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VANILLE APPAREIL MET VERSE FRAMBOZEN IN EEN LICHT BROSSE KOEK

10,95

FRAMBOZEN CROUTE

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

Door Hans Boot

Aan horecaondernemer Carolien 
Glorie van eetBarLekker is door de 
gemeente meegedeeld dat haar café/
restaurant tijdens de kermis in Limmen 
van 9 tot en met 11 september welis-
waar tot 03.00 uur open mag blijven, 
maar dat de feesttent ernaast op 
vrijdag en zaterdag om 23.00 uur dicht 
moet en op zondag zelfs al om 22.00 
uur. ,,Dat kan natuurlijk niet”, zei Caro-
lien in Hart van Nederland. ,,Al dertig 
jaar wordt er vergunning verleend 
voor het open zijn van de tent tot 
01.00 uur. Dan moet de muziek 
stoppen. Er mogen 750 personen in 
naast de 400 die in het café worden 
toegelaten. Eerder sluiten van de tent 
betekent dat de bezoekers daar 

nergens meer terecht kunnen, omdat 
ik de enige horecagelegenheid in 

Limmen heb die tot laat open is tijdens 
de kermis.’’ Het besluit om de nieuwe 
tijden aan te houden, is volgens Caro-
lien nog niet genomen: ,,Het gaat om 
een advies van de Veiligheidsregio dat 
is afgegeven nadat ik vergunning had 
aangevraagd.’’ 
Lees het hele verhaal elders in deze krant

Limmen - Het nieuws haalde zelfs het televisieprogramma Hart van 
Nederland van SBS6 op 31 juli. Voor het eerst in dertig jaar wil de 
gemeente Castricum dat de feesttent tijdens de Limmer kermis twee uur 
eerder sluit. De inwoners pikken dit niet en maken bezwaar middels een 
petitie die inmiddels ruim 2000 keer is ondertekend.

Limmen protesteert tegen 
vroeger sluiten kermis

Carolien voor haar café/restaurant. Foto: Hans Boot

De Woude - Roeiend in een badkuip een aantal meters a�eggen, sneller dan je tegenstander? Het klinkt relatief eenvoudig, maar het blijkt nog een hele kunst te 
zijn. Wie zijn evenwicht verliest, brengt de badkuip al snel aan het schommelen, waardoor het ding vol water stroomt. Menig deelnemer aan de badkuipenrace 
op het eiland De Woude moest de strijd zaterdagmiddag bekopen met een nat pak. Het leidde in elk geval tot veel hilariteit bij de toeschouwers. De traditionele 
badkuipenrace maakte onderdeel uit van de kermis op De Woude. Onder de noemer ‘Costa del Wouda’ was het vier dagen feest met diverse activiteiten voor 
kinderen en klinkende namen op het podium, zoals Mick Harren, Frank van Etten, Ria Valk en Ben Cramer. Het eiland zelf telt slechts zo’n 140 bewoners, maar op 
dagen als deze komen daar nog enkele honderden bezoekers bij. Tekst en foto’s: Bos Media Services

Kermis op De Woude trekt 
bezoekers uit hele regio
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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 uw 
BSN-nr, zorg dat u dit paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijk Leemhuis/vdMaarel gesloten 
t/m 26-8. Voor toeristen in het 
hoogseizoen dagelijks spreekuur 
op camping Bakkum (info site 
praktijk Leemhuis/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 - 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

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 
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 12 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 tot 12.00 uur, kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te steken.

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft en 
Ria Peters.

ZONDAG 14 AUGUSTUS 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Hittjo Hummelen. 
MvdH. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestreamlink 
op www.pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, Dhr. A. 
Martens.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters

R.K. Parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, Euch. viering met I. 
Osterhaus en samenzang.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Frank Obdam. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord & Communievie-
ring met spontaan vakantiekoor. 
Voorganger:  Dhr. K. Kroone.

DINSDAG 16 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Direct na het teleurstellende bericht 
is het team van eetBarLekker een 
petitie gestart, waarin de gemeente 

wordt verzocht de oude openings-
tijden te handhaven. Als reden 
worden onder andere genoemd dat 
gevreesd wordt dat de sluitings-
tijden van het café en tent zover 

uiteen staan dat er heel veel kermis-
gangers op straat komen te staan. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat 
het café ze niet kwijt kan, wat voor 
veel onrust gaat zorgen in het dorp. 
Ook vermeldt de petitie dat er 
binnen de gemeente wel uitzonde-
ringen zijn gemaakt voor andere 
evenementen. Carolien: ,,Ik doel 
hierbij op het Familiestratenvoetbal-
toernooi, het Rock and Rollfestival en 
het Beachvolleybaltoernooi.’’ Dat er 
veel steun is voor de petitie, blijkt uit 
het grote aantal ondertekenaars, 
waarvan de teller inmiddels de 2000 
is gepasseerd. De petitie kan via 
https://petities.nl/petitions/red-de-
limmerkermis-zoals-hij-al-30-jaar-
bestaat?locale=nl nog worden gete-
kend. Een woordvoerder van de 
gemeente laat weten dat men in 
gesprek is met betrokkenen en er 
medio deze week meer duidelijkheid 
zal zijn.

Petitie om sluitingstijd te verruimen

Altijd volop drukte in de feesttent. Foto: Zeb Koppes

Door Henk de Reus

Traditioneel begint de kermis ’s 
morgens met een rondrit van land-
bouwvoertuigen door het dorp, 
gevolgd door touwtrekwedstrijden en 
bakvoetbal in de Klaas Hoornpolder. 
Daarna gaat de kermis pas echt van 
start, dit betekent voor de meeste 
wedstrijddeelnemers dat ze de kroeg 
opzoeken. Voor de oudere kinderen 
zijn er op de kermis attracties zoals het 
reuzenrad, de botsautootjes of de 

zweefmolen. Jana (10) en Suus (9) 
zoeken het hogerop en vermaken zich 
prima in de Cityhopper. De allerkleinste 
kermisgangers, onder wie de zesjarige 
Versavi uit Oekraïne, kunnen het 
rustiger aandoen met touwtje trekken 
of badeendjes vissen. Het is de eerste 
keer dat Versavi kennismaakt met een 
Hollandse kermis. Iets verderop wil 
Boaz (5) even niet gestoord worden als 
hij z’n supersuikerspin naar binnen 
werkt. Zo beleeft iedereen wel wat op 
de kermis.

Akersloot - De kermis in Akersloot stond dit jaar weer op de oude, 
vertrouwde plek op het Wilhelminaplein. Deze keer geen ‘droge’ kermis, 
afzethekken en verplichte looprichtingen vanwege corona. Het mooie 
weer zorgde ervoor dat de attracties druk bezocht werden.

Zonnig kermisweekend in Akersloot
Traditiegetrouw start het kermisweekend met een serie wedstrijden touwtrekken. Foto: Jetty Sander

Jana (10) en Suus (9) vermaken zich prima in de 
Cityhopper. Foto: Henk de Reus

De Oekraïense Versavi (6) probeert de 
eendjes uit de bak te vissen. 
Foto: Henk de Reus

Boaz (5) wil even niet gestoord worden als hij z’n supersuikerspin 
naar binnen werkt. Foto: Henk de Reus
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Castricum - Een opmerkelijke 
bezoeker bij een woning aan de 
Willem de Zwijgerlaan vorige week 
dinsdag. Deze kameleon zat op het 
zonnescherm bij de keuken van de 
woning. De bewoners merkten het 
dier op en zagen hoe het omhoog 
klom, vervolgens op de grond viel en 
onder de struiken in de tuin 
verdween. ,,Waarschijnlijk afkomstig 
uit een terrarium’’, schrijft de 
bewoner. Hij zocht, nadat hij deze 
foto had gemaakt, op Google naar 
het dier en kwam uit bij de Oost-Afri-
kaanse driehoornkameleon. Dit dier 
leeft van nature in Kenia en Tanzania, 
maar is ook te vinden op Hawaii, waar 
het door de mens is uitgezet. Waar dit 
exemplaar vandaan gekomen is, is 
onbekend. Foto: aangeleverd

