hij en Hans samen gaan �etsen 
hoeft ze dit niet te doen. Dit geeft 
haar de ruimte om even aan zichzelf 

toe te komen. Wil blijkt over humor 
te beschikken. ,,Als �etsmaatje 
hoopte ik natuurlijk op een Eddy 
Merckx, omdat ik zelf van racen 
houd.’’ Dit blijkt Hans zeker niet te 
zijn. Samen maakten ze op de stads-
�ets al ritjes naar Egmond aan Zee, 
Wijk aan Zee en reden ze een polder-
tocht. Hierbij bleek dat Wil zijn wilde 
raceharen nog niet kwijt is en het 
voor hem wennen was om inge-
houden, – voor zijn doen ‘truttig’ – te 
�etsen. Maar hij moest wel als hij 
maatje Hans niet uit het oog wilde 
verliezen. Wil: ,,Ik kon mijzelf op de 
�ets aanvankelijk niet goed rust 
gunnen. Met Hans lukt dit nu wel en 
ik sla veel meer op van de omgeving. 
Het contact met Hans is prima.’’

Meerwaarde
Hans meldde zich elf jaar terug bij 
Welzijn Castricum. Hij was toen net 
met pensioen en wilde dingen gaan 
doen waardoor hij zich nuttig kon 
maken. In de loop der tijd is hij al met 

meerdere personen maatje geweest. 
Op dit moment heeft hij er vier onder 
zijn hoede, waaronder Wil. Hoe 
beleeft Hans zijn rol? ,,Ik wil graag 
iets doen voor de groep die het niet 
cadeau krijgt in het leven. Het 
levensverhaal van de ander interes-
seert mij en ik probeer erachter 
komen hoe dit zich tot mijn leven 
verhoudt. Ik weet dat Hans aanvan-
kelijk werkzaam is geweest in de 

meet- en regeltechniek. Later werd 
hij maatschappelijk werker en 
verpleegkundige in de psychiatrie. Ik 
vind het interessant om te horen hoe 
iemand tot zo’n rigoureuze omme-
zwaai komt. Ik ben een mensenmens 
en wil graag andere mensen helpen. 
Ik moet wel zien dat mijn maatje de 
meerwaarde van het contact ziet. Dit 
is bij Wil zeker het geval.’’

Behoefte
Nina zegt dat zij op zoek is naar een 
wandelmaatje voor een slechtziende 
man, een duo-�etsmaatje, gezellige 
kletsmaatjes voor een kopje ko�e, 
maatjes die willen langskomen voor 
een spelletje en een maatje om 
samen boodschappen mee te doen. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden 
bij n.meijers@welzijncastricum.nl of 
bellen naar 06 42387829. Als u zelf 
behoefte heeft aan een maatje kunt 
u ook contact opnemen, want 
iedereen verdient een maatje.

Castricum - Vandaag de dag is eenzaamheid vaker een maatschappelijk probleem dan een privéprobleem. Dit 
komt omdat de maatschappij aan verandering onderhevig is. Er zijn steeds meer mensen die niet op sociale 
netwerken kunnen terugvallen en daarom geïsoleerd raken. Om deze groep een helpende hand toe te steken is 
Welzijn Castricum een aantal jaren terug gestart met het project Samen2.

Samen2: Iedereen verdient een maatje

Via het project Samen2 project wordt geprobeerd eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Foto: Henk de Reus

Nina Meijers: ,,We hopen dat er via het Samen2 project een vertrouwensband wordt 
opgebouwd.’’ Foto: Henk de Reus

Wil (links) en Hans nemen samen de plannen door voor de eerstvolgende �etstocht. Dit geeft vaak al lol. Foto: Henk de Reus

Door samen te �etsen ontstaat er een goede onderlinge band en kan Wil, als zijn 
situatie achteruit gaat, altijd op Hans terugvallen. Foto: Henk de Reus
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Pinkhaar: ,,Natuurlijk ben je blij dat je 
een eigen dak hebt als je uit een asiel-
zoekerscentrum komt of als je je huis 
uit moet om wat voor reden dan ook. 
Je accepteert een gebrekkige kwali-
teit, een hoge huurprijs en onzeker-
heid over je toekomst eind volgend 
jaar. Vergeten wordt waar het echt om 
draait: willen we in Nederland, in 
Castricum, een inclusieve samenle-

ving opbouwen? De wethouder 
maakt een onderscheid tussen status-
houders/spoedzoekers die hij een 
noodwoning biedt en andere inwo-
ners van Castricum die in een gewone 
sociale huurwoning mogen wonen. 
Het argument van de wethouder dat 
er niet genoeg gebouwd kon worden 
is niet steekhoudend. Er werd en 
wordt in Castricum enorm veel 

gebouwd, hoofdzakelijk in de dure 
vrije sector. Het is een kwestie van 
politieke prioriteiten om iedereen 
fatsoenlijk te huisvesten. De vorm 
�exwonen, zeker als het commercieel 
wordt neergezet, is achterhaald: het 
biedt geen kwaliteit, is niet duurzaam 
en biedt geen perspectief om een 
leven op te bouwen.’’ Pinkhaar stuurt 
aan op modulair bouwen, een kwali-
tatieve en snelle vorm van tijdelijke 
woningbouw door woningcorporaties 
voor de duur van vijftien à twintig 
jaar. ,,Dat is aantoonbaar duurzaam 
en biedt mensen het perspectief om 
een toekomst en netwerk op te 
bouwen. Het enige wat nodig is, is 
politieke moed.’’

