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Eén en al feest...!
Castricum en Akersloot - Het kermisseizoen is in volle gang. Vorige week dinsdag werd in Akersloot het 
jaarlijkse kermisfeest afgesloten en gisteravond gebeurde dat in Castricum. Gezelligheid troef op beide lo-
caties, met voor elk wat wils. Zo konden de echte feestgangers vorige week in Akersloot al om 9.00 uur ’s 
morgens hossen op de muziek van Feest-DJ Maarten en van die mogelijkheid werd door heel wat prachtig 
verklede bezoekers gebruik gemaakt. In Castricum waren kinderen zondagmiddag in de gelegenheid om 
Meneer De Uil van de Fabeltjeskrant in het echt te ontmoeten. Natuurlijk mochten ze ook met hem op de 
foto. Elders in deze krant meer foto’s van de kermis in zowel Akersloot als Castricum.

Dader steekpartijen 
handelde uit opwinding
Castricum - Eind vorig jaar en be-
gin dit jaar werden op meerdere 
locaties in Noord-Holland vrou-
wen door een man met een mes 
gestoken. Het ging om hardloop-
sters en vrouwen op de � ets, on-
der meer in Limmen en Egmond, 
die slachto� er werden van deze 
opmerkelijke misdrijven. De da-
der, een 23-jarige mand uit Julia-
nadorp, heeft inmiddels bekend.

Begin deze maand stond de 
man in Alkmaar voor de rechter. 
Hem werd twee maal poging tot 
moord en twee maal poging tot 
doodslag ten laste gelegd. De 
steekincidenten vonden plaats 

van november tot en met januari 
en zorgden voor veel onrust. Een 
van de slachto� ers liep zelfs een 
klaplong op door de steekpar-
tij. In april werd de dader door de 
politie gearresteerd, op 1 augus-
tus moest hij zich voor de rechter 
verantwoorden voor zijn acties. 
De man was overigens al voor zijn 
aanhouding een bekende van de 
politie, maar was niet eerder met 
dergelijke zaken in verband ge-
bracht. 
Tijdens de zitting bleek dat de 
man ook wordt vervolgd voor het 
doorrijden na het veroorzaken 
van een aanrijding. Ook bedrei-
ging en stalking, waaraan hij zich 

al eerder schuldig blijkt te heb-
ben gemaakt, is aan de zaak toe-
gevoegd. Volgens de dader is het 
nooit zijn bedoeling geweest om 
mensen te verwonden, hij werd 
opgewonden van zijn daden en 
dat dreef hem ertoe. 
De man heeft spijt betuigd en 
verklaarde te willen meewerken 
aan een psychologisch onder-
zoek. In afwachting van de resul-
taten hiervan heeft de rechter be-
paald dat de zaak op 17 oktober 
inhoudelijk zal worden behan-
deld. 
De uitslag van het onderzoek 
moet dan inmiddels bekend zijn. 
(Bos Media Services)

Geit uit Akersloot 
opnieuw de mooiste

Akersloot - In 2017 werd Mo-
niek 56, een geit van hobbyfok-
ker Cees van Diepen, uitgeroepen 
tot mooiste geit van Nederland. 
Na bijna twee jaar is Moniek 56 
afgelopen maandag opnieuw als 
mooiste uit de keuring gekomen.

Het was even stil rond geit Mo-
niek 56, het dier heeft inmiddels 
het leven geschonken aan twee 
drielingen. Dat dit verder niet van 
invloed is geweest op de fysie-
ke gesteldheid van de geit, mo-
ge duidelijk zijn. Tijdens de land-
bouwdag in Opmeer is Moniek 
56 kampioen geworden, ze ver-
sloeg daarmee onder meer gei-

ten uit diverse andere rassen, zo-
als toggenburgers, nubische gei-
ten, bonte geiten en boergeiten. 
Tijdens de keuring wordt onder 
meer gelet op de lichaamsbouw, 
het beenwerk, de kop en de uier, 
maar natuurlijk ook op de gehe-
le uitstraling van de geit. Eerder in 
de keuring werd ze al als mooiste 
witte geit gekozen, haar maatje 
Moniek 61 kreeg toen een mooie 
tweede plek. De tweejarige Rietje 
Koedijk, eveneens een geit uit de 
stal van Van Diepen, deed het ook 
erg goed, zij werd uierkampioen. 
Cees en zijn vrouw Marit zijn bij-
zonder trots op hun dieren. (Foto: 
aangeleverd)

Zomerbraderie
Castricum - In het centrum van 
Castricum wordt zondag 18 au-
gustus weer een zomerbraderie 
gehouden van 11.00 tot 17.00 uur. 
Laat u verrassen door het brede as-
sortiment aan artikelen verdeeld 

over ongeveer 150 kramen. Denk 
onder andere aan kleding, siera-
den, woondecoratie, speelgoed en 
nog veel meer. Voor iedereen is er 
iets leuks! Speciaal voor de kinde-
ren is er een draaimolen.

Onrustige 
horecanacht
Castricum - In de nacht van zater-
dag op zondag rond twee uur is 
er een vechtpartij geweest in een 
horecagelegenheid te Castricum. 
Bij deze vechtpartij zijn twee jon-
gens mishandeld. Een van de jon-
gens had twee dikke ogen en een 
scheve neus. De ander had een 
tand uit zijn mond en een dik lin-
ker jukbeen. Aanleiding zou lig-
gen in het feit dat een van de jon-
gens een jongen wilde aanspre-
ken omdat deze een vriendin van 
hem had lastig gevallen.

Een uurtje later is ook een 18-ja-
rige jongen mishandeld door 
een groep van 4 jongens. Ook in 
dit geval had het slachto� er eer-
der op de avond jongens aange-
sproken omdat ze een vriendin 
van hem lastigvielen. Een getuige 
vertelde dat het groepje jongens 
op het slachto� er a� iep en dat ze 
hem hem begonnen te duwen en 
te slaan. Eén van de jongens zou 
het slachto� er ook nog geschopt 
hebben terwijl deze op de grond 
lag. Het slachto� er gaf aan niet 
door zijn neus te kunnen ade-
men en duizelig te zijn. Het sig-
nalement van de jongen die te-
gen het hoofd schopte van laatst-
genoemd slachto� er: een blanke 
jongen met hal� ang peperkleu-
rig haar, tussen 1.70 en 1.80 lang, 
ongeveer 20 jaar oud en hij droeg 
een rode sweater met een capu-
chon.
Eventuele getuigen, van beide in-
cidenten, worden verzocht con-
tact op te nemen met 0900-8844.

Later in die nacht trok de bestuur-
der van een scooter de aandacht 
van de politie door zijn rijgedrag 
en omdat hij geen helm droeg. 
Hij is staande gehouden en bij 
controle bleek dat de scooter van 
diefstal afkomstig was. 
Bij de mededeling dat de be-
stuurder aangehouden werd, ter 
zake diefstal cq heling van die 
scooter rende deze er vandoor. 
Na een korte achtervolging is de 
verdachte, met behulp van de be-
veiligers, alsnog aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau in Alkmaar.
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Tv-rapportage EenVandaag over 
Oeigoeren bij FC Castricum

Met name Arup Abdurahman, in 
zijn geboorteland al werkzaam 
als sportleraar, wordt door FC 
Castricum zeer gewaardeerd. Hij 
is elke zaterdagochtend op de 
velden te vinden om als inmid-
dels gediplomeerd KNVB scheids-
rechter jeugdwedstrijden te � ui-
ten. Daarnaast voetbalt hij el-
ke zaterdagmiddag om klokslag 
15.00 uur met een wisselend aan-
tal andere Oeigoeren, en sinds 
kort ook met twee Syriërs, en-
thousiast mee met de 60+ vetera-
nen tijdens hun onderlinge partij-
tje op het boardingveld.

Gaandeweg leerden de vetera-
nen van FC Castricum hun Oei-
goerse voetbalvrienden beter 
kennen. Niet alleen als goede 
voetballers, maar ook als aardi-
ge, bescheiden mensen die graag 
in onze samenleving willen inte-
greren. De onderlinge communi-
catie in het Nederlands verloopt 
steeds beter, waarbij ze het ple-
zierig vinden als ze geholpen 
worden in hun Nederlands taal-
gebruik. Moeilijk uitspreekbare 
typisch Hollandse klanken wor-
den regelmatig geoefend tijdens 
het voetballen.
In het begin waren de Oeigoeren 

nogal verbaasd over het gebruik 
van scheenbeschermers, hoewel 
ze het nut hiervan wel konden 
begrijpen gezien de pittige par-
tijtjes. Grote hilariteit  ontstond 
toen ze de volgende zin pro-
beerden uit te spreken: “scheen-
beschermers beschermen onze 
schenen tegen schoppen”.
De integratie bij FC Castricum 
vordert gestaag en tijdens de 
‘derde helft’ wordt er soms een al-
coholvrij biertje meegedronken. 

Om elkaar en hun gezinnen be-
ter te leren kennen, organiseer-
den de Veteranen al eerder een 
geslaagde feestavond in het te-
ken van de Oeigoerse cultuur. Re-
centelijk werd dit feest herhaald 
na a� oop van het wekelijkse pot-
je voetbal. Dit op verzoek van Sa-
dikjan Seley, de eerste Oeigoer 
die zich in 2005 in Castricum ves-
tigde. Het was voor de veteranen 
van FC Castricum een complete 
verrassing om een week van te-
voren te horen dat het NOS pro-
gramma EenVandaag een rap-
portage kwam maken over de in-
tegratie van de Oeigoeren in Cas-
tricum.  Voorafgaand aan het par-
tijtje werden Peter van Splunter 
als vicevoorzitter van FC Castri-

cum en Arup geïnterviewd door 
het rapportageteam. Daarna 
kwam burgemeester Mans aan 
het woord om het belang van een 
goed verlopend integratieproces 
van statushouders in onze ge-
meente toe te lichten. In het zicht 
van de � lmcamera deden de Ve-
teranen tijdens het voetballen ex-
tra hun best om boven hun kun-
nen te spelen.
Inmiddels waren de feestelijk ge-
klede Oeigoerse families gearri-
veerd en een grote variëteit aan 
heerlijke Oeigoerse gerechten 
werden in de kantine uitgestald. 
Het gemarineerde malse lams-
vlees op lange stalen spiesen 
werd door de Oeigoerse mannen 
op de barbecue vakkundig bereid 
tot overheerlijke kebab. De stem-
ming onder de aanwezigen was 
zeer geanimeerd, waarbij ook 
de voetbalvrouwen nadrukkelijk 
contact met elkaar zochten. 

Ook de kinderen vermaakten zich 
uitstekend. Door de klanken van 
de Oeigoerse muziek in de kanti-
ne werden ze naar de dansvloer 
gelokt, even later gevolgd door 
hun ouders die met een uitnodi-
gend gebaar ook de veteranen 
en hun vrouwen aan het dansen 
kregen. 
Al met al bleek maar weer eens 
op welke positieve manier een 
voetbalclub een rol kan spelen bij 
de integratie van medeburgers 
afkomstig uit verre landen. (Frank 
Leonhard, namens 60+ veteranen 
FC Castricum)

Castricum - Voor veel inwoners van Castricum is het misschien 
niet bekend maar binnen de CAL-gemeente wonen meer dan 20 
Oeigoerse gezinnen afkomstig uit Oost-Turkestan. De afgelopen 
jaren heeft een aantal van hen vrijwilligerswerk verricht bij voet-
balclub FC Castricum, bijvoorbeeld als medewerker in de kantine 
of assistent-gastheer. Dit is op � lm vastgelegd door EenVandaag 
en wordt op 20 augustus om 18.15 uur uitgezonden op NPO 1.