Kameleon aangetroffen
in Willem de Zwijgerlaan

Toen de kleindochter van Patty 
Brinkmann begon met tanden 
wisselen, verzon Patty het verhaal 
van de Tandenfee. Omdat Merel zo 
graag zelf wilde lezen, werd het 
tweede verhaaltje van de Kookfee 
op het niveau van groep 3 
geschreven. (AVI M3). Dat was de 
start van een om-de-beurt-leesboek. 
Want wat is leuker dan lekker samen 
een boek lezen? Eerst mag mama of 
papa, opa of oma, of de juf of de 
meester voorlezen en dan lees je 
helemaal zelf het volgende verhaal. 
En na het lezen kun je ook nog 

samen iets leuks gaan doen: bijvoor-
beeld een recept van de Kookfee 
koken of zelf een kookboek maken! 
Patty Brinkmann beschrijft een 
magische wereld waarin de eigen-
wijsheid van de fee beloond wordt 
met een spannend avontuur en een 
eigen naam. Je angst overwinnen, 
zelfvertrouwen en een eigen identi-
teit ontwikkelen zijn terugkerende 
thema’s. Na het voorlezen is er een 
leuke kleurplaat om te kleuren en 
wat te drinken. Reserveren: www.
tuinvankapiteinrommel.nl. Afbeel-
ding: aangeleverd

Voorleesmiddag bij Kapitein Rommel
Castricum - Op donderdag 18 augustus leest Patty Brinkmann in het tuin-
huisje van Kapitein Rommel voor uit haar eigen boek ‘De Tandenfee’. 
Leuk voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar. De toegangsprijs bedraagt 2 
euro per kind. Het voorlezen start om 13.30 en 15.00 uur. Er kunnen 
maximaal tien kinderen per keer meeluisteren, dus reserveren via de site 
is verplicht.

De geschiedenis
van de
tandenfee

(en negen 
andere feeën)

Patty Brinkmann

Met illustraties van 

Anne van Haasteren

woensdag 10 augustus 2022

Gemeentenieuws

Wijziging spoedleveringen paspoort
en identiteitskaart eind augustus 2022
Met ingang van 29 augustus 2022 worden 
de Nederlandse identiteitskaart en overige 
paspoortmodellen met een nieuwe chip 
ingevoerd. Voor deze invoering is onze 
leverancier genoodzaakt de productie van 
spoedleveringen tijdelijk te onderbreken. 
Dit heeft gevolgen voor de spoedaan-
vragen: alle spoedaanvragen die vanaf 
woensdag 24 augustus 16.00 uur tot 
donderdag 25 augustus 16.00 uur worden 
ingediend, worden geleverd op maandag 
29 augustus in plaats van vrijdag 26 
augustus. 

Het gaat om spoedaanvragen van alle type 
documenten, dus alle paspoortmodellen en 
de Nederlandse identiteitskaart. Belangrijk: 
plan voor deze dagen geen afspraken voor 
spoedaanvragen in.

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

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben verleend:
• omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de inrichting J.S. van der Steen 

V.O.F., gelegen aan Achterweg 29 in Limmen. De aanvraag is ingediend voor het 
veranderen van de dieraantallen binnen de bestaande veehouderij. 

Zaaknummer: OD.354353
Datum verzending besluit: 2 augustus 2022 

Rechtsbescherming 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in Castricum.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een 
voorlopige voorziening te treffen. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl.
Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven. 

Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.354353).

Publicatie besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets, 
Achterweg 29 in Limmen

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Alkmaarderstraatweg 66 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
28 juli 2022 (Z22 085973)
Oosterbuurt 2 a (volkstuinencomplex) in Castricum, het plaatsen van een kas, datum 
ontvangst 31 juli 2022 (Z22 086179)
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

Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum, het plaatsen van een hobbykas (van 
rechtswege verleend), verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 072806)
Burgemeester Mooijstraat 5, 5a, 5b en 5c in Castricum ( nr. 5 ), het verbouwen 
van bankgebouw tot 3 appartementen en een winkelruimte, verzenddatum 2 augustus 
2022 (Z22 063884)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kerkweg 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 3 augustus 2022 
(Z22 076384)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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Docent Afke Spaargaren tijdens een 
eerdere basiscursus tekenen. 
Foto: Annemieke Jurrjens

Bakkum - Nog op zoek naar een 
leuke creatieve hobby voor de 
komende wintermaanden? Kom eens 
een kijkje nemen bij Perspectief, de 
vereniging met zeer veel mogelijk-
heden. Wie eenmaal lid is van 
Perspectief kan in haar ateliers aan 
de Van Oldenbarneveldtweg 37 naar 
hartenlust één of meerdere kunst-
vormen beoefenen. Naast realistisch 
of abstract schilderen met acryl-, 
olie- of aquarelverf kan men er 
modeltekenen, met glas of hout 
werken, boetseren, etsen of steen-
hakken. Voor wie kennis wil maken 
met Perspectief maar nog niet weet 
welke kunstvorm het beste bij hem 
past, organiseert deze vereniging elk 
jaar een tweetal basiscursussen 
tekenen en schilderen. Op vrijdag-
middag 9 september van 13.30 tot 
16.00 uur start de zes weken durende 
basiscursus tekentechnieken. Aan de 
hand van voorbeelden uit de kunst-
geschiedenis begeleidt kunstenares 
en docente Afke Spaargaren de 
cursisten bij het hanteren van de 
diverse materialen in verschillende 
technieken. Laat je verrassen door de 

mogelijkheden van onder andere 
potlood, pastel en in water oplosbaar 
krijt. Deze cursus is geschikt voor 
zowel beginners als gevorderden en 
kan vervolgd worden met de cursus 
schildertechnieken. De kosten voor 
deelname bedragen 75 euro voor 
leden en 100 euro voor overige 
belangstellenden. Als men besluit 
om lid te worden, vindt verrekening 
plaats.

Basiscursus tekentechnieken

Castricum - Op vrijdag 12 augustus 
verzorgen Nathalie Flintrop (cello) en 
Noriko Yabe (piano) een concert in 
de dorpskerk aan het Kerkpad 1. Dit 
concert stelt niet alleen een tweetal 
jonge musici voor die het in de 
nabije toekomst ver gaan schoppen, 
het is ook de ideale kennismaking 
met klassieke muziek. Het 
programma van deze avond brengt 
jong en oud in de ban van de diversi-
teit en universaliteit van de klassieke 
muziek.
Op het programma staan werken van 

Bach, Chopin en Penderecki. Na de 
pauze speelt Antoine Préat (piano) 
en kan het publiek genieten van 
werken van Rameau, Schumann en 
Skrjabin. 
Uitgebreide informatie over het 
programma is op www.ihms.nl te 
vinden. Daar kunnen ook kaarten à 
19 euro worden besteld. Zo lang de 
voorraad strekt zijn op de avond zelf 
ook kaarten in de kerk verkrijgbaar. 
Hier kan echter uitsluitend contant 
worden betaald. Het concert begint 
om 20.00 uur.

Jonge musici concerteren

Bakkum - Op zondag 14 augustus 
treedt Duynvolck op bij restaurant 
De Oude Keuken. Dit Noord-Hollands 
folk-ensemble staat voor plezier in 
akoestische muziek. Als de weersom-
standigheden goed zijn houdt de 
groep graag haar repetitie in de 
buitenlucht. Zo worden op woens-
dagochtenden de in het Bergerbos 
wandelende en � etsende voorbij-
gangers vaak al van verre blij verrast 
door de vrolijke klanken van viool en 
� uit. Het repertoire van de groep 
bestaat uit een grote verscheiden-

heid aan traditionele en eigentijdse 
Ierse en Engelse melodieën en 
liederen. Daarnaast wordt soms ook 
een muzikaal uitstapje gemaakt naar 
eigen Hollands werk of andere volks-
muziek. De groep bestaat uit vier 
enthousiaste muzikanten: Elsbeth de 
Wit (� uiten), Iris de Leur (viool), Olaf 
van Pruissen (gitaar) en Abel Drent 
(zang). Het optreden begint om 
15.00 uur en de toegang is gratis. U 
vindt De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor meer informatie.