Castricum - In de Volkskrant gaf wethouder Paul Slettenhaar vorige week 
een toelichting op de wijze waarop de gemeente vluchtelingen huisvest 
in �exwoningen. De wethouder spreekt positief over het experiment, 
waarmee Castricum een voortrekkersrol in het land vervult. Kritiek is er 
echter ook. Raadslid Peter Pinkhaar (PvdA) roept de gemeente op om te 
stoppen met �exwonen en in plaats daarvan meer geld te steken in het 
zogenoemde inclusief bouwen.

Raadslid Pinkhaar (PvdA): 
,,Investeer in inclusief bouwen’’

LEZERSPOST

Afgelopen maand liep ik voor de 
twintigste keer de Vierdaagse van 
Nijmegen en ik had het genoegen 
om dit jaar elke dag Hein Poel tegen 
te komen. Hij verdient het om in het 
zonnetje gezet te worden, want ik 
was niet de enige die erg genoten 
heeft van zijn aanwezigheid. Vele 
andere lopers van de Vierdaagse 
werden ook blij van hem. Met zijn 
dagelijks wisselende out�ts en 
grappen wist hij de sfeer bij de lopers 
erin te houden. Hij sprak lopers die 
het moeilijk hadden moed in en 
motiveerde iedereen om door te 
zetten tot het einde. Op de laatste 
dag van de Vierdaagse Nijmegen 
2022 poseerde Hein voor deze foto. 
Bij deze dus: Hein bedankt voor je 
aanwezigheid en gezelligheid in 
Nijmegen!

Cees Hes, Castricum

Hein Poel

Castricum - Zo mooi als het weer de afgelopen week was, zo nat begon de zondag. Dat betekende ook regelmatig een 
buitje op de mini-rootsmarkt die zomers elk weekend van 11.00 tot 17.00 uur op de camping aan de Zeeweg wordt 
gehouden. Voor Lotte Seijsener, die hier regelmatig is te vinden met de verkoop van zelfgemaakte sieraden, tassen en 
beachspullen uit Bali, maakte dat echter weinig verschil: ,,Weer of geen weer, de markt gaat altijd door. Het is vandaag 
misschien iets minder druk, maar ik heb toch aardig wat producten verkocht.’’ Tekst en foto: Hans Boot

Druilerige markt op Camping Bakkum

Castricum - Na vijf weken werken aan het plaatsen van een nieuwe duiker 
onder de Witte Brug is de Uitgeesterweg sinds vrijdag weer begaanbaar voor 
�etsers, voetgangers en bestemmingsverkeer. Deze vervanging was volgens 
de gemeente noodzakelijk vanwege de schade aan de duiker door het land-
bouwmaterieel dat de brug ook regelmatig passeert. De gemeente laat ook 
weten dat het project nog niet helemaal af is. Voor de pas aangebrachte klin-
kerbestrating komt volgend jaar asfalt in de plaats. Oud-Castricum heeft sinds 
2012 de gemeente gevraagd om brugleuningen te plaatsen vanwege herstel 
van het erfgoed en omdat de situatie gevaar opleverde. Vorig jaar september 
zijn er na overleg met de gemeente tijdelijke witte leuningen geplaatst die de 
gemeente in depot had. Deze zijn voorlopig teruggeplaatst, maar in overleg 
met Oud-Castricum volgen er nog de�nitieve leuningen. Tekst en foto: Hans 
Boot

Witte Brug weer open

In juni 2021 heeft de gemeenteraad 
het besluit genomen om de Marana-
thakerk te slopen en de herontwikke-
ling van de locatie voor te bereiden. 
,,Met dit besluit zal een belangrijk 
onderdeel van de lokale geschiedenis 
verdwijnen’’, aldus Bond Heemschut. 
De Maranathakerk is een gebouw uit 
het rijke en bijzondere oeuvre van 
Hendrik Eldering en een voorbeeld van 
de wederopbouwperiode 1945-1970. 
Kenmerkend voor de bouwstijl van 
Eldering zijn de door hem ontworpen 
glas-in-betonvensters in veel van de 
door hem gebouwde kerken. Heem-
schut noemt dit zijn onmiskenbare 
eigen handschrift. Hij zag kerken 
vooral als multifunctionele centra, die 
niet alleen dienden voor kerkdiensten 

maar ook voor andere activiteiten en 
bijeenkomsten. Zo heeft de Marana-
thakerk ook gefunctioneerd.