Once Upon a Time in… 
Hollywood
Quentin Tarantino’s Once Upon 
a Time in Hollywood speelt zich 
af in het Los Angeles van 1969, 
een tijd waarin alles aan het ver-
anderen is. TV-ster Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) en zijn vas-
te stuntdubbel Cli�  Booth (Brad 
Pitt) proberen aan de bak te ko-

men in een � lmindustrie die ze 
bijna niet meer herkennen. De 
negende � lm van schrijver en re-
gisseur Quentin Tarantino is een 
eerbetoon aan het gouden Hol-
lywood-tijdperk, met meerdere 
verhaallijnen en een imposante 
ensemblecast.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Première!
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 20.30 uur
zondag 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Once Upon A Time In... Hollywood 

zondag 19.30 uur
The Biggest Little Farm

zaterdag 21.15 uur
Rocketman

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 20.30 uur  

zaterdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Lion King (OV) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur

The Lion King (NL) 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur
Angry Birds 2 (NL)

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Playmobil de Film 
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Huisdiergeheimen 2

Programma 15 augustus t/m 21 augustus

Angry Birds 2
De vete tussen de humeurige vo-
gels en de gemene groene big-
gen krijgt in Angry Birds 2 een 
nieuwe wending. Als een nieuw 
gevaar zowel het Vogeleiland als 
het Biggeneiland bedreigt, beslui-
ten Red (Eddy Zoëy), Chuck (En-
zo Knol), Bomb en Mighty Eagle 

(Frank Lammers) om Chucks zus 
Silver (Do) in te lijven en om sa-
men te werken met biggen Leo-
nard (Ruben Nicolai), zijn assisten-
te Courtney (Pip Pellens), en zijn 
techneut Garry (André Dongel-
mans). De vogels en biggen slui-
ten een wapenstilstand en vor-
men samen een superteam om al-
lebei hun eilanden te redden. 

Meisje (14) 
laveloos 
aangetroffen
Akersloot - Maandag 5 augustus 
tegen middernacht kreeg de poli-
tie een melding dat er een meisje 
onwel op de grond lag ter hoog-
te van de kerk in Akersloot. Het 
bleek te gaan om een 14-jarig 
meisje dat teveel gedronken had 
en laveloos op de grond lag. On-
bekend is wat en hoeveel zij heeft 
gedronken. Het meisje viel meer-
dere malen weg, was zeer slecht 
aanspreekbaar en zodanig on-
der invloed dat zij geen idee had 
waar ze was, met wie etc. etc.  Zij 
is vervoerd naar het RKZ. 

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij 
voor de politiek en met welke onderwerpen houden zij zich 
bezig? In deze rubriek komen de politici in willekeurige 
volgorde aan het woord. Dit keer Bärbel Böhling, raadslid 
voor De Vrije Lijst. ,,Ik wil debatteren over dingen die er 
toe doen.”

Mardou van Kuilenburg

Böhling brengt haar jeugd door op het Duitse plat-
teland, ten zuiden van Hamburg. Haar familie had een 
boerenbedrijf.  Na haar schooltijd besloot ze land-
schapsarchitectuur te gaan studeren in Osnabrück, 
vlakbij de Nederlandse grens. Zestien jaar geleden ver-
huist ze naar Amsterdam om daar te gaan werken. In 
eerste instantie voor een jaar, maar ze blijft. Sinds kort 
werkt ze voor de gemeente Beverwijk en is ze verant-
woordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. 
De roots van haar partner brachten Böhling naar Cas-
tricum. Ze heeft twee kinderen (7 en 9) en is sinds twee 
jaar politiek actief.

Waarom koos u voor de politiek?
,,De politiek koos mij. Ik heb me sterk gemaakt voor 
het behoud van Toonbeeld in Castricum. Ik woon in 
die buurt en koesterde het pand en de ruimte erom-
heen. Ik heb geprobeerd samen te werken met de ge-
meente, maar daarin botste ik steeds tegen een muur 
op. Dat was een eye-opener: ik was constructief bezig 
en probeerde de dialoog aan te gaan, maar dat werd 
niet gewaardeerd. Uiteindelijk ben ik in contact geko-
men met De Vrije Lijst, waar een fijne samenwerking uit 
voortvloeide. Zo ben ik de politiek ingerold.”

Was De Vrije Lijst een logische keus?
,,Ja. De partij is lokaal, zinvol, oplossingsgericht, werkt 
samen met bewoners, is constructief en kritisch. Ook het 
groene, duurzame aspect past mij heel goed.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Lokale politiek raakt mensen heel direct. Zorgvuldig-
heid en goede afstemming is heel belangrijk. Uiteinde-
lijk is lokale politieke een uitvloeisel vanuit het rijk, maar 
dat is abstracter dan lokaal het geval is. De vertaling zie 
je direct terug. Lokale politiek is ook laagdrempeliger, 
maar het gevaar is dat je belangenbehartiger wordt 
voor een bepaalde doelgroep. Daar moet je voor waken. 
Je moet vanuit iedereen kunnen spreken.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Ruimtelijke ordening met alle facetten die daarbij 
horen. Samenwerking vind ik heel belangrijk, een tijd 
geleden heb ik een motie ingediend voor een klank-
bordgroep voor bewoners van het Duin en Bosch ter-
rein. Ik wilde zorgen dat bewoners beter geïnformeerd 
worden en op een gelijkwaardige manier kunnen mee-
praten. Ik ben blij dat ’t is gelukt. Ik hou me ook bezig 
met het zwembaddossier. Toen ik daarin dook ontdekte 
ik dat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar het 
huidige zwembad. Niet alle ins en outs zijn bekend, 
dat maakt een project altijd zwak. Ik wil dat er gekeken 
wordt naar de opties voor het huidige zwembad. Dat 
we niet over drie jaar zeggen: we hebben een goed 
functionerend, waardevol zwembad tegen de grond 
gewerkt en er voor vijftig miljoen weer een gebouwd. 
We moeten de gemeente en haar inwoners geen finan-
ciële verplichtingen opleggen als de noodzaak van een 
nieuw zwembad niet feitelijk onderbouwd is.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Een gezonde gemeente en werken aan een ambtelijk 
apparaat dat benaderbaar is. Mensen moeten het ge-
voel hebben dat ze met ons kunnen samenwerken en 
dat ze gelijkwaardig zijn. Dat betekent niet dat alles kan, 
maar wel dat we alles bespreekbaar kunnen maken.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Als raad vind ik dat we meer moeten focussen op dat-
gene waar we iets mee kunnen doen. Het politieke ge-
neuzel eromheen wil ik liever laten. Debatteren over din-
gen die er toe doen, dat vind ik belangrijk. Er zijn dingen 
waar wij als raad niet over gaan: daar moeten we ons bij 
neerleggen. Focussen op dossiers waar we meters mee 
kunnen maken. We hebben een fantastische gemeente, 
er is hier heel veel moois. Ik denk wel dat we goed moe-
ten letten op de energietransitie. Dat heeft meer impact 
dan de meeste mensen in de gaten hebben.”

Bärbel Böhling  
met zoon Jasper
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Burgerlijke 
Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Geboortes
Castricum: 25-06-2019 Pieter 
Rob van der Velden, zoon van Ro-
bert (Rob) Cornelis van der Vel-
den en Willemijn Hackenitz; 12-
07-2019 Job Hidde Wessels, zoon 
van Maarten H. Wessels en Lot-
te Jobse; 16-07-2019 Pleun Ad-
miraal, dochter van Jop Admiraal 
en Floor Visser; 23-07-2019 No-
la Jenn Hand, dochter van Den-
nis Hand en Manon D. Ferment; 
29-07-2019 Lucy Catharina Theis-
sling, dochter van Daniël J. Theis-
sling en Patricia A. M. Veldt; 30-
07-2019 Zoë van der Kooij, doch-
ter van Johannes J. van der Kooij 
en Ramona N. Krijger; 08-08-2019 
Miecal Major Russom, dochter 
van Major Russom Berih en Selam 
Tesfalem Estifanos
Limmen: 22-07-2019 Don Hollen-
berg, zoon van Reinier S. A. Hol-
lenberg en Carolina. G. C. Groot; 
01-08-2019 Liene Cathy Wessels, 
dochter van Raoul E. Wessels en 
Marit D. A. de Goede; 05-08-2019 
Ties Admiraal, zoon van Chris Ad-
miraal en Denise Cramer.
Elders: 08-07-2019 Anne Lot-
te Wierenga, dochter van Pie-
ter B. Wierenga en Marcella 
Hoogeboom.

Overledenen
Castricum: 27-07-2019 Christiaan 
Gottfried van Keeken, weduw-
naar van Louise A. Kieft; 31-07-
2019 Wilhelmina Rozemeijer, we-
duwe van Johannes W. Breetveld. 
01-08-2019 Johanna Margaretha 
Beentjes.
Limmen: 27-07-2019 Maria Jo-
hanna Amelia Cornelia van Rooij-
en, weduwe van Franciscus A. J. 
Scheepmaker.

Zangeres 
gezocht
Castricum - Jan Zoontjes is op 
zoek naar een vlotte zangeres om 
samen in verzorgingstehuizen op 
te gaan treden. Het gaat om ge-
zellige en populaire liedjes. Bij in-
tresse contact opnemen met Jan 
via 0251 655367 of 06-13586634

Jongen 
mishandeld
Limmen - Woensdag 7 augus-
tus tussen 01.45 en 02.00 uur 
heeft een openlijke geweldple-
ging plaatsgevonden op de Uit-
geesterweg tussen Akersloot en 
Limmen. Hierbij werd een 19-ja-
rige jongen, die met een groep-
je vrienden vanuit Akersloot naar 
Castricum �etste, met een vuist 
in het gezicht geslagen, en tegen 
de borst en hoofd gestompt. Als 
gevolg hiervan kwam de jongen 
ten val en hierbij liep hij nog een 
wond aan zijn scheenbeen op.
Deze mishandeling is gedaan 
door de passagier en de bestuur-
der van een lichtblauwe Fiat Pan-
da, kenteken, vermoedelijk, be-
ginnende met 59. Verdere gege-
vens zijn op dit moment onbe-
kend. Eventuele getuigen wor-
den verzocht contact op te ne-
men met 0900-8844.

Poging tot 
auto-inbaak
Castricum - Tussen maandag 5 
augustus 22.00 uur en dinsdag 6 
augustus 09.00 is gepoogd in te 
breken in een auto. Deze stond 
geparkeerd op de Silene in Castri-
cum. Men heeft geprobeerd om 
via het achterraam in de auto te 
komen.