Optreden Duynvolck bij 
restaurant De Oude Keuken

Het folk-ensemble Duynvolck. Foto: aangeleverd

De Woude - Op 20 en 21 augustus 
van 12.00 tot 17.00 uur exposeert 
Erik Klein Schiphorst in en om het 
kerkje De Kemphaan op eiland De 
Woude. ,,Happy stu�  with a smile’’ 
zegt hij over zijn in het oog sprin-

gende objecten. In gangbare termen: 
scrap art, metal art, kinetic art en 
lichtobjecten, om naar te kijken, 
maar ook om ze zelf te laten 
bewegen. ,,De prachtige locatie op 
De Woude, het kerkje en ook de 
aanliggende tuin, vormt een unieke 
entourage voor mijn tuinobjecten en 
beelden. Een mooi stukje Nederland.’’

Erik, stammend uit een creatief 
Heiloos gezin van allemaal makers en 
verzinners, begon 35 jaar geleden na 
zijn opleiding als bloemsierkunste-
naar-meesterbinder een onderne-
ming in gedroogde natuurlijke mate-
rialen, gevolgd door een carrière als 
trendstylist en standbouwontwerper. 
Daarnaast ontwierp en maakte hij 15 
jaar lang de Keukenhof 
Inspiratietuinen.

Sinds 2019 stort hij zich volledig op 
het maken van vrij werk. Deze switch 
heeft zijn artistieke ontwikkeling in 
een stroomversnelling gebracht. 
,,Het begint allemaal met een idee of 
materialen die ik in handen krijg. Op 
vakantie in Wales vond ik een oude 
brandblusser en handboormachine. 
Nooit kunnen bedenken dat uit deze 
combinatie het bewegende object 
‘Best Friends’ zou ontstaan: twee 
vissen, een kleine en een grote die 
met elkaar bewegen’’, vertelt Erik. 
,,Gewoon lassen, slijpen, kloppen, 
branden, verven en vergulden tot er 
een object ontstaat waar ik blij van 
word.’’ Op instagram (erik_klein_
schiphorst) en op www.kleinschip-
horstdesign.nl is een impressie van 
zijn werk te vinden.

Expositie Erik Klein Schiphorst

Het kunstwerk ‘Best Friends’ van Erik 
Klein Schiphorst. Foto: aangeleverd

Castricum - Na een periode van 
stilstand gaan de jamsessies oude 
stijl jazz weer van start. De locatie is 

inmiddels gewijzigd, de jamsessies 
vinden voortaan plaats in de recrea-
tieruimte van Sans Souci. Op 

zondag 14 augustus om 13.30 uur is 
de eerste editie, de toegang is 
gratis. Na een concert van oude-
stijl-jazzorkest Dixiefun gaat de jam 
beginnen. 

Onder de bezielende leiding van de 
‘grandmaster of the jam’ Frank Dam 
formeren de aanwezige muzikanten 
orkestjes die elk een paar nummers 
spelen uit C-jam, een website met 
meer dan duizend stukken bladmu-
ziek oude stijl jazz. Muzikanten 
worden uitgenodigd om mee te 
komen doen. 
Dit evenement is uniek in Noord-
Holland en de muzikanten komen 
uit de hele provincie. Mis als lief-
hebber van oude stijl jazz deze jam 
niet!

Oude stijl jazz jamsessies terug

Het oude-stijl-jazzorkest Dixiefun. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Supereroi
donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Where the Crawdads Sing
donderdag 20.00 uur

zondag 19.30 uur
Encore

maandag 20.00 uur
Grutto! De Reis 

van onze Nationale Vogel
dinsdag 20.00 uur

Elvis
woensdag 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)
zondag 15.00 uur

Silverstar
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur

zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 11 aug t/m 17 aug

16 augustus is de sterfdatum van 
Elvis Presley. Corso eert ‘The King of 
Rock & Roll’ op deze datum door de 
� lm Elvis nogmaals te vertonen. Deze 
groots opgezette bioscoop� lm toont 
het leven van de zanger 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 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.

Elvis

Klassiek ballet en moderne dans 
komen samen in een verhaal over 
hoop dat zich afspeelt tussen 
Bretagne en Parijs. 
De 26-jarige balletdanseres Élise 
loopt tijdens een voorstelling een 
blessure op en krijgt te horen dat ze 
waarschijnlijk nooit meer zal kunnen 
dansen. Ze is haar doel kwijt en moet 

haar leven een andere wending 
geven. Met hulp van vrienden vindt 
ze ander werk. Dat voert haar naar 
Bretagne waar ze een gezelschap 
voor moderne dans ontmoet. De 
nieuwe ervaringen en vriend-
schappen wakkeren het vuur weer in 
haar aan. Zal ze toch weer kunnen 
dansen?

Encore
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Castricum - Ondanks dat aannemer Henselmans pas in juli met de bouw van zeventien luxe woningen conform het 
plan Nieuw Koningsduin Fase 7 op Duin en Bosch is gestart, zijn de eerste muren al geplaatst. De eerste weken in 
augustus ligt het project uiteraard stil vanwege de bouwvakantie, maar vanaf 19 augustus zal de aannemer alles in het 
werk stellen om de geplande oplevering in het voorjaar van 2023 waar te maken. Tekst en foto: Hans Boot

Bouw zeventien woningen 
Nieuw Koningsduin krijgt vorm

Silk Road Dansfestival komt 
deze maand naar Castricum

Castricum - De cijfers liegen niet. 
Anders was de strijd om de CAL Cup 
een formaliteit geweest. Met de 
promotie naar de eerste klasse afge-
lopen zomer lijkt Vitesse ’22 bij voor-
baat de voornaamste kandidaat om de 
prestigieuze bokaal mee naar huis te 
nemen. Sentiment speelt op dit toer-
nooi minstens een even grote rol. Pres-
taties uit het verleden geven geen 
garanties voor de toekomst. En dus kan 
Vitesse aan de bak, beloven FC 
Castricum, Limmen en Meervogels. 
Sportpark Noord End maakt zich op 
voor een boeiend gevecht.
FC Castricum heeft het thuisvoordeel 
en dat levert wellicht net dat extra 
zetje in de rug op. Limmen en Meervo-
gels hebben, mede door corona, te 
lang met de handen op de rug langs de 
kant gestaan. Donderdag worden de 
eerste wedstrijden gespeeld. Dan 
wordt duidelijk of Vitesse ’22 de favo-
rietenrol aankan. Na de promotie ligt 
een nieuwe hoofdprijs voor het 
grijpen.

Toernooiprogramma CAL Cup
Eerste teams:
Donderdag 18 augustus 19.30 - 21.15 
uur Meervogels - Vitesse en FC 
Castricum - Limmen.
Zondag 21 augustus 14.00 -– 15.45 uur 
FC Castricum - Meervogels en Limmen 
- Vitesse.

Zaterdag 27 augustus 15.00 – 16.45 uur 
FC Castricum - Vitesse en Meervogels 
- Limmen.

Tweede teams:
Zaterdag 27 augustus 13.30 - 14.00 uur 
FC Castricum - Meervogels en Limmen 
- Vitesse. Aansluitend 14.10 - 14.40 uur 
FC Castricum - Limmen, 14.50 - 15.20 
uur Vitesse - Meervogels, 15.30 - 16.00 
uur FC Castricum - Vitesse en 16.10 - 
16.40 uur Limmen - Meervogels. De 
tweede teams spelen drie keer dertig 
minuten zonder rust en tussen de 
wedstrijden tien minuten rust. De 
ploeg met de meeste punten wint de 
CAL Cup. De wedstrijden worden op 
kunstgras gespeeld. De prijsuitreiking 
is rond 17.00 uur met aansluitend 
muziek in de kantine.