Wederopbouwarchitectuur
De Maranathakerk heeft de omgeving 
binnen Castricum een gezicht 
gegeven. Eerst te midden van bollen-
velden en later in een bebouwde 
omgeving. Het is een voorbeeld van 
wederopbouwarchitectuur. Bond 
Heemschut: ,,De wederopbouwkerken 
vormen het sluitstuk van een eeuwen-
lange kerkbouwtraditie die voorafgaat 
aan de vernieuwingen van de jaren 
zestig van de twintigste eeuw en aan 
de ontzuiling, secularisatie en ontker-
kelijking. Zo groot als de voorspoed en 
het optimisme waren tijdens de bouw, 

zo snel worden vele van deze kerkge-
bouwen uit de periode 1945-1970 nu 
in hun voortbestaan bedreigd. Door 
hun jonge leeftijd hebben de meeste 
van deze kerken nog geen beschermde 
status. Sloop van een beeldbepalend 
gebouw is niet altijd de beste optie. 
Een zorgvuldig herbestemd monu-
mentaal object kan juist een bijdrage 
leveren aan het leefbaar houden van 
wijken en dorpen.’’

In het groen
De Maranathakerk wordt nog enigszins 
omringd door groen in een nogal 
versteende omgeving. Het is zeer de 
vraag of bij herontwikkeling het groen 
gespaard zal worden of dat er nog 
meer verstening voor in de plaats gaat 
komen. Bond Heemschut: ,,Het herbe-
stemmen van de Maranathakerk is van 
belang in cultuurhistorisch, steden-
bouwkundig en 
duurzaamheidsopzicht.’’

Castricum - Bond Heemschut, een vereniging die pleit voor het behoud 
van cultuurmonumenten in Nederland, heeft in juli een brief naar de 
gemeenteraad gestuurd. De organisatie pleit daarin om de voorgenomen 
sloop van de Maranathakerk te heroverwegen.

Pleidooi voor behoud Maranathakerk

De Maranathakerk is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur uit de periode 
na 1945. Foto: aangeleverd
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Hierges – De zomervakantie is nu in volle gang en de rubriek 
‘Op reis’ gaat nog even door met het ontdekken van mooie 
bestemmingen en het geven van reistips om u te inspireren. 
Redacteur Bart Jonker was in het prachtige Hierges in de Franse 
Ardennen van Noord-Frankrijk, geklemd in een puntje tussen 
België. Een kleine plaats met een grootse geschiedenis en schil-
derachtig mooi! Gaat u mee Hierges ontdekken? 

Het kasteel van Hierges
Hierges wordt gedomineerd door het markante en imposante 
kasteel (of fort) van Hierges, oorspronkelijk gestoeld op de 
grondvesten van een toenmalig fort, dat stamt uit de 9de eeuw. 
Het kasteel van Hierges heette aanvankelijk ‘Het kasteel van 
Jeruzalem’.
Deze oorspronkelijke naam is ontstaan vanwege het Koninkrijk 
Jeruzalem, een kruisvaarderstaat in Palestina van 1099 tot 1291, 
gesticht door Godfried van Bouillon, nadat de stad Jeruzalem 
veroverd was door kruisvaarders. In de 10de eeuw behoorde de 
heerlijkheid van Hierges deels tot het Huis van Ardennen. Ten 
tijde van de kruistochten was het fort van Hierges verbonden 
aan het Prinsdom Luik. 

In de 12de eeuw werd het kasteel voor het eerst verwoest. Het 
kasteel van Hierges werd herbouwd in de 16de eeuw. In de 18de 
eeuw werden de oude gemeenschapsruimte en de duiventil 
gebouwd. In 1792 had het kasteel te duchten van aanvallen 
door revolutionairen en werd het kasteel door een brand in 1793 
verwoest. 

Het kasteel is gebouwd in de Maaslandse renaissancestijl en ligt 
in het stroomgebied van de Maas. Thans zijn er nog de omrin-
gende muren en drie grote ronde torens, die gedeeltelijk 
verwoest zijn en opgetrokken zijn uit rood baksteen en de 
beroemde steensoort uit de streek: het  ‘blauwe steen van Givet’. 
De volledig gerestaureerde vierde toren wordt nu bewoond. Het 
kasteel is in privé-eigendom en niet te bezoeken. Het vormt een 
bezienswaardigheid en maakt deel uit van de toeristische kaste-
lenroute ‘Route des forti�cations’ in de Ardennen. Warm 
aanbevolen! 

Koningskwestie België
Het kasteel van Hierges speelde een prominente rol ten tijde van 
de Koningskwestie in België (1940-1951) rond de Belgische 
koning Leopold III, over zijn terugkeer op de troon na zijn 
omstreden rol in de Tweede Wereldoorlog. Op het kasteel 
vonden veel besprekingen over deze Koningskwestie plaats. 
Uiteindelijk werd koning Leopold III in 1951 gedwongen troons-
afstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn. 

Kerk Saint Jean Baptiste en kunstenaarsdorp
Een ander historisch gebouw is de kerk Saint Jean Baptiste. 
Oorspronkelijk was deze kerk een kapel. De kerk is gebouwd in 
1579. De buitenmuren van deze kerk zijn tevens opgetrokken uit 
de lokaal blauwe steensoort uit Givet. 
Wie slentert door de knusse straatjes, zal opvallen dat Hierges 
zich tevens pro�leert als kunstenaarsdorp. Kunstwerken van 
lokale kunstenaars zijn hier te bewonderen. 