Verknocht aan ‘De Kei’

‘Het gaat er hier op de kermis veel 
gezelliger aan toe dan in Ochten’

Castricum - Als de verslagge-
ver op de camping arriveert zijn 
De ‘Stammetjes’, (bijnaam afge-
leid van hun emailadres) net klaar 
met de lunch. Ze staan al voor 
het 15de jaar op De Kei. ,,Nog 
steeds met evenveel plezier als 
aan het begin”, zegt Sylvia. He-
laas zit hun vakantie van drie we-
ken er alweer op. Morgen vertrek-
ken ze weer naar Ochten (de Be-
tuwe). Zoon Bo schuift aan bij het 
interview. Flip, een kruising tus-
sen een Yorkshire terriër en een 
poedel, springt meteen bij hem 
op schoot. Huisgenoot Max heeft 
Bulgaarse roots, is een kruising 
tussen een mini-herder en een 
Shelty en is wat bang en onrus-
tig. Hij verblijft in een bench in de 
voortent, met uitzicht over de he-
le camping. Het gezin gaat nooit 
zonder de honden op vakantie. 

Keizersnede
Sylvia legt uit waarom het gezin 
zich zo prettig voelt op De Kei. 
,,De eigenaar en zijn gezin zijn 
ontzettend gastvrij en we zijn al-
tijd welkom. In de loop der jaren 
zijn we ’n beetje familie van el-
kaar geworden. Hier aankomen 
voelt als thuiskomen. Je mag drie 
weken meeleven met het bedrijf.’’ 
Ze vertelt dat ze vorige week nog 
geassisteerd heeft bij de beval-
ling van een koe. Het kalf moest 
met een keizersnede ter wereld 
worden gebracht. Haar beroep is 
operatie-assistente, dus haar hulp 
kwam goed van pas. Sylvia vertelt 
dat het gezin privé een bewogen 
jaar achter de rug heeft en nodig 
toe was aan rust. Deze hebben ze 
de afgelopen weken voldoende 
gehad. 

Genieten
Erik legt uit waarom de keuze nog 
steeds op De Kei valt. ,,Het is hier 
genieten, het sanitair is brand-
schoon en het is hier vooral ge-

zellig. Zo nu en dan legt de ei-
genaar een kampvuur aan waar-
bij iedereen aanschuift. Verder 
is er een hondenlosloopgebied 
in de buurt, zodat onze viervoe-
ters ook voldoende aan hun trek-
ken komen. Voor hen is het ook 
vakantie. Omdat het hier klein-
schalig is, hebben we leuk con-
tact met de andere campinggas-
ten. Deze kennen we al een aan-
tal jaren van eerdere bezoeken 
aan de camping en we proberen 
onze vakanties altijd wat op el-
kaar af te stemmen. Gezelligheid 
en kletsen betekent echter ook 
dat het halen van water wel eens 
een uur kan duren, terwijl het wa-
tertappunt slechts 30 meter van 
onze caravan verwijderd is”, zegt 
hij lachend. 

Rust
De rust bevalt Erik erg goed want 
hij heeft een drukke baan als ‘BIM-
modelleur’. BIM staat voor Buil-
ding Information Model (ook wel 
Bouwwerk Informatie Model) en 
verwijst naar een 3D-informatie-
model waarin alle data die nodig 
is voor het ontwerpen, bouwen 
en beheren van bouwwerken 
wordt vastgelegd en aan elkaar 
gekoppeld (met dank aan Goo-
gle). De appel blijkt niet ver van 
de boom te vallen, want zoon Bo 
volgt een Mbo-opleiding mechat-
ronica, een mix van elektrotech-
niek, werktuigbouwkunde, meet- 
en regel-  en besturingstechniek 
(wederom dank aan Google). 

Melken
Bo was zeven jaar toen hij de eer-
ste keer op de camping kwam. Hij 
mocht meteen helpen in de bol-
lenschuur en leerde koeien mel-
ken. Dit doet hij nog wel. Bo: ,,De 
koeienmelk gaat onder ande-
re naar ‘De Roset’, die er ijs van 
maakt. Later op de dag verschijnt 
dit bedrijf met een Tuktuk op de 

camping om dit ijs aan de man 
te brengen.” Tijdens de schoolva-
kanties in de herfst en in mei, lo-
geert Bo bij Arnold en helpt hem 
op de boerderij. Vorig weekend is 
hij met familieleden van Arnold 
naar de kermis in Akersloot ge-
weest. ,,Het gaat er hier veel ge-
zelliger aan toe dan in Ochten, 
waar alleen maar enkele attrac-
ties staan”, zegt Bo. Hij vindt het 
nog steeds leuk om met z’n ou-
ders mee te gaan want hij treft 
altijd wel leeftijdsgenoten op de 
camping. 

Omgeving
Als Erik gevraagd wordt wat het 
gezin zo bijzonder aan Castricum 
vindt, is hij heel duidelijk. ,,Castri-
cum is verzorgd aangelegd, met 
een mooie afwisseling tussen be-
bouwing en openbaar groen.’’ Syl-
via vult hem aan: ,,De plaatselijke 
Kringloopwinkel en de toeganke-
lijkheid en verscheidenheid van 
winkels is ook een pluspunt.” Het 
gezin heeft de afgelopen weken 
regelmatig uitjes gemaakt. Een 
sloep met buitenboordmotor 
maakt deel uit van de vakantie-in-
ventaris en is regelmatig ingezet 
op het Alkmaardermeer. De Zaan-
se Schans stond dit keer ook op 
het programma. Voor het uitla-
ten van de honden gaan ze regel-
matig naar het strand in Egmond, 
want kort parkeren aan het strand 
in Castricum vinden ze vrij duur. 

Dan wordt tijd dat de verslaggever 
opkrast, want er moeten voorbe-
reidingen worden getro�en voor 
het aanstaande vertrek. De eerste 
haringen van de voortent worden 
uit de grond getrokken en onder-
wijl worden er handen geschut. 
Op de vraag wat volgend jaar de 
vakantiebestemming wordt, is 
het antwoord van de Stammetjes 
eensgezind “De Kei natuurlijk!”. 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

In deze rubriek bezoekt Henk de Reus vakantiegangers die al jaren achtereen hun vakantie op de-
zelfde camping in Castricum doorbrengen. Wat beweegt hen om steeds op dezelfde camping terug 
te komen en wat trekt hen in het bijzonder in Castricum aan? Dit keer bezoekt hij de familie Van der 
Stam, een hecht gezin, bestaande uit Erik (51), Sylvia (48) en zoon Bo (17). Zij staan met hun cara-
van op camping ‘De Kei’.

Aan tafel met... Inez Mühren
Workshop handletteren
Limmen - Kunstenares Inez Müh-
ren verzorgt op woensdagmid-
dag 28 augustus, om 15.00 uur, 
een workshop Handletteren in de 
bibliotheek in Limmen. Wie het 
handletteren een beetje onder 
de knie hebt kan er allerlei leu-
ke dingen mee doen. Verzin ei-
gen quotes, maak eigen doe-het-
zelf servies of pak cadeautjes nog 
mooier in. Hoe leuk is het om cre-
atief bezig te zijn? 
Wil jij ook leren hoe je jouw fa-
voriete quote omzet naar een 
prachtige tekst op papier? Hoe 
je de mooiste sierlijke letters te-
kent?  Inez leert met handige tips 
en trucs hoe je zelf aan de slag 

gaat. De ko�e en thee staan klaar 
en iedereen is van harte welkom 
om aan te schuiven aan de leesta-
fel in de bibliotheek. De toegang 
is gratis en aanmelden is niet no-
dig.
Aan tafel met… in de bibliotheek 
geeft mensen uit het dorp de ge-
legenheid om hun verhaal of ken-
nis te delen met anderen. Dit kan 
een interessant beroep zijn, een 
leuke hobby, een onderwerp dat 
je na aan het hart ligt of iets in-
teressants dat je hebt (mee)ge-
maakt. De leestafel in de biblio-
theek biedt zo een podium voor 
interessante workshops, verras-
sende presentaties en boeiende 

verhalen. Wie zelf eens een ‘Aan 
tafel met…’ wil verzorgen kan 
zich aanmelden bij de medewer-
kers in de bibliotheek. (Foto: aan-
geleverd)

KWF Castricum/Bakkum 
zoekt collectanten
Castricum - In de week van 2 tot 
en met 7 september is de jaar-
lijkse huis-aan-huiscollecte voor 
KWF Kankerbestrijding. De KWF-
afdeling Castricum zoekt nieuwe 
collectanten in diverse buurten in 
Castricum en Bakkum. Onder an-
dere voor de Smeetslaan/Appar-
tementengebouw De Wheere en 
Julianastraat/Wilhelminastraat.
Eén op de drie mensen krijgt ooit 
kanker. Dat betekent dat bijna ie-
dereen er zelf of in zijn directe 
omgeving mee te maken krijgt. 
Het is nu mogelijk om een daad-

werkelijke bijdrage te leveren aan 
een wereld met minder kanker, 
meer kans op genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. Help mee door 
in de collecteweek op één avond-
je een paar uurtjes voor dit goede 
doel te collecteren. 

Meedoen? Neem dan contact op 
met de secretaris van de afde-
ling, mevrouw Tonny Hendriks, 
telefoon  650547/06-23815765 
of stuur een e-mail aan ajchen-
driks@casema.nl. 

Woonzorgcentrum De Boogaert:
Sponsors gezocht voor 
nieuwe geluidsinstallatie
Castricum - De geluidsinstalla-
tie in het restaurant van senio-
rencentrum De Boogaert is aan 
vervanging toe, maar voor nieu-
we apparatuur is niet voldoende 
geld beschikbaar. Een sponsorac-
tie, opgezet door Castricummer 
Ton Setttels, moet hier verande-
ring in brengen.

Settels (92) was zelf jarenlang als 
ondernemer actief in de installa-
tietechniek en zijn zoon is gepen-
sioneerd geluidstechnicus. Kort-
om, hij weet waarover hij praat. 
Enkele maanden geleden over-
leed zijn echtgenote, nadat ze 
gedurende twee jaar werd ver-
pleegd in De Boogaert. Het was 
haar, gedurende haar verblijf 
op deze locatie, opgevallen hoe 
slecht het geluid vaak was. Set-
tels: ,,Ze vroeg aan mij of ik daar 
niet wat mee kon. Ik heb toen be-
sloten om een sponsoractie te 
starten. Er is tienduizend euro no-

dig voor een goede geluidsinstal-
latie, een beamer en een projec-
tiescherm.’’