Vitesse ’22 favoriet voor CAL Cup

Limmen - Bridgeclub Limmen en 
Bridgeclub Sans Atout Heiloo bieden 
dit najaar bridgecursussen aan voor 
beginners én voor gevorderden onder 
leiding van een bevoegd bridgedo-
cent. De cursus voor beginners bestaat 
uit twaalf lessen waarin de beginselen 
van het bridgespel worden uitgelegd 
en geoefend, zodat je daarna in staat 
bent om zowel thuis als in clubver-
band te kunnen bridgen. De cursus 
wordt gegeven op woensdagmiddag 
vanaf 14 september 2022. Aanvangs-
tijd is 13.30 uur en de lesduur is 2.5 
uur. Ook de cursus voor gevorderden 
bestaat uit twaalf lessen van 2,5 uur. 
Aan de orde komen onderwerpen als 
5-kaart hoog, negatief doublet, verdie-
ping en uitbreiding van biedtechniek, 

afspeeltechniek en tegenspel.
In overleg met de docent kunnen ook 
door cursisten aangedragen onder-
werpen worden behandeld. De cursus 
wordt gegeven op donderdagmiddag 
vanaf 15 september 2022, aanvangs-
tijd 13.30 uur. De locatie van beide 
cursussen is cultureel centrum Vrede-
burg aan de Dusseldorperweg 64. 
Meer informatie is op de websites van 
BC Limmen (4030.bridge.nl) en BC 
Sans Atout Heiloo (4011.bridge.nl) te 
vinden. Aanmelden voor de cursussen 
kan door een e-mail naar bridgecursu-
sheiloo.limmen@gmail.com te sturen. 
Deelnemers worden dan persoonlijk 
op de hoogte gehouden van de 
details. Meer informatie is verkrijgbaar 
bij Gerrit van der Klis (072 5111525).

Bridgecursussen in Vredeburg
Regio - GGD Hollands Noorden is 
gestart met het preventief vaccineren 
tegen het apenpokkenvirus. De door 
het ministerie beschikbaar gestelde 
vaccins zijn bedoeld voor speci�eke 
risicogroepen. Dat zijn de mensen met 
de grootste kans op het apenpokken-
virus. Op die manier wordt de uitbraak 
van het virus het snelst beperkt.

De selectiecriteria voor wie in aanmer-
king komt voor het vaccin zijn gefor-
muleerd door het ministerie van VWS 

en het RIVM. Iedere persoon die tot de 
geselecteerde doelgroep behoort 
ontvangt een uitnodiging hetzij via 
GGD Hollands Noorden (e-mail), huis-
arts of HIV-poli. Zonder persoonlijke 
uitnodiging komen mensen op dit 
moment niet in aanmerking voor een 
vaccinatie. Het is niet mogelijk zelf een 
afspraak te maken voor een 
vaccinatie.

Overige vaccinaties
Ook mensen die intensief (bijvoor-

beeld seksueel) contact hebben 
gehad met een persoon met het 
apenpokkenvirus kunnen baat 
hebben bij vaccinatie. Deze personen 
worden door de GGD samen met de 
betrokkene opgespoord en zo nodig 
benaderd voor een vaccinatie. Meer 
informatie over het virus is op 
de websites van GGD Hollands 
Noorden, het RIVM en SOA Aids 
Nederland te vinden. Ook kan men 
bellen naar 088 0100562 (dagelijks 
van 09.00 tot 17.00 uur).

GGD vaccineert risicogroepen 
preventief tegen apenpokkenvirus

Castricum - Liefhebbers van De 
Skulpers opgelet! Vanaf maandag 15 
augustus zijn de toegangskaarten te 
koop voor de Vrienden Van-avonden 
van De Skulpers. Die zijn gepland op 
30 september en 1 oktober in de 
aula van het Jac. P. Thijsse College.  

De Skulpers organiseren deze 
muziekfeesten in samenwerking 
met de musici van The Frogs Ltd. 
(ofwel Poker), El Guappo’s (feest-
band van Emergo), Sjanneke van 
Herpen (violiste en voormalig lid 
Bangers & Mash) en Ger Buur 

(Schots doedelzakspeler). De 
toegangskaarten kosten 10 euro. 
Deze zijn te koop bij boekhandel 
Laan (Burgemeester Mooijstraat 19) 
The ReadShop (Geesterduin 45) en 
de familie Bakkum (Van der 
Mijleweg 1).

Kaartverkoop Skulpers & Friends gestart

Shantykoor De Skulpers. Foto: aangeleverd

De vier deelnemende voetbalclubs. 
Afbeelding: aangeleverd

De opening van de cross-over dans-
voorstelling is gelijk indrukwekkend; 
de klanken van de traditionele Chinese 
livemuziek met moderne abstractie. 
Het veertig minuten durende dans-
drama staat met Chinese drums, de 
marimba, bekkens en gongs op het 
grasveld achter de kerk in het centrum 
van Castricum. Het prachtige 
wuivende groene gras gaat heen en 
weer. De energie van de nieuwe gene-
raties uit het Verre Oosten komt je 
tegemoet. De dans is esthetisch, in 
staat om te verrassen, met haar �loso-
�sche diepgang en de aangeboden 
synergie. De thematiek van de dans 
komt met de �loso�e van ZhuangZi; 
beroemd �losoof en dichter uit antiek 
China. Zijn werk spreekt over – met 
eigen begrip – naar de aarde kijken. 
Moderne dans, breakdance, Chinese 
dans, acrobatiek en Kung Fu zijn de 

dansstijlen. Het programma omvat 
onder meer muziekartiest Nawras 
Altaky, beeldende kunst in de danspa-
rade, Kung Fu-presentatie/workshop 
Kung Fu. Dit alles wordt georganiseerd 
door Groundbreakers (www.ground-
breakers.nl), een modern dansgezel-
schap uit Heiloo. Scan de QR-code om 
naar de website te gaan.

Castricum - Ontdek de Centraal-Aziatische danskunst tijdens het Silk 
Road Dansfestival. Dit bijzondere evenement is op 27 en 28 augustus in 
Castricum en verbindt cultuur met diversiteit in beweging. De Zijderoute 
aan de kust met respect voor de natuur en de prachtige leefomgeving.
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AGENDA
WOENSDAG 10 AUGUSTUS

Workshop ukelele spelen voor 
kinderen (7-12 jaar) van 10.00 tot 
11.00 uur bij Fruns Dans Studio aan 
de Verlegde Overtoom 9 in 
Castricum. Deelname kost 5 euro 
per kind, ukeleles zijn aanwezig. 
Aanmelden bij Pauline via telefoon-
nummer 06 15410262 (tevens 
WhatsApp).

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).

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
Kinderexcursie ‘Kruip in de huid van 
de wolf’ (5+) van 10.00 tot 11.30 uur 
vanaf bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castricum. 
Deelname kost 5 euro per kind. 
Aanmelden via www.pwn.nl/
eropuit.

Voorstelling ‘Museum van de 
verloren herinneringen’ om 10.30 
uur in ontmoetingscentrum De 
Schakel aan het Kerkpad 1 in 
Castricum. Toegang gratis. Info op 
www.tinaninani.com.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
Zomerknutselen voor kinderen 
vanaf 3 jaar van 11.00 tot 15.00 uur 
in bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Johannisweg 2 in Castricum. 
Deelname op basis van een vrijwil-
lige bijdrage. Info op www.pwn.nl/
eropuit.

Optreden saxofonist Melle Kuil van 
19.00 tot 22.00 uur op het terras 
van grand café Balu aan de Dorps-
straat 35a in Castricum.