Route Rimbaud/Verlaine
Naast eerdergenoemde kastelenroute ‘Route des forti�cations’, is 
het mogelijk de toeristische route ‘Rimbaud/Verlaine’ te doen - 
twee beroemde 19de eeuwse Franse dichters - die samen een 
tamelijk turbulent leven voerden, hier rondzwierven als vage-
bonden en een homoseksuele relatie met elkaar hadden. 
Hierges maakt ook deel van deze route. Die relatie ontstaat als 
de jonge 17-jarige Arthur Rimbaud gaat inwonen bij de oudere 
Paul Verlaine en zijn zwangere echtgenote Mathilde Mauté. Dat 
dit veel spanning binnen dit huishouden oplevert laat zich 
raden. Beide dichters waren vertegenwoordigers van de kunst-
stroming symbolisme en decadentisme. Arthur Rimbaud werd 
geboren in het nabijgelegen Charleville (thans Charleville-
Mézières) aan de Maas in 1854 en overleed te Marseille in 1891. 

Paul Verlaine werd geboren te Metz in 1844 en is overleden te 
Parijs in 1896. Beide dichters worden in de literatuur gezien als 
grote vernieuwers van de dichtkunst.  

Givet
Nabijgelegen, aan de grens met België ligt Givet aan de Maas, 
waar de rivier verder België instroomt. Givet is een gezellig 
stadje met leuke restaurantjes, barretjes, hotels en een camping 
aan de Maas. Ook Givet maakt deel uit van de ‘Route Rimbaud/
Verlaine’, alsmede van de ‘Route des forti�cations’ met haar 
vesting Charlemont, waarvan de bouw in 1555 aanving onder 
Karel V. Iets verderop bevindt zich bij het dorpje Chooz een kern-
centrale (waarvan er veel in Frankrijk staan), die de omgeving 
van elektriciteit voorziet.

Hierges, een fraai stukje historie in het puntje van Noord-Frankrijk

Het kasteel van Hierges.

Givet aan de Maas.
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Leesgroep Literatuur Heemskerk N2 
komt eens per zes weken op dins-
dagochtend bij elkaar, roulerend bij 
de leden thuis. Voor komend seizoen 
zijn de volgende titels gekozen: 
‘Verwachting’ van Anna Hope, ‘De 
terugkeer’ van Esther Gerritsen, 
‘Shuggie Bain’ van Douglas Stuart, 
‘Herkomst’ van Sasja Stanisjic, ‘Meisje, 
vrouw anders’ van Bernardine 
Evaristo en ‘De tuinen van Buitenzorg’ 
van Jan Brokken. De deelnemers 
bespreken deze boeken aan de hand 
van leeswijzers en discussievragen. 
Lijkt het u iets om u aan te sluiten bij 
deze groep? Stuur dan een bericht 
aan contactpersoon Caroline Koning-
Versteeg (koningcaroline@hotmail.
com). Leesgroep Literatuur Castricum 

N1 komt bij elkaar op donderdag-
middag, roulerend bij de leden thuis. 
Het komend seizoen worden de 
volgende boeken gelezen en 
besproken: ‘Aleksandra’ van Lisa 
Weeda, ‘De stem’ van Jessica Durla-
cher, ‘Het lichtje in de verte’ van 
Antonio Moresco, ‘Verzonken stad’ 
van Marta Barone, ‘Klara en de zon’ 
van Kazuo Ishiguro, ‘De overle-
venden’ van Alex Schulman en ‘De 
familie Wachtman’ van Christiaan 
Alberdingk Thijm. Is uw belangstel-
ling gewekt? Neem dan contact op 
met Henriette Kraan-Stapel (kraan-
stapel@ziggo.nl / 06 51501017).
Leesgroep Filoso�e Castricum Fil1 
leest behalve �loso�e onder meer 
ook geschiedenis. Men komt eens in 

de twee maanden bij elkaar op 
woensdagochtend, roulerend bij de 
leden thuis. Aankomend seizoen 
staan de volgende boeken op het 
programma: ‘Waarom schurken pech 
hebben en helden geluk’ van Jurriën 
Hamer, ‘Frictie, ethiek in tijden van 
dataïsme’ van Miriam Rasch, ‘Dood-
gewone vrienden’ van Paul van 
Tongeren, ‘Geen idee; �loso�e van 
het boerenverstand’ van Jan 
Warndor�, ‘Hek’ van Martin Dren-
then, ‘Rode hongersnood’ van Anne 
Applebaum en ‘Grand Hotel Europa’ 
van Ilja Leonard Pfeij�er. Wilt u meer 
weten over deze groep? De contact-
persoon, Jelte Koopman, kan u meer 
informatie geven (jelted60@gmail.
com).

Alle leesclubs maken gebruik van de 
door deskundigen samengestelde 
boekenlijsten van de landelijke orga-
nisatie Senia. Zie www.senia.nl voor 
meer informatie.

Castricum/Heemskerk - Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. 
Je bekijkt een boek met andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Boven-
dien ontmoet je leuke mensen. Drie verschillende door Senia opgerichte 
leesclubs in Castricum en Heemskerk hebben plaatsen vrij voor geïnte-
resseerde lezers.