In het restaurant van De Boogaert 
worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd, in veel gevallen wordt 
daarbij gebruik gemaakt van de 
bestaande geluidsinstallatie, met 
alle ongemakken van dien. Het 
aanscha�en van een beamer en 
projectiescherm is voorts een vu-
rige wens van de gebruikers van 
de accommodatie. 
Inmiddels heeft Ton Settels al een 
aantal toezeggingen ontvangen, 
maar het benodigde bedrag is er 
nog lang niet. Daarom roept hij 
ondernemers en inwoners van de 
gemeente Castricum op om een 
bijdrage over te maken op IBAN 
NL12RABO0363476202 ten name 
van Viva Zorggroep onder ver-
melding van Sponsor Boogaert. 
(Tekst: Bos Media Services, foto: 
aangeleverd)

Cursus over vogeltrek
Castricum - Hans Stapersma ver-
zorgt ook in 2019 weer een cur-
sus over de Vogeltrek. Velen be-
se�en niet dat de roodborst in 
de tuin in de winter niet dezelfde 
is als de roodborst die dit voor-
jaar in diezelfde tuin z’n jongen 
heeft groot gebracht. Vogels zijn 
constant in beweging, vaak mas-
saal en meestal gedreven door 
hun zoektocht naar voedsel. Het 
meest bekend is misschien wel de 
vaak massale trek naar het zuiden 
in het najaar. Dit fenomeen is ook 
hier aan de kust vaak indrukwek-
kend maar helaas weinig bekend 
bij velen. 

De cursus omvat twee theorie 
sessies van circa 2 uur elk op za-
terdagen (28/9 en 9/11) en 3 ex-
cursies van circa 3 uur elk in de 
ochtend in oktober (vanaf 13/10). 
Men kan zelf een vaste ochtend 
kiezen: maandag, dinsdag, don-
derdag, vrijdag of zaterdag/zon-
dag. Het maximum aantal deel-
nemers per ochtend/groep is 12, 
het minimum 5. Minimum leeftijd 
is 16 jaar. De cursus wordt gege-
ven in Castricum (theorie) en in 
het duingebied bij Castricum aan 
Zee (excursies). Kosten voor de 

cursus zijn 65 euro per persoon. 
Voor vragen en/of opgeven: te-
lefonisch bij Hans Stapersma (06-
22684313) met vermelding van 
uw email adres en uw ochten-
den van eerste, tweede en der-
de voorkeur. Bij een lager aan-
tal aanmeldingen dan 5 voor een 
bepaalde ochtend/groep probe-
ren we toch iedereen te plaatsen 
op ochtenden van tweede of der-
de voorkeur. 

Na opgeven ontvangt u bevesti-
ging per email met verdere de-
tails. (Foto: Hans Stapersma)
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Kermis in Akersloot!
Akersloot - Met het optreden 
van de band Mooi Wark, dins-
dagavond in de zaal van De 
Vriendschap, kwam een einde 
aan vier dagen kermis in het 
dorp. De Drentse band onder 
leiding van zanger Bert Koops 
speelde de voor hen zo ken-
merkende ‘boerenrock’ voor 
een uitzinnig feestende me-
nigte.

Het agrarische karakter van deze 
streek kwam zaterdag al goed tot 
uiting, toen naast het touwtrek-
ken en het bakvoetballen, een 
soort levend tafelvoetbalspel, 
ook een groot aantal oude trac-
toren geshowd werd. Het oud-
ste exemplaar dateerde zelfs uit 
1938, maar zit er inmiddels weer 
uit als nieuw, want de eigenaren 
Joep en Joop hebben het voer-
tuig helemaal opgeknapt en te-
ruggebracht naar de originele 
staat. Wie de trekker ziet staan, 
zou nauwelijks vermoeden dat 
het bouwjaar 1938 is. De trekker-
show werd verzorgd door de Ou-
de Trekker- en Motorenvereni-
ging (OTMV), een landelijk ope-
rerende organisatie voor lief-
hebbers van dergelijke voertui-
gen. Elders op het terrein streden 
teams met markante namen als 

De Schele Bu�els en The Pink La-
dy’s om de prijzen in de sportieve 
competities.

Ontbijten met een pilsje? De ech-
te feestvierder draait er zijn hand 
niet voor om. Maandagochtend 
verzamelde zich rond 09.00 uur 
een groep van zeker 150 feest-
gangers op het terrein van café 
’t Voorom om te ‘deunen’ op de 
muziek van Feest-DJ Maarten. 
Uitgedost in de meest wonder-
lijke creaties werd er volop ge-
feest en ondanks het vroege tijd-
stip zat de sfeer er goed in. En ter-
wijl laat op de dinsdagavond de 
kermisgangers nog steeds hun 
rondjes draaiden in de City Hop-
per, een snel ronddraaiende at-
tractie waarin de bakjes tegelijk 
ook op en neer gaan, werd en-
kele meters verderop al gewerkt 
aan het afbreken van de draai-
molen voor de allerkleinsten. Pal 
naast het reuzenrad werd de mu-
ziek op het terras die avond ver-
zorgd door het regionaal zeer be-
kende duo De Wico’s. 
Na 22.00 uur werd het voor de 
bezoekers tijd om een plekje in 
één van de horecabedrijven te 
vinden, voor het bijwonen van de 
laatste live optredens. (Bos Media 
Services)

Akersloot - Dinsdag 6 augustus 
was er in Akersloot tijdens de jaar-
lijkse kermis ringsteken voor aan-
gespannen paarden. Maar liefst 
twintig combinaties hadden zich 
ingeschreven voor dit evenement 
waaronder een prachtige combi-
natie uit Texel die gelijk de eerste 
prijs voor het schoonste geheel 
opeiste. Het rijtuig van de heer 
Lap uit Texel won terecht de prijs 
voor het schoonste geheel en ook 
won deze combinatie de Peter 
Velzeboer trofee voor origineel-
ste aanspanning. De titel voor het 
ringsteken ging naar de aanspan-
ning van de heer Duipmans uit de 
Zuidermeer met als steekster Lida 
Klaver-Rood, op de tweede plaats 

eindige de combinatie Marianne 
van Wijdenes met haar steekster 
Ellen van Wijdenes uit Medemblik 
en op de derde plaats eindigde 
Ellen Spigt met als steekster Brit-
ney Blom uit Onderdijk.

Bestgaande paard was het Frie-
se paard Bouke van de heer Kabel 
uit Heiloo, tweede werd ook een 
Fries, Teatske van Henni Smt uit 
Venhuizen en op de derde plaats 
eindige de Ha�inger Indie van de 
heer Commandeur uit Wognum.
Zeer veel toeschouwers konden 
genieten van prachtige aanspan-
ningen en spannende strijd om 
de felbegeerde titel bij het ring-
steken. (Foto: aangeleverd)

Uitslagen ringsteken

Winderig begin van kermis Castricum
Castricum - Het waren voor ker-
misexploitanten bepaald niet de 
meest ideale weersomstandighe-
den afgelopen zaterdag. De o�-
ciële opening van de kermis aan 
de Brink ging gepaard met �ink 
wat wind, die veel bezoekers ken-

nelijk had doen besluiten om zich 
niet in het feestgedruis te men-
gen. Het was dan ook vrij rustig 
op het terrein, waar clown Alfre-
do de aanwezigen goed wist te 
vermaken. Nog niet alle attracties 
waren zaterdagmiddag geopend, 

omdat de publieke belangstel-
ling tegenviel. Zondag was dat 
anders en draaide alles op volle 
toeren. Toen kwam ook Meneer 
De Uil naar de kermis om de kin-
deren van Castricum en omstre-
ken te ontmoeten. 

Op het horecaplein aan de Dorps-
straat vond zondagmiddag een 
optreden plaats van de band Su-
percharger, gevolgd door Feest-
DJ Maarten in de avond. Vandaag 
is de kermis weer vertrokken. 
(Bos Media Services)
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In ieder mens schuilt 
een vrijwilliger
Castricum - Ben je een denker, 
een doener, of een gezelschaps-
mens? In ieder mens schuilt een 
vrijwilliger. 
Wil je, bijvoorbeeld naast je hui-
dige baan of andere activiteiten, 
ook als vrijwilliger voor een paar 
uur per maand aan de slag, maak 
dan een afspraak bij de vacature-
bank om je te oriënteren. Vrijwil-
ligerswerk is bij uitstek geschikt 
om kennis te maken met andere 
werkvelden of om nieuwe maat-
schappelijke functies voor je-
zelf te ontdekken. Je breidt je 
netwerk uit, leert nieuwe men-
sen kennen en een andere kant 
van jezelf ontdekken. Ook als je 
geen baan hebt of al lang niet 
meer werkt is het doen van vrij-

willigerswerk een zinvolle bezig-
heid. Je bent in ieder geval nooit 
te oud maar ook niet te jong om 
te starten.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
heeft een vacaturebank met va-
catures van organisaties in de ge-
meente Castricum die vrijwilli-
gers zoeken. Zit daar niet direct 
iets passends bij, dan kan ook be-
keken worden of een organisatie 
iets kan met uw expertise. 

Wilt u een afspraak maken voor 
een oriënterend gesprek, bel 
dan naar 0251-656562 of mail 
naar vcc@welzijncastricum.nl. Of 
neem een kijkje nemen op de 
website www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl. (Foto: aangeleverd)

Open dagen bij de 
Boskinderen Survivalschool
Castricum - In Bezoekerscen-
trum De Hoep in Castricum kun-
nen kinderen vanaf 6 september 
elk weekend leren (over)leven in 
de natuur. De lessen worden ge-
geven door Boskinderen.nl. Het 
doel van de opleiding is kinde-
ren op speelse wijze in aanraking 
met de natuur te laten komen. 
De Boskinderen survivalschool 
geeft al 2 jaar bijna elk weekend 
les aan kinderen die lid zijn van 
de survivalschool. Ze leren leven 
in de natuur, spelen met de na-
tuur en ontdekken het plezier in 
alle weersomstandigheden zon-
der de natuur te beschadigen. 
Zelf doen, zelf ervaren en zelf ont-
dekken in kleine groepjes maken 
Boskinderen uniek. 
De survival- en natuurlessen 
wordt gegeven door hike & sur-
vival instructuur en natuurgids 
Egon Bloem en diverse gastdo-
centen, ieder met zijn of haar ei-
gen unieke aanvullende vaardig-
heden. Nieuwsgierig? Bezoekers-

centrum De Hoep organiseert 
twee open dagen waar kinderen 
een indruk kunnen krijgen van 
de opleiding. Zaterdag 7 septem-
ber van 11.00 tot 12.00 uur of van 
13.30 tot 14.30 uur en zondag 8 
september van 11.00 tot 12.00 
uur of van 13.30 tot 14.30 uur. 
Aanmelden kan via www.pwn.
nl/activiteiten of www.boskinde-
ren.nl

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar start 
er op zaterdagmiddag een nieu-
we groep. Oudere kinderen kun-
nen meedoen met de bestaan-
de groepen waar ze diverse ou-
de ambachten leren zoals beeld-
houwen, manden maken, touw 
maken, leren over dierensporen 
lezen, dierengeluiden herkennen 
en planten en bomen te herken-
nen en nog veel meer leuks.
Meld je snel aan voor een van bei-
de dagen. Meer informatie opvra-
gen kan ook via: www.boskinde-
ren.nl. (Foto: aangeleverd)

Britt Ummels grijpt 
dubbel op NK atletiek
Castricum - Het laatste week-
end van juli stond in het te-
ken van één van de belangrijk-
ste wedstrijden van het baansei-
zoen, namelijk de NK atletiek in 
Den Haag. Verspreid over drie da-
gen werden de verschillende dis-
ciplines afgewerkt; namens TDR 
kwamen er atleten in actie op de 
800m, 1500m, 3000m steeple en 
de 5000m. Met 4 medailles en 10 

�naleplaatsen mag het een suc-
cesvol weekend voor TDR ge-
noemd worden. Zaterdag was er 
een gouden plak voor Britt Um-
mels op de 800m en voor Bo Um-
mel op de 5000m. 
Zondag was er wederom winst 
voor Britt Ummels, dit keer op 
de 1500m. Tevens wist Abdi Ali 
een bronzen plak te halen op de 
1500m.  