Concert van Nathalie Flintrop 
(cello), Noriko Yabe (piano) en 
Antoine Préat (piano) om 20.00 uur 
in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 
in Castricum. Volledig programma 
en kaarten à 19 euro op www.ihms.
nl.

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Boskalis Beach Cleanup Tour om 
10.00 uur op het strand van 
Castricum ter hoogte van paviljoen 
Deining. Info en aanmelden op 
www.beachcleanuptour.nl/etappes. 
Plogging Castricum doet ook mee 
en verzamelt om 11.00 uur bij 
Deining. Handschoenen en vuilnis-
zakken zijn beschikbaar.

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.

Kermis van 14.00 tot 23.00 uur aan 

de Brink in Castricum.
Voorstelling ‘Code Rood’ door 
Patricia Goduto om 20.15 uur in 
theater Koningsduyn aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Kaarten 
via https://patriciagoduto.nl.

ZONDAG 14 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.

Kermis van 14.00 tot 23.00 uur aan 
de Brink in Castricum.

Oude stijl jazz jamsessie om 13.30 
uur in de recreatieruimte van de 
service�at aan Sans Souci in 
Castricum. De middag begint met 
een optreden van jazzorkest 
Dixiefun. Foto: aangeleverd

Voorstelling ‘Museum van de 
verloren herinneringen’ om 14.00 
uur in ontmoetingscentrum De 
Landbouw aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Toegang gratis. Info op 
www.tinaninani.com.

Optreden folk-ensemble Duynvolck 
om 15.00 uur bij restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude Parklaan 
117 in Bakkum. Toegang gratis. Info 
op www.deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 15 AUGUSTUS
Optreden zanger Han Holland om 
12.00 uur in café My Way aan de 
Dorpsstraat 87 in Castricum.

Kermis van 14.00 tot 23.00 uur aan 
de Brink in Castricum.

DINSDAG 16 AUGUSTUS

Theater Poppekus speelt Daan 
Duurzaam en de linke soep (3+) om 
11.00 en 13.00 uur in bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannisweg 
2 in Castricum. Toegang 5 euro per 

persoon. Info op www.pwn.nl/
eropuit. Foto: Theater Poppekus

Kermis van 14.00 tot 23.00 uur aan 
de Brink in Castricum.

Voorstelling ‘Museum van de 
verloren herinneringen’ om 14.30 
uur in woonzorgcentrum De Sant-
mark aan De Santmark 1 in 
Castricum. Toegang gratis. Info op 
www.tinaninani.com.

EXPOSITIES
Keramiek van Hannie Poelmeijer en 
schilderijen van haar overleden 
man Leo Poelmeijer zijn tot en met 
25 september te zien in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 in Akers-
loot. Elke zondagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur geopend. Toegangs-
prijs gemaal: 1 euro. Info op www.
gemaal1879.nl. Tevens geopend op 
10 en 11 september (Open Monu-
mentendagen) van 10.00 tot 17.00 
uur.

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’. 
Het restaurant is 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.

Twintig keramisten van Stichting 
Keramisten Noord-Holland (SKNH) 
tonen op 13 en 14 augustus van 
11.00 tot 17.00 uur hun collectie 
kommen in cultureel centrum 
Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64 in Limmen. De toegang 
is gratis. Kijk op www.keramisten-
noordholland.nl voor meer 
informatie.

Kunstenaar Erik Klein Schiphorst 
exposeert zijn in het oog sprin-
gende objecten op 20 en 21 
augustus van 12.00 tot 17.00 uur in 
en om kerkje De Kemphaan op 
eiland De Woude. Op Instagram 
(erik_klein_schiphorst) en op www.
kleinschiphorstdesign.nl is een 
impressie van zijn werk te vinden.

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.Limmen - Nieuwe kozijnen 

aanscha�en? Happy Kozijnen maakt 
het eenvoudig en betaalbaar. Ben 
Lute heeft jarenlange ervaring in de 
bouwsector, zijn zoon Danny heeft 
eveneens een bouwkundige achter-
grond en inmiddels zo’n vier jaar vak-
ervaring. Samen voorzien ze bewo-
ners van Limmen en omstreken nu 
van goede, betaalbare kozijnen die 
met de juiste garantie, expertise en 
doorlooptijd bij u thuis geplaatst 
worden.
Happy Kozijnen specialiseert zich in 
met name kunststof en aluminium 

kozijnen. Maak zelf wat foto’s van de 
bestaande situatie en stuur die met 
de afmetingen naar Happy Kozijnen. 
Op basis hiervan ontvangt u een 
richtprijs, inclusief plaatsing en 
afwerking. Levering zonder plaatsing 
is uiteraard ook mogelijk, zowel voor 
particulieren als zakelijke klanten. 

Vindt u de richtprijs interessant? Dan 
volgt een afspraak thuis om de 
exacte maten te kiezen en het 
gewenste type kozijn te selecteren. 
Kijk op www.happykozijnen.nl of bel: 
06 53477231.

Happy Kozijnen maakt 
aanschaf nieuwe kozijnen 
eenvoudig en betaalbaar

Ben en Danny Lute. Foto: aangeleverd

Castricum - Na de eerste succesvolle 
locatie in Beverwijk is de Vega 
Koerier nu ook geland in Castricum. 
De 100% vegan afhaal- en bezorg-
dienst is vanaf heden geopend in 
winkelcentrum Geesterduin 
(nummer 69). ,,Hoog tijd anno 2022’’, 
zegt eigenaresse Megan Verfondern 
(links op de foto). Ze vervolgt: 
,,Mensen worden zich gelukkig 
steeds meer bewust van het dieren-
leed dat schuilt achter hun 
eetkeuzes. Ook gezondheid speelt 
een rol; zelfs onze snacks bevatten 
aanzienlijk minder calorieën en er 
zijn bij ons uiteraard geen trans-
vetten aanwezig. Zelfs nu krijgen we 
nog het nodige commentaar van de 
zogenaamde ras-omnivoor, maar om 
die onwetendheid kunnen wij alleen 
maar lachen. Niemand is verplicht 
om bij ons te eten. We zijn trots op 
het feit dat we de eerste veganzaak 

zijn in Castricum. We hebben voor 
ieder wat wils: van ko�e met gebak 
tot volledige avondmaaltijden en 
snacks. Voor de vleesliefhebber 
hebben wij veganvarianten die bijna 
niet meer van echt te onderscheiden 
zijn. Bij onze saladebar kunnen 
klanten zelf hun salade samenstellen 
en vanaf 17.00 uur ‘s middags 
bezorgen wij ook aan huis via Thuis-
bezorgd.nl.’’ 
Samen met collega’s Danielle van der 
Veekens (rechts) en Kimberly de 
Graaf (midden) zorgt Megan ervoor 
dat de zaak zeven dagen per week 
geopend is en alles snel en vers de 
deur uit gaat. 

De Vega Koerier is geopend op 
zondag en maandag van 13.00 tot 
21.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 21.30 uur en zaterdag 
van 11.00 tot 21.30 uur.

Vega Koerier nu ook in Castricum

Megan Verfondern, Kimberly de Graaf en Danielle van der Veekens vormen het team 
van de Vega Koerier in Castricum. Foto: aangeleverd

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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LEZERSPOST

Sinds de coronapandemie ziet een klein deel van de samenleving de 
noodzaak om onze vlag in disrespect te brengen en op basis van leugens 
en verzinsels hun mening in het straatbeeld kenbaar te maken. Nu de 
pandemie in een rustigere fase is beland, is de discussie omtrent de stik-
stofproblematiek een nieuwe aanleiding voor veelal dezelfde mensen om 
wederom onze vlag hiervoor te misbruiken. ‘Cafe Weltschmerz’ is 
vervangen door ‘Red de boeren’. En dadelijk hebben we weer een nieuwe 
aanleiding. Ik hoop dat de personen die deze acties houden tot andere 
gedachten komen en in het vervolg een andere uiting aan hun standpunt 
geven. De gemeente roep ik op de vlaggen te verwijderen en te hand-
haven op dit soort acties. Het staat een ieder vrij om een eigen mening 
hebben en het niet overal mee eens zijn (wie is dat wel?), maar respecteer 
onze driekleur. In de juiste volgorde. Ik begreep uit de media dat 
sommige gemeenten worden bedreigd bij het weghalen hiervan, echter 
laten we niet hiervoor zwichten.