Leesclubs in Castricum en 
Heemskerk zoeken nieuwe leden

De leden van de leesclubs komen roulerend bij elkaar thuis bijeen om over de gelezen boeken te praten. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Een paar weken geleden zou mijn zus, die ALS heeft, een 
weekend met vriendinnen in een appartement aan het 
strand verblijven. Het appartement zou geschikt en 
bereikbaar zijn voor iemand in een rolstoel. Dit is haar 
tot drie keer toe verzekerd. Zelf ben ik ook nog gaan 
informeren. En er werd mij gezegd dat het appartement 
op de begane grond was en bereikbaar per rolstoel. Ook 
zou er een strandrolstoel beschikbaar zijn. Het apparte-
ment bleek echter alleen bereikbaar te zijn via een trap. 
Met hulp is mijn zus per rolstoel naar beneden gegaan. 
Het was levensgevaarlijk. Het appartement was prachtig, 
maar we hebben direct contact opgenomen met de 
manager om te vertellen dat dit niet te doen was. De 
manager heeft geprobeerd te ruilen met de familieka-
mers, die wel per rolstoel bereikbaar waren. Maar helaas, 
die waren vol. Daarna bood zij aan het ontbijt en diner 

naar ons te brengen, eveneens dat ze ons tot 22.00 uur 
wilde helpen. Zij besloten te proberen of mijn zus tussen 
twee vriendinnen de trap op kon. Dat is met veel pijn en 
moeite gelukt, waarbij zij ontdekten dat de trap te smal 
was om veilig boven te kunnen komen. De eigenaar gaf 
aan dat ze hun geld terug konden krijgen en heeft 
uiteindelijk voor een alternatieve accommodatie 
gezorgd. Op zich een prima hotel, alleen anders dan 
gepland omdat deze niet gelegen was bij het strand. Ze 
waren hevig teleurgesteld, temeer daar dit een bijzonder 
weekend zou zijn met een ongeneeslijk zieke vriendin, 
waar geen enkel begrip voor werd getoond. Ik wil 
hiermee aantonen dat de accommodatie verkeerde 
voorlichting geeft en het hotel zeker niet geschikt is 
voor mindervaliden. Ook lijkt het mij zinvol/verplicht om 
dit op de site van hotels te vermelden, om te voorkomen 
dat andere mindervaliden dezelfde teleurstelling 
ondervinden.

Ria du Prie

Grote teleurstelling
bij strandappartement

AGENDA
WOENSDAG 3 AUGUSTUS

Lasergamen voor kinderen van 
15.00 tot 16.00 uur (groep 7/8), van 
16.30 tot 17.30 uur (groep 7/8) en 
van 19.30 tot 20.30 uur (12-16 jaar) 
op het Koekoeksveld in Limmen. 
Aanmelden via www.jongeren-
werkbuch.nl.

Zinnige Zomeravond van 18.00 tot 
21.00 uur in de pastorie van de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum met maaltijd, �lm 
en een goed gesprek. Deelname 6 
euro. Aanmelden bij Hennie 
Brugman (06 41820710/0251 
654447/hennie.brugman@ziggo.nl).

DONDERDAG 4 AUGUSTUS

Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (3 t/m 5 jaar) door 
Margreet Rodenburg van 09.30 tot 
10.30 uur in de gymzaal aan de 
Eerste Groenelaan 62 in Castricum. 
Aanmelden per e-mail (roze-
quarts@hotmail.com) en info op 
www.margreetrodenburg.nl/dans. 
Foto: Marcel Fraij

Lasergamen voor kinderen van 
15.00 tot 16.00 uur (groep 7/8), van 
16.30 tot 17.30 uur (groep 7/8), van 
19.30 tot 20.30 uur (12-16 jaar) en 
van 21.00 tot 22.00 uur (12-16 jaar) 
op recreatieveld De Hoorne in 
Akersloot. Aanmelden via www.
jongerenwerkbuch.nl.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
Inzameling voor de Voedselbank 
van 10.00 tot 12.00 uur bij de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. Houdbare levens-
middelen, persoonlijke verzor-
gingsartikelen en wasmiddelen zijn 
welkom. Tevens contante bijdragen 
en inleveren Douwe 
Egberts-punten.

Concert door pianist Aarón Ormaza 
Vera (Ecuador) en celliste Caitlin 
Whitnall (Groot-Brittannië) om 
20.00 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Info op 
www.ihms.nl en kaarten via de 
website of aan de zaal (geen 
pinmogelijkheid aanwezig).

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum. Info op www.rootsmarket.
nl.

ZONDAG 7 AUGUSTUS
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum. Info op www.rootsmarket.
nl.

Maandelijkse wandeling door het 
Oer-IJ-gebied om 13.00 uur bij 

Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 
in Akersloot. Deelname kost 2 euro 
inclusief toegang tot de expositie 
(geen pinbetaling mogelijk). Foto: 
Bos Media Services

DINSDAG 9 AUGUSTUS
Dikkie Dik-activiteit van 10.00 tot 
11.30 uur in het Peutercafé aan de 
Van Speykkade 61 in Castricum met 
een echte poppenkast en aanslui-
tend knutselen. Toegang gratis.