Open tuindag bij 
duintuin De Doornduyn
Castricum - Duintuin De Doorn-
duyn aan de Duinweg 2 in Bak-
kum-Noord houdt op de zondag 
25 augustus open tuindag van 
11.00 tot 16.00 uur. De entree is 
4 euro.

Het thema deze dag is phlox, 
hosta en vaste planten. Het is 
weer de moeite waard om een 
kijkje te nemen in de natuurduin-
tuin van 2½ hectare. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum terug in de tijd

Bestaan ze nog? Zijn ze nog beloopbaar of bevaarbaar? 
Loont het de (vaar)weg te herstellen? Volg de wegen in 
Bakkum en Castricum op de kaart van noord naar zuid. Om 
het eenvoudig te houden, doen de wegen in het duinge-
bied even niet mee.
In Bakkum ligt de Zanddijk (geel), één van de oudste 
‘droge’ en nog bestaande wegen om van de Heerewegen 
langs het duingebied naar de strandwal Limmen-Alkmaar 
te komen.  Gemiddeld 1500 meter zuidelijk loopt de Bleu-
merweg, voorheen Veldweg of Zuydt Baccumer Dyckie, 
tot aan de spoorlijn. De Bleumerweg bestaat nog tot aan 
de spoorlijn. Vóór het afsluiten van de spoorwegovergang 
ging de weg in rechte lijn richting Limmen en sloot aldaar 
aan op de Westerweg ter hoogte van de Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat. Dit was de kortste route van Bak-
kum naar Limmen.

Zuidelijker ligt een grote restgeul van het Oer-IJ: de Schulp-
vaart, ook Schilpvaart en Lymmervaart genoemd. De vaart 
was ooit eigendom van de stad Alkmaar om de beroeps-
vaart veilig te stellen. Deze vaart loopt vanaf het Schulpstet 
naar de Hoge Brug in Limmen alwaar die een knik maakt 
richting het gemaal te Akersloot. In de dertiger jaren van de 
vorige eeuw wint de vrachtauto het van het vrachtschip en 
blijft de functie visserij, natuur en een mogelijke kanoroute. 
Naar het zuiden toe volgen dan in west-oostligging de 
Noordeinderweg of Brakersweg als een dijkje tegen het 
soms wassende water van de Schulpvaart. Dan volgt de 
Tweede Groenelaan die door nieuwbouw in Castricum 
goeddeels is verdwenen. Dan de Suydt Groenelaan (Eerste 
Groenelaan) van de Bakkummerstraat tot aan de Kooiweg. 
Een tweede interessante watering heet Beeck. Deze oer-ij-
geul is traceerbaar vanaf de Bakkummerstraat bij een wo-
ning met reden genaamd ‘Nimmer Dor’, dan de Poelven 
dat ook heel nat klinkt en dan naar het oosten lopend in 
twintigste eeuwse reeks van vijvers aan de Helmkade, Kas-
tanjelaan, Anna Paulownastraat, Jan van Nassaulaan, Hen-
drik Casimirstraat en de vijver in het Willem de Rijkepark. 
Een afwatering van belang om het in Castricum droog te 
houden. 

Dan volgt oost van de watering de Bogaerts dyc, waarvan 
slechts een deel resteert als Molendijk in Alberts Hoeve. 
De Ciebeek is ook zo’n Oer-IJ-watering. Het meest westelijk 
ontdekte punt ligt waar de Zanderijweg aansluit op de Dui-
nenboschweg. Dan in vrij rechte lijn richting brandweerka-
zerne. Hier was een hooggelegen doorwaadbare plaats: 
een Hoogevoort. De huidige Hoogevoort heette vroeger 
Weg naar de Hoogevoort. Dan tussen de Pernéstraat en de 
Burgemeester Zaalbergstraat door naar de (Korte) Cieweg. 

Bij café My Way was een bruggetje over de Ciebeek. De 
beek stroomde naar het eind van de Breedeweg (omge-
ving Rietkamp). De huidige zichtbare beek in dit gebied is, 
let op, een verlegde Ciebeek.
Dan volgen zuidelijker de Bre Weg (Bredeweg) en Agter 
Weg (Doodweg). Vanaf de Breedeweg liep de Buytendy-
ckse Weg (Uitgeesterweg) richting Uitgeest en was ’s win-
ters op vele plaatsen moeilijk begaanbaar omdat het te nat 
was. Op een kaart uit 1892 ligt een voetpad van Castricum 
naar Akersloot. Iets voorbij het punt waar het huidige Bui-
tendijks Pad aansluit op de Uitgeesterweg lag een voetpad 
in rechte lijn naar de Nesdijk en kwam uit bij de Limmer-
koog in de buurt van de Startingerweg. Dit pad zou nog 
hersteld kunnen worden. Echter de N203 wordt dan een 
moeilijke oversteekplaats. 

De meest zuidelijke watering, ook een Oer-IJ watering, is 
de Broecksloot die ergens bij de Papenberg uit het duin 
komt en dan via de Vitessevelden door de Tolweid loopt en 
als beek onder de Oude Haarlemmerweg gaat en vervolgt 
langs de Castricummer Werf richting spoorwegovergang 
Heemstederweg. De Broecksloot splitst in de Buytendycks 
watering of Molensloot en noordelijk in de Oost Vens wate-
ring en die heet na de Uitgeesterweg Hendrixsloot.
De reeks bovengenoemde west-oost wegen en wateringen 
eindigen met de Maer-of Korendijk die de Castricummer-
polder beschermde tegen het water van de Wijkermeer/
Zuiderzee. De west-oost liggende wegen en vaarten zijn 
ontstaan als resultaat van de dynamiek in het Oer-IJ met 
haar geulen en stroomwallen.

Er liep van noord naar zuid slechts één doorgaande weg. 
Noodzakelijk voor leger en post en handel en wandel tus-
sen kasteelheren van bijv. Haarlem naar Egmond en Alk-
maar. Onze oude Dorpsstraat-Alkmaarderstraatweg was 
richting Limmen ’s winters niet begaanbaar en werd daar-
om Soomerwegh genoemd. De postroute of heerweg liep 
langs de duinvoet, niet te nat en niet te droog. 
Vanaf de dingstal (raadhuis) in Castricum liep het Haarlem-
mer Voetpadt naar het Schoutenbos en dan in rechte lijn 
tot aan de meest zuidelijke punt van de Castricummer Werf 
en dan richting camping Ormsby Field waar het pad verder 
ging over de Hollaan. De Hollaan heet zo omdat er een heul 
was (een duiker). Uiteindelijk stopt het oude voetpad bij 
de Korendijk waar Heemskerk verder gaat met de Castri-
cummerweg. Met herstel van het Slikpad is het mogelijk 
het oude Haarlemmer Voetpadt te laten aansluiten bij het 
reeds herstelde Heemskerker deel. 

Rino Zonneveld, Werkgroep Oud-Castricum

Bestaan ze nog? Zijn ze nog beloopbaar of bevaarbaar? Bij café My Way was een bruggetje over de Ciebeek. De 
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14 AUGUSTUS
Bakkumse Streekmarkt op het 
plein tegenover Hotel Fase Fier, 
11.00-16.00 uur. (Iedere woens-
dag)

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Kaar-
ten via: www.grotekerkalkmaar.nl.

15 AUGUSTUS

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

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

Stop-motion �lmpjes maken 
van 14.00 tot 15.30 uur in Bilio-
theek Kennemerwaard vestiging 
Akersloot, Rembrandtsingel 1. 
Leeftijd 8 tot en met 12 jaar. Toe-
gang 3,50 euro. Aanmelden via 
agenda op website bibliotheek of 
bij klantenservice bibliotheek (be-
talen met pin).

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

16 AUGUSTUS
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Kaasmarkt orgelconcert om 
12.00 uur en om 13.00 uur in Gro-
te Kerk Alkmaar. Toegang is gratis. 

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

Miniconcert in Dorpskerk 
Heemskerk door organiste Anja 
van der Ploeg en diverse andere 
musici van 15.30 tot 16.15 uur. In 
teken van Maria Hemelvaart.

Concert door topmusici van Hol-
land Music Sessions om 20.00 uur 
in de Dorpskerk van Castricum. 
Het volledige programma is te 
vinden op www.THIMS.com/con-
certen. Kaarten zijn te bestellen 
en te betalen via bovenstaande 
website, maar zijn ook verkrijg-
baar op de betre�ende avond in 
de kerk, voor zover er nog plaat-
sen beschikbaar zijn.

Podium Victorie in Alkmaar: 
de Amerikaanse hardcore band 
Hatebreed om 19.45 uur. Kaar-
ten www.podiumvictorie.nl (Fo-
to: aangeleverd)

Orgelconcert in Grote Kerk, Kerk-
straat 37 in Beverwijk door Pieter 
van Dijk. Aanvang 20.00 uur. En-
tree 7,50 euro (kinderen gratis). 
(Foto: aangeleverd)

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

Bibliotheek Kennemerwaard 
staat bij De Showman’s Fair, het 
nieuwe theater variété festival in 
Alkmaar in Cultuurpark De Hout 
met twee tenten. Hier kan men 
meedoen aan leuke activiteiten 
als de VR bioscoop, de ontdek-
plek, een fotosafari en voorlezen 
door een heuse prinsen. Ook zon-
dag.

18 AUGUSTUS

Gezonde Natuur Wandeling 
start om 10.00 uur vanuit bezoe-
kerscentrum De Hoep. Deelname 
gratis, aanmelden niet nodig. Ie-
dere zondag. Info: www.gezond-

▲

natuurwandelen.nl. (foto: aange-
leverd)

Wandeling van IVN in het Hei-
looër Bos. Start om 10.00 uur bij 
de Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo. Duurt onge-
veer twee uur. Opgave vooraf is 
niet nodig. (Foto: Paul ten have)

Zomerbraderie van 11.00 tot 
17.00 uur in het centrum van Cas-
tricum. 

Marquette Klassiek: concert op 
landgoed Marquette in Heems-
kerk, van 11.00 tot 12.30 uur zal 
pianotalent Aarón Ormaza Vera 
het hoofdprogramma vullen. (Fo-
to: aangeleverd)

Bibliotheek Kennemerwaard 
staat bij De Showman’s Fair, het 
nieuwe theater variété festival in 
Alkmaar in Cultuurpark De Hout 
met twee tenten. Hier kan men 
meedoen aan leuke activiteiten 
als de VR bioscoop, de ontdek-
plek, een fotosafari en voorlezen 
door een heuse prinsen.

Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk is open van 11.00 tot 
17.00 uur. Om 14.00 uur is er een 
lezing over de V1 vliegende bom-
men door Aad Möntemann. 

Huis van Hilde: Lunchlezing Jo-
landa Bos: lezing over de opgra-
ving bij de Westfrisiaweg/N23; 
13.00 uur.