Gegevens inzender bij de redactie bekend

Het is hartje zomer in Castricum, bijna niets herinnert ons aan de wurg-
greep waar we ons al een poos in bevinden. Alleen versleten 1,5-meter-
stickers met verplichte looprichtingen en gescheurde plexiglasraampjes 
zijn nog stille getuigen van het ‘nieuwe normaal’. Vorig jaar zomer was de 
(hij loopt inderdaad niet lekker) bediscussieerde trap enkel voor één 
verplichte richting naar het strandplateau vanaf de parkeerplaats 
bedoeld. Zelfs met mondkapje op ‘Double Dutch’ was het nog te gevaar-
lijk om elkaar in de buitenlucht te passeren. Met contant geld betalen op 
het strand wordt sinds dit jaar ontmoedigd, kinderen kunnen vanuit hun 
spaarvarkentje niet overal meer een ijsje kopen.

Onder de rook van de Hoogovens en in de kerosinedampen van Schiphol 
moeten onze eigen Castricumse boeren hun eigendom verdedigen. 
Koeien zijn klaarblijkelijk alleen leuk als ze voor de eerste keer de wei in 
mogen of als ze als onherkenbare biefstuk op ons bord liggen. In de 
tussenliggende fase zijn ze verwoestend voor ons Natura 2000-gebied en 
dienen ze �guurlijk bijna gehalveerd te worden, waardoor de prijs inmid-
dels verdubbeld is. PWN heeft schijnbaar heimelijk contractverplich-
tingen met biomassacentrales en verzaagt onze hele achtertuin. 
Compensatie-natuur zou gecreëerd moeten worden op (zoals het er nu 
uit laat zien) onteigend land op ‘De Zanderij’.

Onze murw gebeukte horeca is vanuit een verplichte lange winterslaap in 
een nieuwe nachtmerrie beland, het laten roken van de kachel zonder 
geld en personeel. Lieve Castricummers, kom eens om 20.00 uur (tijdens 
het 8-uur-journaal) achter ‘The window to the world’ vandaan, spring op 
de �ets, maak eens een rondje in je eigen dorp en laat deze wetenschap 
eens indalen. Als er genoeg mensen wakker schrikken is dit hele verhaal 
hopelijk binnenkort ‘Fake News’…

Gegevens inzender bij de redactie bekend

Omgekeerde Nederlandse vlaggen (1)

Omgekeerde Nederlandse vlaggen (2)

Door Henk de Reus

Succes
De oude Stichting Rock ’n Roll Street 
Akersloot bestond al sinds 2002 en 
heeft het jaarlijkse Rock ’n Roll-festijn 
tot een groot succes gemaakt. Met de 
jaarmarkt, een feesttent met live Rock 
’n Roll-muziek, de oldtimershow en de 
Solexrace trok dit evenement bezoe-
kers vanuit heel Nederland en zelfs 
daarbuiten. Het staat dan ook te boek 
als het grootste gratis (toegankelijke) 
Rock ’n Roll-festival van Nederland. 
Even leek het er op dat het Rock ’n 
Roll-weekend niet terug zou komen. 
Dit vonden veel Akersloters bijzonder 
jammer. De inwoners hebben het 
evenement als één van de mooiste 
feesten van het jaar ervaren. Het zette 
hun dorp op de kaart.

Akercity Rock ‘n Roll
Akercity Rock and Roll-weekend is een 
non-pro�t organisatie. Het bestuur 
bestaat uit Jazz van der Horst en 
Fabian Kerssens. Zij schakelden Paul 
Teuthof in voor de website en reclame-
uitingen. Fabian legt uit: ,,Akercity is 
een soort geuzennaam voor Akersloot. 
Het dorp wordt al jaren zo genoemd 
door zijn trotse inwoners. Inmiddels 
zijn er zelfs Akercity-vlaggen verkrijg-
baar en die zie je dan ook overal in het 
dorp terug. Ook hebben veel Akerslo-
ters een Akercity-vlag op hun boot 

wapperen. Akercity heeft een eigen 
website en een Instagrampagina. Het 
is bedoeld om het mooie dorp te 
promoten en het trotse gevoel te laten 
leven. Om die reden is de naam Aker-
city ook aan het Rock ’n Roll-weekend 
verbonden. Voordat we besloten om 
het evenement een vervolg te geven 
vonden er een paar goede gesprekken 
plaats met Henk Levering, de vroegere 
organisator van het festijn. We hebben 
dankbaar gebruik kunnen maken van 
de vele jaren ervaring die hij met het 
evenement heeft opgebouwd. Mede 
dankzij hem, het oude bestuur, het 
nieuwe bestuur, de vele vrijwilligers, 
donateurs en sponsors kon het evene-
ment weer worden opgepakt. We 
hebben zoveel als mogelijk het 
bestaande programma aangehouden. 
Alleen de solexrace is komen te 
vervallen. Hiervoor in de plaats is een 
streetkartrace in het programma 
opgenomen. De naam van het evene-
ment is iets veranderd. Het heet nu 
‘Akercity Rock ’n Roll’.’’

Deel opbrengsten naar goed doel
Vijftig procent van de opbrengsten 
van het evenement gaan naar een 
goed doel. Hierbij is gekozen voor 
Stichting Onbeperkt 1911. Deze stich-
ting zet zich in voor mensen in Akers-
loot en omgeving met een arbeidsma-
tige afstand en/of maatschappelijke 
afstand in de samenleving. De reste-

rende vijftig procent wordt gebruikt 
om het evenement in stand te houden.

Programma
Bij de samenstelling van het 
programma is teruggegrepen op de 
eerdere succesformule. De jaarmarkt, 
de feesttent, de oldtimershow en de 
tourrit zullen ook nu niet ontbreken. 
Het spektakel begint op vrijdag 26 
augustus met de jaarmarkt, bezet met 
foodtrucs en marktkramen met zowel 
nieuwe als tweedehands spullen. Ook 
is er ruimte gemaakt voor goede 
doelen, hobbyisten en lokale vereni-
gingen. Tegelijkertijd zal er in de feest-
tent live Rock ’n Roll-muziek te horen 
zijn.

Op zaterdag 27 augustus vindt tussen 
10.00 en 12.00 uur de oldtimertourrit 
plaats. Deze start vanaf het plein bij de 
feesttent. Hierna kunnen de opge-
poetste vervoersmiddelen worden 
bezichtigd in de straten rond de feest-
tent. Ondertussen zijn de eerste live 
Rock ’n Roll-deuntjes hoorbaar vanaf 
het podium in de feesttent.

Op zondag 28 augustus tussen 13.00 
uur en 17.00 uur wordt de ‘Grand Prix 
van Akercity’ gereden. In manches van 
vijftien minuten strijden snelle street-
karts om deze fel begeerde prijs. Ook 
dan weer wordt er in de feesttent live 
Rock ’n Roll-muziek gespeeld. Voor de 
verschillende programmaonderdelen 
kan men zich vooraf via www.akercity-
rocks.nl aanmelden.

Akersloot - De 27ste editie van het Rock ’n Roll-festival in 2019 leek de 
laatste te zijn. Organisator Henk Levering vond het welletjes en stopte 
ermee. Daarna volgde twee jaar lang corona waardoor een herstart 
verder weg leek dan ooit. Afgelopen winter blies een nieuw bestuur met 
de naam ‘Akercity Rock ’n Roll’ het evenement nieuw leven in. In het 
weekend van 26 tot en met 28 augustus zal Akersloot weer ouderwets 
bruisen.