Voorstelling ‘Museum van de 
verloren herinneringen’ om 15.00 
uur in woonzorgcentrum De 
Cameren aan de Lage Weide 3 in 
Limmen. Toegang gratis. Info op 
www.tinaninani.com. Beeld: 
aangeleverd

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
Zinnige Zomeravond van 18.00 tot 
21.00 uur in de pastorie van de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum met maaltijd, �lm 
en een goed gesprek. Deelname 
kost 6 euro. Aanmelden bij Hennie 
Brugman (06 41820710 / 0251 
654447 / hennie.brugman@ziggo.
nl).

EXPOSITIES
Keramiek van Hannie Poelmeijer en 
schilderijen van haar overleden 
man Leo Poelmeijer tot en met 25 
september in Gemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot. Elke 
zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur. Toegangsprijs gemaal: 1 euro 
(geen pinbetaling mogelijk). Info 
op www.gemaal1879.nl. Tevens 
geopend op 10 en 11 september 
van 10.00 tot 17.00 uur (Open 
Monumentendagen).

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kim 
van Herwijnen toont deze maand in 
restaurant De Open Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum de 
groot-formaat schilderijen die hij 
maakte in het daar tegenover 
gelegen atelier ‘Anders Bekeken’. 
Dagelijks geopend van 09.00 tot 
17.00 uur.

Overzichtstentoonstelling schilde-
rijen van Henk van Dam op 13 en 
14 augustus in zijn eigen atelier aan 
Woude 13 op het eiland De Woude. 
Thema: dertig waar werken op De 
Woude, twintig jaar werken in 
Frankrijk. Op beide dagen geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Info op 
https://henkvandamgallerypain-
tingsdewoude.art.

De Egmondse schilder Roderick 
Taylor exposeert tot en met 2 
september in de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum. De tuin is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

Heemskerk - De politie heeft maan-
dagmiddag drie jongens van 13 en 
14 (2x) jaar aangehouden. Zij worden 
verdacht van het in brand steken van 
een hooiberg aan de Voorweg. De 
brandweer is urenlang bezig geweest 
met het blussen van de brand. In de 
hele regio dwarrelden maandag aan 
het eind van de middag stukjes 
verbrand hooi door de lucht. Agra-
riërs uit de buurt hebben geholpen 

met het bestrijden van het vuur door 
de hooibalen met behulp van 
machines uit elkaar te trekken. De 
politie meldt dat de aangehouden 
jongens allemaal afkomstig zijn uit 
Heemskerk. Na het eerste verhoor 
zijn ze in verzekering gesteld bij hun 
ouders thuis. Dinsdag werden ze 
verder verhoord. Aangezien de 
jongens minderjarig is het zoge-
naamde Kinderrechtenverdrag van 

toepassing. Insluiting in een poli-
tiecel is op grond van dat verdrag 
een uiterste maatregel, die in dit 
geval niet werd toegepast. De politie 
onderzoekt nog of er meer mensen 
betrokken zijn geweest bij het 
ontstaan van de brand. Getuigen die 
nog niet met de politie hebben 
gesproken, kunnen zich melden via 
telefoonnummer 0900 8844. Liever 
anoniem? Bel dan met 0800 7000.

Politie pakt drie pubers op na 
grote brand in hooiberg Voorweg
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Ruim tweeduizend vrijwilligers hebben 
zich al aangemeld voor de dertig 
opruimacties: elke dag wordt het 
strand tegelijkertijd in het noorden en 
in het zuiden van het land opgeruimd. 
De vrijwilligers ruimen al het afval op 
dat ze tegenkomen. Deze editie is er 
extra aandacht voor vervuiling door 
peuken. Vorig jaar zijn in vijftien dagen 
tijd 57.772 peuken van het strand 
geraapt. De landelijke opruimactie 
startte maandag in Cadzand en op 
Schiermonnikoog. Maandag 15 
augustus is de laatste dag van de Tour 
bij Zandvoort. Dan worden de resul-
taten bekendgemaakt.

Peukenvrije stranden
Op populaire stranden in Nederland is 
de sigarettenpeuk het meest 
gevonden afval. Peuken bestaan 
grotendeels uit plastic. Er zitten allerlei 
giftige sto�en in en één peuk kan wel 
duizend liter water vervuilen. Stichting 
De Noordzee roept via een petitie 
gemeenten op het peukenprobleem 
aan te pakken met peukenvrije 
stranden.

Inschrijven 
Het is nog mogelijk om deel te nemen 
aan één of meerdere etappes. De 
etappe in Castricum vindt plaats op 13 

augustus. Inschrijven kan via www.
beachcleanuptour.nl/etappes. Naast 
de opruimactie zijn op er op diverse 
locaties activiteiten waar mensen ook 
zonder zich aan te melden aan mee 
kunnen doen. De speciale Noordzeen-
atuur-dagen zijn op 12, 13, 14 en 15 
augustus in respectievelijk Wassenaar, 
Katwijk aan Zee, Wijk aan Zee en 
Zandvoort.