Kerk Krommeniedijk is open vor 
het publiek van 11.00 tot 16.00 
uur.

Expositie ‘Groeten uit Castri-
cum’ te zien bij Werkgroep Oud-
Castricum, in gebouw De Duyn-
kant, Geversweg 1b in Castricum 
van 13.30 tot 16.00 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Vaarexcursie door het Wormer- 
en Jisperveld met als thema: roof-
vogels, 13.30 uur. Reserveren bij 
bezoekerscentrum De Poelboer-
derij via 075-6219100 of per e-
mail bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl. (Foto: Larry Kef )

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

Liedjes in Park De Oude Kwekerij 
van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis, vrijwillige bijdrage. Jan van 
Scorelkade 6 in Alkmaar, tussen 
de wijken Bergerhof, Bergermeer 
en Bleaustratenkwartier.

Gemaal 1879 is open van 13.30 
tot 16.30 uur. Fielkerweg 4 in 
Akersloot (Klein-Dorregeest). 
www.gemaal1879.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Band ‘All You Can Eat’ speelt om 
15.00 uur in De Oude Keuken te 
Castricum. (foto: aangeleverd)

Woodleg speelt muziek van 
Woodstock in museumhoe-
ve Overslot in Egmond aan den 
Hoe�, 16.00 uur.

19 AUGUSTUS
Timmerdorp Castricum op het 
veld schuin achter basisschool 
Visser ’t Hooft, gelegen aan de 
Kemphaan in Castricum. Meer in-
formatie op www.timmerdorp-
castricum.nl. Tot en met 23 au-
gustus.

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

20 AUGUSTUS
Timmerdorp Castricum zie 
maandag.

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

Oeigoeren in Castricum: inte-
gratie van FC Castricum wordt in 
beeld gebracht in reportage Een-
Vandaag op NPO 1 om 18.15 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

21 AUGUSTUS
Timmerdorp Castricum zie 
maandag.

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

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

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

Zomers concert in Witte Kerk 
Heiloo. Van 12.00 tot 13.00 uur 
concert door Jan Visser. Kerk is te-
vens van 11.00 tot 16.00 uur open 
voor bezichtiging.

Huis van Hilde: Knutselen geïn-
spireerd door de bronstijd: laat je 

van je creatieve kant zien, 13.30 – 
16.00 uur; € 2,50 na entree. (Foto: 
aangeleverd)

Vaarexcursie door het Wormer- 
en Jisperveld, 13.30 uur. Reser-
veren bij bezoekerscentrum De 
Poelboerderij via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl. (Foto: Larry Kef )

Warming Up loop om 19.30 
uur in Assendelft. Afstanden: 7,5 
km of 1600 meter (jeugd t/m 14 
jaar). Start en �nish op hoek Veen 
Veenpolderdijk/ Zaandammer-
weg. Na-inschrijving bij voetbal-
vereniging Assendelft, Dorps-
straat 253b in Assendelft. Meer 
informatie op: www.lechampi-
on.nl

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Kaar-
ten via: www.grotekerkalkmaar.
nl.

Openingsfeest Speel-o-
theek Nieuw Geesterhage
Castricum - Zaterdag 31 au-
gustus gaat de Speelotheek in 
Nieuw Geesterhage weer open. 
De Speelotheek is een soort bi-
bliotheek, maar dan met speel-
goed. Of dit nu voor je eigen 
kind, klein-, oppas- of buurkind 
is: je kunt speelgoed uitzoeken 
en lenen voor drie weken (even-
tueel te verlengen). Zo kunnen 
kinderen bijvoorbeeld speel-
goed uitproberen, zonder het te 
hoeven kopen. Ze kunnen er zelf 
mee spelen, maar ook samen met 
hun broertje of zusje, de ouders 
of opa en oma of met wie ze ook 
maar willen. Ook zijn er gezel-
schapsspellen en verkleedspul-
len te leen. Speelgoed is niet al-
leen leuk voor de kinderen, maar 
is ook belangrijk voor hun ont-
wikkeling.
De Speelotheek start na de va-

kantie met een spetterend ope-
ningsfeest, niet alleen voor leden 
maar voor iedereen die belang-
stelling heeft. Het feest start om 
11.00 uur en duurt tot 13.00 uur. 
Clown Alfredo is er om de kinde-
ren te vermaken met zijn kunsten 
en kinderen kunnen ook worden 
geschminkt.

Wie nog geen lid is, kan dat wor-
den voor 5 euro tot het einde 
van het jaar (een heel jaar kost 
20 euro per gezin). Daarnaast is 
de Speelotheek altijd op zoek 
naar vrijwilligers, die één keer per 
maand meehelpen in een leuk 
team. Dan ben je gelijk gratis lid. 
Meer weten: kijk dan op de site 
www.sotcastricum.nl of op de fa-
cebookpagina.of neem contact 
op via info@sotcastricum.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst 
Studiekring50plus
Castricum - Wilt u als 50-plus-
ser breed geïnteresseerd blijven? 
Of naast dan wel na een actieve 
baan nieuwe mensen leren ken-
nen? Dan is een Studiekring een 
ideale ontmoetingsplek. In Cas-
tricum zijn in 2018 twee groepen 
gestart. Het komend seizoen is er 
weer ruimte voor nieuwe deelne-
mers. Op woensdag 28 augustus 
is er van 10.00 tot 12.00 uur een 
informatiebijeenkomst waarop u 
kunt horen wat een studiekring 
inhoudt en waarom deelname zo 
leuk en nuttig is.

Ontmoeten, ervaringen delen 
en nieuws ontdekken
Een studiekring komt éénmaal 
per twee weken bij elkaar en 
een bijeenkomst duurt ongeveer 
twee uur. Aan de orde komen al-
le mogelijke, zelfgekozen onder-
werpen. Die kunnen betrekking 
hebben op de actualiteit, op ei-
gen hobby’s en interesses of op-
gedane kennis en ervaring, die je 
met anderen wilt delen. Vaak ont-
staan er binnen een studiekring 
hechte vriendschappen die jaren-

lang kunnen blijven bestaan. Een 
fysieke beperking is geen belem-
mering om mee te doen. Meer in-
formatie is te vinden op de web-
site www.studiekringen50plus.nl.
In de bibliotheken in Castricum, 
Akersloot, Limmen en bij  Stich-
ting Welzijn Castricum zijn fol-
ders met informatie beschikbaar. 
Vooraf aanmelden voor de infor-
matiebijeenkomst wordt op prijs 
gesteld.

Aanmelden
De informatiebijeenkomst is op 
woensdagochtend 28 augustus 
van 10.00 tot 12.00 uur in de Foy-
er, in Geesterhage, Geesterduin-
weg 3. De ko�e en thee staan 
klaar. 
Kent u andere senioren die mo-
gelijk ook geïnteresseerd zijn, 
neem die dan vooral mee. Aan-
melden kan bij Marian Visser (Bi-
bliotheek Kennemerwaard) e-
mail m.visser@bknw.nl of Ingrid 
Wellen, (Stichting Welzijn Castri-
cum) tel: 0251 – 656 562 of e-mail  
i.wellen@welzijncastricum.nl. De 
toegang is gratis.



Doel
Little Free Library stelt zich als doel de liefde lezen te bevor-
deren en door het plaatsen van deze kastjes een bijdrage te 
leveren aan de gemeenschap, ongeacht de leeftijd of achter-
grond. Uit onderzoek van de organisatie bleek dat maar liefst 
61% van de lage inkomensgroepen uit geldgebrek niet de 
mogelijkheid heeft boeken te bieden of boeken thuis heeft 
staan. Hier weet Little Free Library met hun boekenkastjes 
handig op in te springen. Zodoende krijgt iedereen de moge-
lijkheid om te lezen en om zijn of haar kennis te vergroten.  
Het eerste boekenkastje werd in Wisconsin geplaatst in 2009. 
Het succes was zo groot, dat het concept van Little Free Libra-
ry zich wereldwijd al snel als een olievlek uitbreidde en overal 
werd overgenomen. Zelfs op het station midden in de Japanse 
stad Tokyo is zo’n boekenkastje te vinden. 

Boekenjacht
Omdat Little Free Library dit jaar tien jaar bestaat, wordt dit op 
diverse plekken in de wereld gevierd met een 
zogenaamde boekenjacht. Zoals bijvoorbeeld 
in Diano Roncagli, een klein dorpje in de heu-
vels van Italië. Roncagli ligt wat geïsoleerder 
en verder van de grotere plaatsen waar een 
bibliotheek gevestigd is, dus wordt hier door 
de dorpsbewoners gretig en dankbaar van het 
boekenkastje gebruik gemaakt, dat zich be-
vindt op het dorpsplein. Ook worden hier re-
gelmatig boeken gedoneerd, zodat het kast-
je steeds weer andere boeken weet te bieden. 
Tanja Rosso, Lara Liserre, Vincenza Martini en 
Silvia Fenoglio organiseren hier sinds jaar en 

dag zo’n boekenjacht voor de dorpbewoners. Deze keer ook 
om het tienjarig bestaan van Little Free Library te vieren en het 
concept ludiek onder de aandacht te brengen. En met succes. 
De boekenjacht bestaat uit een puzzeltocht door het dorp. 
Twee teams worden samengesteld die onderling tegen elkaar 
strijden. De twee teams krijgen een plattegrond mee met de 
looproute en lopen in tegenovergestelde richting van elkaar 
om elkaar niet voor de voeten te lopen. Op diverse plekken 
staat een persoon uit het dorp, die wat voorleest uit een boek 
uit het kastje en daarover een vraag stelt, die ook gerelateerd 
aan het dorp of de plek kan zijn. Bij het juiste antwoord van 
het team, krijgt de teamcaptain een envelop overhandigd met 
de volgende aanwijzing. Het team dat alle antwoorden goed 
heeft en het eerste aankomt bij het boekenkastje, is de winnaar.  
De puzzeltocht wordt vaak afgesloten met wat drankjes en een 
buffet, waarbij de hele dorpsgemeenschap, inclusief de bur-
gemeester, aanwezig is. De dorpsbewoners hebben dan zelf 
een lokale lekkernij gemaakt voor het buffet. Een leuke, gezel-

lige en leerzame bijeenkomst dus, zo’n boe-
kenjacht. Misschien leuk om eens bij u in de 
buurt te organiseren, wie weet?

Wilt u meer weten of wilt u weten of er een 
Little Free Library bij u in de buurt is? Of wilt u 
zelf misschien boeken doneren? Op de websi-
te van Little Free Library (in het Engels) vindt u 
alle informatie: er is een wereldkaart op te vin-
den waar al deze boekenkastjes zich ter we-
reld bevinden en waar u zich kunt inschrijven:  
www.littlefreelibrary.org. 
Tekst en foto’s: Bart Jonker.