Rock ’n Roll-weekend Akersloot 
dit jaar terug van weggeweest

Na drie jaar weer swingen op muziek van Bill Haley, Elvis Presley en Colin James. Foto: Henk de Reus

Fabian Kerssens: ,,Dankbaar gebruik 
gemaakt van de ervaring van Henk 
Levering.’’ Foto aangeleverd

De oldtimershow maakt ook nu weer deel uit van het programma. Foto: Henk de Reus

Castricum - Op Camping Bakkum 
kan al jarenlang naar hartenlust 
worden gesport. Je kunt er voet-
ballen, volleyballen en ook tennis 
behoort tot de mogelijkheden. De 
nog altijd knusse camping is echter 
ook met zijn tijd meegegaan en reali-
seerde ook een kooi voor padel, de 
sport die steeds populairder wordt. 
Verder werd naast de gerenoveerde 
tennisbaan voor de jongeren een 
pumptrackcircuit aangelegd, waar zij 
zich kunnen uitleven op onder 

andere een step of skateboard. Ook 
de 6-jarige Flynn uit Castricum 
mocht vorige week van zijn ouders 
alle heuveltjes wel eens uitproberen 
met de step. Zijn eigen exemplaar 
was echter defect, zodat er eentje 
moest worden geleend. Zoals de foto 
laat zien begon Flynn wat voor-
zichtig, maar spoedig had hij de 
smaak te pakken en legde verschil-
lende rondjes in rap tempo en 
zonder kleerscheuren af. 
Tekst en foto: Hans Boot

Nieuwe sportvoorzieningen
op Camping Bakkum geplaatst
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Kennemer Wonen verduurzaamt 
ook haar eigen wagenpark

Krista Walter (Kennemer Wonen) en Ruben Elzas (Van Vliet Autogroep) bevestigen de 
overeenkomst voor het kantoor van Kennemer Wonen met het type auto dat 
geleverd wordt. Foto: aangeleverd

Op 9 september 1971 brandde 
molen De Kat door onvoorzichtig-
heid bij rietdekkerswerk af. De uitge-
rukte Uitgeester brandweerwagen 
raakte ongelukkiger wijs van de weg 
en belandde in de sloot. De brand-
weer van Heemskerk was intussen 
gearriveerd. Toen de brand eenmaal 
geblust was, oordeelden de politie 
en de brandweer dat het beter was 
om een zwartgeblakerd deel van de 

molen omver te trekken. Achteraf 
gezien totaal onnodig. De roeden 
raakten door de val zwaar bescha-
digd en de as brak in drie stukken. 
Een spontaan opgericht comité 
vergaderde twee dagen later om te 
komen tot herbouw. Op 8 augustus 
1972 werd dit comité omgezet in de 
Stichting Uitgeester Molens. De 
bouw werd uitgevoerd met onder-
delen van molen Ons Genoegen uit 

Alblasserdam. Deze molen stond op 
scheepswerf J. Smit en Co en werd bij 
een algehele vernieuwing van de 
werf afgebroken en aan de 
gemeente Haarlem geschonken, die 
de onderdelen wilde gebruiken voor 
de afgebrande molen De Adriaan. Dit 
kwam echter nooit tot uitvoering.

Molen de Oude Knegt werd in 1924 
onttakeld. In 1975 kwam Theo Visser 
uit Akersloot op het idee de molen te 
herbouwen en met steun van de 
Stichting Uitgeester Molens en heel 
veel enthousiaste vrijwilligers werd 
het plan uitgevoerd. Voortvloeiend 
uit die samenwerking werd in 1979 
de Stichting Uitgeester en Akersloter 
Molens opgericht. In de nieuwjaars-
nacht van 2001 brandde de molen 
door een verdwaalde vuurpijl af. 
Nogmaals zetten alle vrijwilligers zich 
enorm in. De molen werd opnieuw 
opgebouwd en in 2004 feestelijk in 
bederijf gesteld. Ook het winkeltje 
waarin producten van de molen 
worden verkocht, werd in gebruik 
genomen. Het in stand houden van 
de molens is een dure aangelegen-
heid. Zo bedraagt bijvoorbeeld de 
brandverzekering voor deze twee 
molens op jaarbasis zesduizend euro. 
Dat geld ontvangt de stichting van 
donateurs en sponsors. Het aantal 
donateurs loopt echter al jaren terug. 
Donateur worden? Kijk op www.
suam.nl voor meer informatie. Met 
een donatie lever je een bijdrage aan 
het behoud van de fraaie entrees van 
de beide dorpen.

Uitgeest/Akersloot - De stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) 
bestaat vijftig jaar. Het doel van deze organisatie is het bevorderen en in 
stand houden van molens in de dorpen Uitgeest, Akersloot en omgeving. 
Zij streeft ernaar molens in maalvaardige staat te brengen en te houden. 
De stichting heeft twee molens in eigendom: De Kat in Uitgeest en De 
Oude Knegt in Akersloot.

Stichting Uitgeester en Akersloter 
Molens bestaat vijftig jaar

Molen De Kat in Uitgeest. Foto: aangeleverd

Regio - Woningcorporatie Kennemer 
Wonen gaat het eigen wagenpark 
verduurzamen. Momenteel beschikt 
de organisatie over zestien 
benzineauto’s. 
Vanaf 2023 vervangt men deze auto’s 
door acht elektrische auto’s. Krista 
Walter, directeur-bestuurder van 
Kennemer Wonen: ,,Met deze 
aanschaf zetten wij in onze bedrijfs-
voering een volgende stap in 
verduurzaming en CO2-reductie. 
Door de huidige hybride-vorm van 
werken op kantoor en thuiswerken 
kunnen wij ons wagenpark anders 
inrichten. Door de auto’s in te zetten 
als pool-auto’s kunnen deze ook nog 

eens e�ciënter worden ingezet.’’
Dat CO2-reductie niet alleen bij 
woningen belangrijk is, maar ook in 
de bedrijfsvoering, benadrukt ook 
Ruben Elzas van Van Vliet Autogroep: 
,,Bij Van Vliet hebben wij een doel-
stelling voor het leveren van elektri-
sche auto’s om bij te dragen aan de 
CO2-reductie. Wij zijn blij met deze 
overeenkomst met Kennemer 
Wonen, nadat wij eerder dit jaar 
proefritten op locatie hebben 
verzorgd om de juiste keuze voor de 
juiste auto te maken. In het voorjaar 
van 2023 verwachten wij acht elektri-
sche Opel Corsa’s af te leveren in 
Heiloo.’’
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Horizontaal 1. afwaswater; 7. in het land thuis horend (inlands);
12. haarversteviger; 13. Mohammedaanse godsdienst; 14.
Engels bier; 15. gewicht (afk.); 17. telwoord; 19. portie opge-
warmd eten; 21. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 22. deel
van gelaat; 24. deel van een radio-installatie; 27. ongeschaafd
(grof); 28. koraaleiland; 30. steen; 31. plaats aan het IJsselmeer;
32. natie (staat); 33. boogbal bij tennis; 35. geheel van woorden
(kopij); 37. bekeuring; 38. tekengerei; 41. huisdier; 42. paarden-
borstel; 44. agrariër; 46. landstreek in Noord-Brabant; 47. rivier
in Rusland; 48. eerste mens in de ruimte; 49. Europese taal; 50.
ontkenning (Duits); 52. aardheuvel; 54. opnameruimte; 56. koei-
enmaag; 58. militaire muziekuitvoering; 61. muurholte; 62. retour
(achteruit); 64. aanduiding op vrachtwagens; 65. wild begroeid;
67. klein soort hert; 68. bladgroente; 70. deel van een tennispar-
tij; 72. aanwijzend voornaamwoord; 73. melk met ijs en vruch-
ten; 76. Russisch ruimtestation; 77. internationaal autokenteken
Israël; 78. grauw en flets; 79. uiting van genegenheid; 81. Euro-
pees record (afk.); 82. energiezuinige verlichting; 83. wei met
etgras; 84. nieuw (Lat.); 86. etalage inrichter; 87. uitroep van
opluchting.