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is al ruim 
veertig jaar dé organisatie als het gaat 
om bescherming en duurzaam gebruik 
van de Noordzee. De organisatie staat 
voor een schone en gezonde Noordzee 
die duurzaam wordt gebruikt. Men 
werkt aan het bereiken van een 
gezond ecosysteem dat invloeden van 
buiten weerbaar en veerkrachtig 
opvangt. Volgens Stichting De 
Noordzee moet de Noordzeenatuur 
altijd het uitgangspunt zijn voor duur-
zaam gebruik. De organisatie komt op 
voor de Noordzee en werkt samen met 
andere partijen aan oplossingen voor 
huidige en toekomstige uitdagingen 
op de Noordzee. De jaarlijkse landelijke 
strandschoonmaakactie, de Boskalis 
Beach Cleanup Tour, is mogelijk dankzij 
de steun van de hoofdsponsor Boskalis 
en vele andere partners.

Negende editie Boskalis Beach 
Cleanup Tour gestart
Regio - Maandag is de negende editie van de Boskalis Beach Cleanup 
Tour gestart. Op initiatief van Stichting De Noordzee ruimen duizenden 
vrijwilligers vijftien dagen lang afval op langs de hele Noordzeekust. Zo 
vragen ze aandacht voor een schone en gezonde Noordzee. Aanmelden 
voor deelname is nog mogelijk.

Een culturele uitwisseling is niet alleen 
een avontuur voor de buitenlandse 
scholier, ook het gastgezin leert over 
de cultuur die een buitenlandse scho-
lier meebrengt. Zo hoef je niet ver te 
reizen om de wereld te ontdekken. Je 
kunt de wereld in huis halen met een 
Braziliaanse of Franstalige Belgische 
uitwisselingsstudent of misschien past 
een scholier uit Thailand of Duitsland 
beter bij je?

Uitwisseling naar Nederland 
Nederland blijkt steeds populairder te 
worden als ‘high school’-bestemming. 
Nederland wordt gezien als een veilig 
en gastvrij land. Het High School 
Hollandprogramma groeit, voor een 
aantal studenten die eind augustus 
naar Nederland komen is men nog op 
zoek naar een enthousiast gastgezin 
dat deze studenten een warm thuis 
kan bieden voor drie, vijf of tien 
maanden. Je kunt dus gastgezin 
worden voor een korte periode, maar 

ook voor het hele schooljaar. Lijkt het 
je leuk om dit avontuur aan te gaan 
met een uitwisselingsstudent?

Wie zijn de internationale 
scholieren?
Er komen uitwisselingsstudenten van 
over de hele wereld naar Nederland, uit 
maar liefst twintig verschillende 
landen. Zo kan de muzikale Damien uit 
Australië niet wachten om in de Neder-
landse cultuur te duiken. Zijn grootste 
hobby’s zijn vissen, nieuwe plekken 
ontdekken en gitaar spelen. De spor-
tieve, Italiaanse Aisling zal ook naar 
Nederland komen. Ze gaat graag 
zwemmen en wil in de toekomst 
drama studeren. Maar ook Luïza uit 
Letland en de Thaise Pattarawee zijn 
erg nieuwsgierig naar de Nederlandse 

taal en cultuur. Daarom willen ze graag 
een tijdje in een gezellig gastgezin 
verblijven om hun droom werkelijkheid 
te laten worden. Ga jij met één van hen 
ons land verkennen of ben je nieuws-

gierig geworden naar de andere 
buitenlandse studenten? Bezoek www.
travelactive.nl om kennis te maken met 
alle studenten die deze zomer naar 
Nederland komen.

Ervaringen 
Menig gastgezin ging je al voor in dit 
avontuur. Bijvoorbeeld de familie Van 
Rengs, zij waren gastgezin van de 
Braziliaanse João Pedro. ,,Het doet ons 
goed om iemand de kans te geven dit 
avontuur aan te gaan. Wij zagen dit als 
een mooie kans voor de kinderen. Zij 
kunnen veel van deze culturele uitwis-
seling leren.’’ Ook de familie Van Berkel 
had een fantastische ervaring met de 
Italiaanse Naima. ,,Het klikte vrijwel 
meteen, de meiden hebben onderling 
dezelfde humor! Het was wel wat 
drukker met een extra dochter erbij.’’ 
Zo vertelde de Amerikaanse Willa over 
haar ervaring in Nederland bij een 
gastgezin: ,,Ik maak het echte Neder-
landse leven van dichtbij mee. Tegelij-
kertijd leert mijn gastgezin ook veel 
over mijn cultuur en gewoontes. Het is 
dus een echte uitwisseling!’’

Begeleiding
Gedurende de uitwisseling worden het 
gastgezin en de student begeleid door 
een lokale coördinator. Deze bege-
leider is de steun en toeverlaat van 
scholier en gastgezin. Ook helpt deze 
coördinator met de kennismaking van 
de Nederlandse cultuur, onder meer 
door lokale tripjes te organiseren. 
Travel Active organiseert evenementen 
voor scholieren en gastgezinnen, zodat 
zij elkaar leren kennen en ervaringen 
kunnen uitwisselen. Gastgezin zijn 
voor een buitenlandse scholier is op 
vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet 
in kost en inwoning. De overige kosten 
zijn voor rekening van de scholier of 
Travel Active. Neem voor meer infor-
matie contact op met het High School 
Hollandteam via highschoolholland@
travelactive.org of bel: 085 2224810.