Tien jaar Little Free Library, gevierd met boekenjacht

Boekenkastjes met gratis boeken, 
overal ter wereld

Organisatoren van boekenjacht

Organisator Silvia Fenoglio met Claudio Mucilli, 
de burgemeester van Diano San Pietro en Roncagli

Boekenkastjes overal ter wereld in steden of dorpen, waar je gratis boeken kunt doneren of boeken uit kunt lenen 
om te lezen. Een prachtig initiatief en al jaren een beproefde succesvolle receptuur, ook in Nederland. Speciaal voor 
plekken waar geen bibliotheek is, waar mensen moeilijk bij de bibliotheek kunnen komen of waar mensen weinig 
geld te besteden hebben voor boeken. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de non-profitorganisatie Little Free 
Library, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Verenigde Staten, in Hudson, Wisconsin. Op dit moment zijn er 
meer dan 75.000 van deze boekenkastjes te vinden in 88 landen. En het mooie is ook nog dat de inhoud van deze 
boekenkastjes regelmatig ververst wordt.
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Timmerdorp Castricum 
gaat weer van start
Castricum - In de laatste week 
van de zomervakantie gaat, tradi-
tiegetrouw, het Timmerdorp weer 
van start. Net als voorgaande ja-
ren komen er 225 kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 16 een week tim-
meren. Naast het bouwen van de 
hut zijn er ook andere activiteiten 
op het veld te beleven. 

Het timmerdorp kan bestaan 
door de inzet van vrijwilligers 
en sponsoren. Zo is Albert Heijn 
één van de sponsoren dit jaar en 

die heeft de emballagezuil in de 
maand augustus voor het tim-
merdorp opengesteld. Dus heeft 
u lege �essen of kratjes staan en 
draagt u dit mooie evenement 
een warm hart toe, zodat het nog 
jaren kan blijven bestaan, do-
neer dan uw statiegeldbonne-
tje aan het timmerdorp. Op het 
veld is ook een mogelijkheid tot 
het inleveren van lege statiegeld-
�essen. Voor alle informatie over 
het timmerdorp kijk op de websi-
te www.timmerdorpcastricum.nl.

Vrijdag laatste in serie HMS
Prachtige concerten in 
Dorpskerk Castricum
Castricum - Holland Music Ses-
sions organiseerde in Dorpskerk 
Castricum een aantal concerten 
door jonge musici, die behoren 
tot de top van de toekomst. Het 
doel van HMS is om jonge, veel-
belovende talenten masterclas-
ses te laten volgen en hen con-
certervaring te laten opdoen 
door concerten te geven.

Op vrijdag 2 augustus hoorde 
men Xuan Song uit China op de 
piano. Zij speelde Beethoven en 
Schumann. Zij speelde technisch 
geweldig.
Na de pauze speelde de Neder-
landse celliste Renate Apperlo de 
suite voor cello solo van Johann 
Sebastian Bach spelen. Zij droeg 
dit op aan haar grote voorbeeld 
de beroemde Nederlandse cellist 
Anner Bijlsma, die vorige week 
was overleden. Heel indrukwek-
kend!
Daarna speelde Renate samen 
met Alex Ramirez uit Spanje de 
cellosonate in C van Sergej Pro-
ko�ev. Renate gaf vooraf uitleg 
over de moeilijke tijd waarin Pro-
ko�ev dat stuk had geschreven, 
wat terug te horen was in de mu-
ziek: soms humoristisch en soms 
sarcastisch .
Zij kregen een daverend applaus.

Op vrijdag 9 augustus was er 
weer een concert in de Dorps-
kerk. Pianiste Miranda Shum uit 
de VS speelde Beethoven, Schu-
bert en Kabalevsky. Ook weer 
een fenomenale techniek, ge-
combineerd met veel gevoel! Na 
de pauze speelde Wakana No-
guchi (japan) viool, begeleid door 
Natsumi Ohno  (Japan) op piano.  
Prachtige muziek van P{aganini, 
Mozart, Bach en Richard Strauss.
Op zaterdag 10 augustus  was er 
een miniconcert in de bibliotheek 
van Castricum. Hier speelde de 
16-jarige violiste Hanah Chang 
(VS) eerst wat onzeker, maar la-
ter heel overtuigend Bach, waar-
na Emma Petruska (Hongarije) op 
cello ons ook een prachtig werk 
van Bach liet horen.

Het concerten waren een groot 
succes, de opmerkingen vanuit 
het publiek na a�oop waren over-
wegend lovend.

Vrijdag laatste concert
Op vrijdag 16 augustus is het laat-
ste concert van deze serie in de 
Dorpskerk om 20.00 uur. De or-
ganisatoren hopen weer op een 
volle kerk. Meer informatie: www.
TIHMS.com/concerten. (Foto aan-
geleverd)

Brandalarm gaat af door 
rookontwikkeling
Castricum - Donderdagavond 
om 19.35 uur is de brandweer 
met spoed uitgerukt voor een 
melding van een binnenbrand 
aan de Vuurbaak. Ter plaatse 
bleek er gelukkig geen sprake 
van brand te zijn. Het inbraak-
alarm bij een bedrijfspand was 

afgegaan en zo was de rookma-
chine geactiveerd. Deze zorgt in-
geval van een inbraak of overval 
dat de dieven niets meer zien. De 
brandweer heeft de rook weer 
verdreven met behulp van de 
overdrukventilator. (Foto: Evelien 
Olivier)

Brandweer had het druk 
met de storm
Castricum - De brandweer in de 
regio had zaterdag de handen 
vol aan meldingen door de har-
de wind. Op de President Ken-
nedylaan in Akersloot heeft de 
brandweer rond vier uur een klei-
ne boom weggehaald en in stuk-
ken gezaagd. De boom bleek ge-
spleten te zijn. De brandweer was 
nauwelijks terug op de kazerne 
toen er een melding kwam van 
twee boten in nood op het Alk-
maardermeer.  Met hulp van de 
brandweerboot zijn de bootjes 
veilig naar de haven gebracht. 
Om half zeven was er een mel-
ding van stormschade bij de 
Rembrandtschool maar hier was 
voor de brandweer weinig te 
doen. Later op de avond kwam er 
nog een melding van stormscha-
de bij Klein Dorregeest. Ook hier 
was er een boom die in stukken 
gezaagd moest worden.
 

In Castricum is rond zes uur ‘s 
avonds een boom uit een ach-
tertuin weggehaald aan de J.H. 
van Kinsbergenstraat. De boom 
dreigde tegen een huis te val-
len. Met behulp van een lier aan 
het verkenningsvoertuig werd 
de boom gezekerd. Op die ma-
nier konden er op een veilige 
manier takken van de boom ge-
zaagd worden. Uiteindelijk is een 
deel van de boom omgehaald om 
schade te voorkomen. 

De brandweer van Limmen werd 
zondag om kwart voor twaalf op-
geroepen voor een melding van 
stormschade aan een Abeel aan 
de Visweg. Omdat de tak die af-
gebroken was op zo’n 10 meter 
hoogte hing werd de ladderwa-
gen van Heemskerk ingezet om 
deze op een veilige manier te ver-
wijderen. (Foto’s: Evelien Olvier)

Winst voor Lisanne de 
Witte op EK Landenteams
Castricum/Sandnes - Op basis 
van de goede resultaten op de 
NK waren vier van atleten van AV 
Trias in Heiloo afgereisd naar het 
Noorse Sandnes voor het EK Lan-
denteams. Een toernooi met 11 
landen waar atleten per onder-
deel punten kunnen verzamelen.
Job Beintema mocht de eerste 
dag aftrappen met de 110 meter 
horden. Er stond een �inke wind 
en daardoor kwam hij niet ge-
heel uit tussen de horden. De als 
negende geplaatste Beintema �-
nishte in 14.79 en moest genoe-
gen nemen met de tiende plaats.
Later op de dag was het de beurt 
aan Lisanne de Witte die de se-
ries van de 400 meter liep. De 
als snelst geplaatste Castricumse 
won haar serie in 52.19 en plaats-

te zich daarmee voor de �nale.
Op zaterdag was het tijd voor de-
ze �nale. Er liep een tweetal da-
mes die aan Lisanne gewaagd 
waren, maar dat mocht niet ba-
ten. Ook de �nale was ze namelijk 
net zo overtuigend als in de se-
ries. Met een tijd van 52.05 haal-
de ze de volle elf punten binnen 
voor Nederland.

Op de slotdag liepen Maureen 
Ellsworth en Laura de Witte de 
4×400 meter estafette. Voor Ells-
worth was dit de eerste keer dat 
ze als senior voor Nederland uit-
kwam. De dames liepen een ster-
ke estafette en eindigden met 
3:33.97 op een derde plaats, goed 
voor negen punten. (Foto: Bjorn 
Parée)

‘All You Can Eat’ in De 
Oude Keuken
Castricum - Geen nieuwe diner-
trend in de Oude Keuken, maar 
een optreden van een band met 
deze naam. All You Can Eat (ook 
wel AYCE) komt zondag 18 au-
gustus optreden in De Oude Keu-
ken. Het deels Castricumse gezel-
schap vergelijkt zijn muziek met 
een hangmat in de avondzon, 
feestjes waar je wel mag dansen 
maar niet hoeft en de muziek die 
niet allesoverheersend is. En je 
opeens merkt dat je lekker zit te 
swingen. Nog één liedje dan... 
Ze spelen covers, maar niet van 

de bekende lijstjes. Denk aan 
Amos Lee, Counting Crows, Pa-
olo Nutini, Tom Waits, Jack John-
son. Ze geven hun eigen draai 
aan de muziek, liefst met twee- of 
driestemmige zang. En regelma-
tig verwisselt de gitaar voor een 
banjo, ukelele of mandoline. 

All You Can Eat speelt in De Ou-
de Keuken op zondag 18 augus-
tus om 15.00 uur en voor de ge-
legenheid is de menukaart on-
veranderd vol heerlijke gerech-
ten. (Foto: aangeleverd)

‘Groeten uit Castricum’
Castricum - Elke zondag in au-
gustus is bij Werkgroep Oud-Cas-
tricum de expositie ‘Groeten uit 
Castricum’ te zien. Er is een dui-
delijke verwijzing naar de ve-
le toeristische trekpleisters van 
onze gemeente, zoals duin, bos, 
strand, restaurants en vakantie-
plezier. Dit alles passeert de revue 
in gebouw de Duynkant.
Neem een camera mee en maak 
een leuke vakantiefoto bij het 
speciale fotobord. De expositie is 
elke zondag in augustus tussen 
13.30 en 16.00 uur te zien aan de 
Geversweg 1b (aan de duinzijde 
van het NS station). 