Verticaal 1. verlichting op batterijen; 2. kluitenbreker; 3. hoofd-
deksel; 4. bijdehand (pienter); 5. epileertangetje; 6. een der
negen muzen; 7. ingevoerde koopwaar; 8. mannetjeskip; 9.
ieder; 10. rivier in Friesland; 11. waterkering; 16. zwarte agaat-
steen; 18. boomsoort; 20. kledingstuk; 21. mager en iel; 23. deel
van de arm; 25. hooivork; 26. bierton; 27. stengel met bladeren;
29. buitensporig (zedeloos); 32. zijn mond voorbij pratend; 34.
Javaanse praatvogel; 36. dood dierenlichaam; 37. dierengeluid;
39. politieman; 40. gewest of landstreek; 42. appelsoort; 43.
temperatuurregelaar; 45. god van de zee; 46. katoentje in een
olielamp; 51. vordering; 53. knaagdier; 54. haringachtig visje;
55. verbond (liga); 56. ondeskundige; 57. voormalige president
van Amerika; 59. openbaar vervoermiddel; 60. deel van koel-
kast; 62. getal boven de breukstreep; 63. hard en doorschijnend;
66. nachtroofvogel; 67. meisjesnaam; 69. algemene kiosk
onderneming (afk.); 71. Chinese vermicelli; 73. larve van insec-
ten; 74. Indisch rijstveld; 75. zwemvogel; 78. huid of schil; 80.
Nederland (afk.); 82. muzieknoot; 85. onder andere (afk.).
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Castricum - Vorige week berichtten 
wij in deze krant over de discussie 
rond �exwoningen in de gemeente. 
PvdA-raadslid Peter Pinkhaar 
reageerde hierin op uitlatingen van 
wethouder Paul Slettenhaar in de 
landelijke media. Pinkhaar vindt dat 
de gemeente moet stoppen met de 
�exwoningen en meer geld moet 
steken in het zogenoemde inclusief 
wonen. ,,Het enige wat nodig is, is 
politieke moed’’, zo besloot hij zijn 
betoog. VVD-raadslid Gerrit Krouwel 
reageert: ,,Het gaat niet alleen om 
de huisvesting van statushouders en 
het gaat zeker niet om de keuze 
tussen �exwoningen of semiperma-
nente woningen, al dan niet modu-
lair gebouwd. We staan voor een 
grote opgave huisvesting te reali-
seren voor alle inwoners van Castri-
cummer die nu geen zelfstandige 
woonruimte hebben. Natuurlijk 
moeten we zorgen voor perma-
nente oplossingen en dat doen we 
ook.’’
Krouwel somt diverse projecten op, 
zoals de bouwlocatie Koekoeks-

bloem, de voormalige Maranatha-
kerk, De zwembadlocatie, het Kooi-
plein, de Puikman, Zuid 3 in Akers-
loot, Zandzoom in Limmen, 
Laamens in Akersloot, Kaptein Kaas 
in de Zanderij en het terrein van de 
Kustlijnschool. Krouwel: ,,Er 
ontbreekt in het artikel van de heer 
Pinkhaar nog een zeer essentieel 
punt en dat is: waar wil hij de 
woningen plaatsen? De VVD zal 
zeker een goed plan steunen en er 
ook geld voor uittrekken, mits het 
plan compleet is en echt van moed 
getuigt. De afgelopen maanden heb 
ik in het openbaar bij herhaling de 
heer Pinkhaar uitgedaagd om te 
komen met locaties waar hij de 
woningen wil realiseren, helaas 
tevergeefs. Ik wil hem best wat 
suggesties doen, waar echt moed 
voor nodig is. Wat te denken van 
nog open ruimte op het Dijk en 
Duin-terrein, het bouwen van 
woningen op groene open ruimten 
binnen de bebouwde kom van de 
dorpen of het bebouwen van een 
deel van de groene randen.’’

Raadslid Krouwel (VVD) roept 
Pinkhaar (PvdA) op om echte 
politieke moed te tonen

Castricum - Plogging Castricum gaat 
weer van start en haakt aan bij de 
Beach Cleanup. Het hele Noordzee-
strand wordt in augustus in etappes 
schoongemaakt. Op zaterdag 13 
augustus is Castricum aan de beurt. 
Plogging Castricum steunt deze 
Beach Cleanup Tour van Stichting De 
Noordzee: ,,Het is een fantastisch 
initiatief en helaas enorm noodzake-
lijk. Plastic afval, waaronder 
miljoenen peuken, vormen een 
plastic soep die het leven in de 
oceanen ernstig aantast en ook voor 
vogels zeer schadelijk is.’’

De groep verzamelt zich om 11.00 

uur bij strandpaviljoen Deining. Daar 
staat voor de gelegenheid de Noord-
zeekraam. De deelnemers bepalen in 
onderling overleg op welk deel van 
het strand of de Zeeweg ze gaan 
ploggen tot ongeveer 13.00 uur. Heb 
je een eigen ploggingstok, neem 
hem dan mee! Plogging Castricum 
zorgt voor handschoenen en zakken. 
Door corona heeft het ploggen (een 
samentrekking van het Zweedse 
woord plocka, hetgeen verzamelen 
betekent, en joggen) lange tijd stil 
gelegen, maar men pakt de draad nu 
weer op. Niet alleen komende 
zaterdag, maar ook in het najaar gaat 
een groep deelnemers op pad.

Plogging Castricum start weer
Castricum/Delft - Lars van Keulen is 
donderdag met de rest van zijn team 
vertrokken naar Zuid-Afrika. De 
Castricummer neemt daar deel aan 
de Sasol Solar Challenge, die plaats-
vindt van 9 tot en met 16 september. 
De groep studenten van de TU Delft 

werd uitgezwaaid door hun strate-
gisch coach Marc Lammers vanaf 
luchthaven Schiphol. 

De komende maand bereidt het 
team zich voor op alle mogelijke 
obstakels die zij kunnen tegenkomen 

in de zonnerace van Johannesburg 
naar Kaapstad. Op 9 september 
verschijnt het team aan de start van 
de race. Zij zullen er alles aan doen 
om na een aantal zware jaren dit jaar 
weer met de eerste plek naar huis te 
gaan.

Lars van Keulen naar Zuid-Afrika 
voor Sasol Solar Challenge

Het Nederlandse team van de Sasol Solar Challenge. Foto: aangeleverd

Regio - Even vrijaf voor de mantel-
zorger, dat is belangrijk. Mantelzorg 
is namelijk mooi, maar soms ook 
zwaar. Het is �jn om af en toe de 
zorg te kunnen overdragen. Dit 
noemen we ‘Respijtzorg’, ofwel 
vervangende mantelzorg. Waar wat 
zijn de mogelijkheden? MaatjeZ, 
centrum voor mantelzorg, heeft het 
uitzoekwerk alvast voor je gedaan 

en lanceert nu de nieuwe Respijt-
wijzer 2022. Daar vinden mantelzor-
gers een overzicht van alle mogelijk-
heden in deze regio. In de Respijt-
wijzer 2022 zijn onder andere 
logeermogelijkheden, dagbesteding 
en zorgboerderijen en ‘vervangende 
mantelzorg thuis’ opgenomen. Je 
kunt zoeken op organisatie, soort 
respijtzorg, doelgroep, gemeente en 

�nanciering. Ook de contactgege-
vens van de aanbieders met de 
website staan vermeld. 

De Respijtwijzer is als handige 
online tool via www.maatjez.nl/
respijtwijzer beschikbaar. Liever de 
papieren versie? Vraag deze gratis 
aan via www.maatjez.nl/contact of 
bel 088 9957788.

MaatjeZ lanceert Respijtwijzer