Castricum - Eind deze maand maken tientallen uitwisselingsstudenten 
van over de hele wereld hun droom waar door een periode van drie tot 
tien maanden ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur, 
taal en tradities. De scholieren wonen bij Nederlandse gastgezinnen en 
gaan naar de middelbare school. Word jij gastgezin voor één van deze 
studenten en bied je hen een warm thuis? In het voortgezet onderwijs in 
Castricum, waar internationalisering een steeds belangrijker thema 
wordt, zijn de studenten welkom.

Wie biedt Australische Damien of 
Italiaanse Aisling een gezellig thuis 

Aisling uit Italië. Foto: aangeleverd

Damien uit Australië.
Foto: aangeleverd

Regio - De belangstelling voor de 
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis 
van Kennemerland is zo groot, dat op 
6 september 2022 een nieuwe Intro-
ductiecursus Oer-IJ voor het IJmond-
gebied van start gaat. De eerste twee 
edities werden georganiseerd in 2017 
en 2018. Deelnemers krijgen ook nu 
weer zes dinsdagavonden les op twee 
locaties; in Museum Kennemerland in 
Beverwijk en in het Pieter Vermeulen-
museum te Driehuis. Opnieuw zijn 
twee buitenexcursies gepland op een 
zaterdag.
Voor de deelnemers die belangstelling 
hebben om te gidsen als Oer-IJ-gids 
wordt eind oktober op twee zater-
dagen een gidsmodule aangeboden 
met een theoretisch en een praktisch 
gedeelte en speciale aandacht voor 
kennisoverdracht en presentatie. Met 
de tijdens de gidsenmodule opgedane 
kennis kunnen die later zelf als gids 
worden ingezet voor publieksrondlei-
dingen.De cursus wordt georganiseerd 
door de Stichting Oer-IJ, in samenwer-
king met Museum Kennemerland, het 
Pieter Vermeulenmuseum en het IVN. 
Stichting Oer-IJ is een organisatie die 
aandacht vraagt voor de kwaliteiten 

(onder meer natuur en cultuurhis-
torie), de kwetsbaarheid (verstedelij-
king) en duurzame ontwikkelingsmo-
gelijkheden (klimaatadaptie) van het 
landelijk gebied in de groene driehoek 
Velsen, Alkmaar, Zaanstad. Hier 
stroomde tot aan het begin van de 
jaartelling het Oer-IJ, een noordelijke 
zijtak van de Rijn die bij Castricum in 
zee uitmondde. Van dat oorspronke-
lijke getijdenlandschap is – voor wie 
dat weet – nog veel terug te zien.
Wie de cursus volgt, krijgt digitaal 
onbeperkt toegang tot een uitge-
breide syllabus met veel meer achter-
grondinformatie over het gebied. De 
deelnemers die tevens de gidsenmo-
dule volgen ontvangen na a�oop een 
certi�caat Oer-IJ-gids. De docenten 
zijn deskundigen vanuit verschillende 
disciplines. Iedere cursusavond wordt 
een ander aspect van het Oer-IJ-
gebied belicht door een ter zake 
kundig docent.
De kosten, data, aanvullende infor-
matie en inschrijvingsmogelijkheden 
voor de opleiding zijn op www.oerij.eu 
te vinden. Wie zich telefonisch wil 
opgeven of vragen heeft, kan bellen 
met 06 14451564.

Nieuwe introductiecursus Oer-IJ
Een buitenexcursie in het kader van de gidsenopleiding. Foto: aangeleverd

Meedoen aan de fotowedstrijd kan 
tot en met 31 augustus. Op www.
fotowedstrijdhhnk.nl vind je de voor-
waarden, kun je meedoen met jouw 
zomerse foto en kan er gestemd 
worden op de mooiste foto. Verzamel 
zo veel mogelijk stemmen voor de 
foto die jij uploadt. Voor de top 6 zijn 
namelijk ‘spetterende’ prijzen 

beschikbaar, zoals een boottochtje 
door de grachten van Alkmaar, een 
diner voor twee en een suples of een 
supboard huren voor twee personen.

Water. Geniet ervan!
Zomers genieten veel mensen van 
het oppervlaktewater: we zwemmen, 
varen en vissen wat af in de sloten en 

vaarten. Onder andere dankzij de 
aanleg van rioleringen en rioolwater-
zuiveringsinstallaties is het water in 
tijden niet zo schoon en gezond 
geweest. Om inwoners daar meer 
bewust van te maken en te laten zien 
wat zij zelf kunnen doen voor schoon 
en gezond water, is HHNK in juni de 
campagne ‘Water. Geniet ervan!’ 
gestart. 
De fotowedstrijd is daar een onder-
deel van. Kijk op www.hhnk.nl/water-
bazen voor meer informatie over de 
campagne.

Regio - Tot en met 31 augustus organiseert Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) de fotowedstrijd ‘Water. Geniet ervan!’. 
Het waterschap vraagt inwoners om mooie foto’s te maken van genieten 
in, op of aan de Noord-Hollandse sloten en vaarten.

Fotowedstrijd: Hoe geniet jij
van het Noord-Hollandse water?

Eén van de inzendingen van een vorige fotowedstrijd. Foto: aangeleverd