Kamer inrichten? Ga naar Muttathara
Studenten, opgelet!
Castricum - Ga jij in september 
uit huis en voor het eerst ‘op ka-
mers’? Ga dan naar Muttatha-
ra om je nieuwe huis in te rich-
ten. Wekelijks komen er prachtige 
tweedehands spulletjes binnen. 
Van de mooiste tafels, banken, 
stoelen en lampen tot nauwelijks 
gebruikt servies- en glaswerk. 
Winkelen bij Muttathara is goed 

voor je portemonnee, de circu-
laire economie en je steunt ook 
nog eens het goede doel, want 
Muttathara doneert haar winst 
aan liefdadigheidsprojecten over 
de hele wereld. De winkel is op 
dinsdag en donderdag van 10.00 
tot 15.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Henk Verdonk junior rijdt 
iedereen op een hoop
Akersloot - Henk Verdonk junior 
uit Egmond aan den Hoef heeft, 
na een afwezigheid van een aan-
tal weken wegens een druk pro-
gramma, weer toegeslagen in 
Akersloot tijdens de wekelijkse 
donderdagavondwedstrijd om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. Waren 
het vorige week nog tropische 
omstandigheden op Sportcom-
plex de Cloppenburgh, nu was 
het aangenaam vertoeven, waar-
door het meteen van dik hout 
maakt men planken was, gezien 
de manier waarop Henk Verdonk 
junior van leer trok. Zelfs de altijd 
attent koersende Castricummer 

Vincent Beentjes was niet tegen 
deze explosie van Verdonk junior 
bestand en zag de latere winnaar 
aan zijn gezichtsveld onttrokken 
worden. Wout Bakker uit Heiloo 
reed een zekere wedstrijd en wist 
zijn derde positie na de start in-
genomen, te handhaven tot de �-
nish met als bijkomend succesje 
de altijd sterke Henk Jan Verdonk 
senior (Egmond aan den Hoef) 
achter zich te houden. 

Na vorige week nog door het ijs 
te zijn gezakt, lukte het de jonge 
thuisrijder Bob Scholten ditmaal 
een degelijke vijfde plaats neer 
te zetten.
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Reddingsbrigade ontvangt donatie 
van Camping Bakkum
Castricum - Tijdens een van de 
zomerse avonden op het Castri-
cumse strand mochten Alex Ad-
miraal en Jo Simons namens 
Reddingsbrigade Castricum een 
cheque in ontvangst nemen met 
daarop een prachtige donatie van 
Camping Bakkum.

Naar eigen zeggen is Camping 
Bakkum de oudste en interessant-
ste camping van Nederland. Het 
is gelegen langs de toegangsweg 
richting het Castricumse strand 
in het Noord-Hollands duinreser-
vaat. Vele campinggasten recreë-
ren dikwijls op het nabij gelegen 
strand, en uiteraard ook in het 
duinreservaat. Aangezien Red-
dingsbrigade Castricum waakt 
over de veiligheid van de strand- 
en duinbezoekers, en indirect dus 
ook over de vele campinggasten, 
is het mooi om te zien dat Cam-
ping Bakkum dit waardeert mid-
dels een prachtige donatie.
Alex Admiraal, voorzitter van de 
Stichting Steun de Reddingsbri-
gade, en Jo Simons mochten re-

centelijk op een prachtige zomer-
se avond een fantastische cheque 
in ontvangst nemen uit handen 
van Thijs Hoebe namens Cam-
ping Bakkum. De donatie van dui-
zend euro zal gebruikt worden in 
de aanschaf van nieuwe verrekij-

kers. 
Op de foto van links naar rechts 
Thijs Hoebe (Camping Bakkum), 
Alex Admiraal (voorzitter Stich-
ting Steun de Reddingsbrigade) 
en Jo Simons (Reddingsbrigade 
Castricum) (foto: aangeleverd)

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden

Intekenen voor Wijksafari in Limmen
Limmen - Het klimaat veran-
dert en we moeten meer reke-
ning houden met periodes van 
hitte en droogte of juist �in-
ke stortbuien. Door tuinen en 
plantsoenen hierop in te rich-
ten, zijn de gevolgen van ex-
treem weer te beperken. De ge-
meente Castricum houdt daar-
om samen met groenorganisa-
ties opnieuw een Wijksafari, dit 
keer op zaterdag 31 augustus 
in Zuid Oost Limmen. De inte-
kening is gestart.

Een goed ingerichte tuin kan de 
gevolgen van extreem weer be-
perken en draagt bij aan een 
groene wijk. Zorg ervoor dat het 
water weg kan lopen in de grond, 
dan raken het riool en de sloten 
minder belast. En zorg voor vari-
atie, dat is �jn voor vogels en in-
secten. Zo heb je al gauw een 
groene tuin. Voor het openbaar 
groen, denk aan plantsoenen en 
groenstroken, geldt eigenlijk het-
zelfde.

Experts
Wie meer wil weten, of zelf idee-
en wil inbrengen, is welkom bij 
de Wijksafari op zaterdag 31 au-
gustus. Wethouder Falgun Bin-
nendijk is er in elk geval bij. 
Om 13.30 uur is er ontvangst met 
ko�e en koek in ‘Ons Huis’ aan de 
Zuidkerkenlaan 23 te Limmen.
Na een korte inleiding over de 
groene tuin volgt de �etsroute 
langs tuinen in de wijk: welke zijn 
al goed bestand tegen een hoos-
bui? Experts delen onderweg hun 

ideeën en suggesties. De �etsers  
keren om 15.00 uur terug bij ‘Ons 
Huis’. Dan start het programma 
waar iedereen aan mee kan doen, 
dus ook wie niet is mee geweest 
met de Wijksafari.
Men kan naar keuze terecht bij: 
• Een minicursus tuininrichting 
door Groei & Bloei.
• Een gesprek met de groen-/wijk-
beheerder over de groeninrich-
ting; 
• De plantjesmarkt;
• Informatie over de subsidierege-
ling voor regenwatertuinen.

Ook zijn er experts aanwezig van 
onder meer de vereniging Groei 
en Bloei, gemeente Castricum, de 
Vogelbescherming en Landschap 
Noord-Holland voor vragen over 
plantenkeuze, waterbestendig-
heid van de tuin, vogels in de 

tuin, geschiedenis of landschap.
Het programma eindigt rond 
16.30 uur.

Vooraf opgeven stelt de organi-
satie op prijs. Dat kan via een e-
mail aan info@degroenereiger.nl 
met vermelding van het aantal 
personen. 
Wie de eigen tuin al goed heeft 
ingericht voor wateropslag en/
of voor het aantrekken van vo-
gels, vlinders of bijen, is welkom 
deze ervaringen te delen tijdens 
de safari. Wie dat leuk vindt, kan 
zich melden via info@degroene-
reiger.nl.
Voor wie erover denkt van de tuin 
een regenwatertuin te maken: de 
gemeente heeft hiervoor subsi-
diemogelijkheden. Zie www.cas-
tricum.nl/regenwatertuin. (Foto: 
aangeleverd)

Gerhard Tromp jonge 
duivenkampioen Noord-Holland
Castricum - 2019 is tot nu toe 
een bijzonder succesvol jaar voor 
duivensportvereniging De Gou-
den Wieken. Meerdere liefheb-
bers pakten met hun duiven eer-
ste prijzen in groot verband, veel 
leden doen goed mee in de ver-
schillende disciplines, het aantal 
leden is gegroeid en er is sprake 
van gezonde concurrentie.
De namen van Cees de Wildt en 
Gerhard Tromp staan regelmatig 
vermeld bij de wekelijkse wed-
strijdresultaten van de vereni-
ging. Voor de verenigingsleden 
die dit seizoen meermalen het na-
kijken hadden is het mogelijk een 
schrale troost dat Cees tweede is 
geworden bij het provinciale hok-
kampioenschap en de bloemen 
waren voor Gerhard die een voor 
de Gouden Wieken historisch re-

sultaat neerzette door kampioen 
jonge duiven te worden van heel 
Noord- Holland. Dat is nooit eer-
der voorgekomen.Ook in de zon-
dag vervlogen wedstrijd van-

uit Roosendaal zien we de man-
nen weer bovenin maar in dit ge-
val werden ze geklopt door de 
combinatie Kerssens- Krom. (Foto 
aangeleverd)

Egmondstage AVC Castricum
Castricum - Vanaf woensdag 4 
september tot begin januari or-
ganiseert Atletiekvereniging Cas-
tricum voor recreatieve lopers 
hardlooptrainingen. Deze trainin-
gen, bekend als de AVC-Egmond-
stage, zijn bedoeld om op 12 ja-
nuari bij de Halve Marathon van 
Egmond goed voorbereid aan 
de start te staan. Uitgangspunt is 
drie trainingen in de week.

Tijdstip trainingen
De trainingen vinden plaats op 
maandag van 19.30 tot 20.45 uur 
(training op atletiekbaan, woens-
dag van 19.30 tot 20.45 uur (trai-
ning op atletiekbaan) en zater-
dag van 9.15 tot 10.45 uur (trai-

ning in duinen/strand, vertrek 
vanaf atletiekbaan). Naast de trai-
ningen krijgen de deelnemers 
aan deze ‘stage’ bovendien een 
gratis startbewijs voor de AVC 
Duin- & Strandloop die op zon-
dag 1 december op het program-
ma staat. De totale kosten voor 
de stage bedragen € 80,-.

Start eerste training
Lopers zijn op woensdag 4 sep-
tember van harte welkom om 
vrijblijvend mee te trainen. Ze 
kunnen (na online aanmelding) 
die avond starten vanaf het club-
huis van AV Castricum. 
Na a�oop van deze training (die 
gegeven wordt door trainer Ari 

Smit) beslissen of ze gaan deelne-
men aan de Egmond loopstage. 
Lopers die op deze woensdag-
avond verhinderd zijn, kunnen 
ook op zaterdagochtend 7 sep-
tember voor de eerste keer mee-
trainen, zij kunnen zich melden 
om 9.15 uur in het clubhuis.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is gewenst, 
dat kan via het formulier op 
www.avcastricum.nl/egmondsta-
ge. Dit is bedoeld zodat de trai-
ner weet hoeveel lopers er ko-
men meedoen aan de eerste trai-
ning, je kunt daarna beslissen of 
je deelneemt aan de Egmond sta-
ge! (Foto: aangeleverd)

Geen 
inbrekers maar 
hangjongeren
Castricum - Dinsdagavond 6 au-
gustus kwam om half tien een 
melding dat er mogelijk inge-
broken werd bij een school aan 
de Dokter van Nieveltweg in Cas-
tricum. Er werden geen inbre-
kers aangetro�en maar wel een 
groepje jongeren die daar aan 
het “chillen” waren. De jongeren 
waren via een, niet afgesloten 
hek binnen gekomen. De agen-
ten hebben de jongeren gewaar-
schuwd en weggestuurd. Alle 
drie de jongens hadden geen ID-
bewijs bij zich, wel een foto hier-
van op de telefoon. De jongeren 
zijn hiervoor gewaarschuwd met 
de mededeling dat zij de volgen-
de keer hiervoor een proces-ver-
baal krijgen.

Diefstal 
bro fiet
Castricum - Woensdag 7 augus-
tus tussen 08.00 en 15.30 uur is 
een brom�ets gestolen die stond 
geparkeerd nabij het NS Stati-
on in Castricum. Het betreft een 
Piaggio voorzien van het kente-
ken F078SG. Kleur van de brom-
�ets is onbekend maar de brom-
�ets heeft als bijzonderheid dat 
er een panty over de lamp zit en 
op de linkerzijde zitten krassen.

Handmelder
Castricum - Woensdagmiddag 
31 juli om 16.04 uur is de brand-
weer uitgerukt voor een ingesla-
gen handmelder bij de vervolg-
kliniek aan de Oude Parklaan. 
Halverwege de rit kregen ze te 
horen dat het om baldadigheid 
ging en konden de brandweerlie-
den weer retour.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Burendag 28 september
Castricum - Burendag is een jaar-
lijks feest dat je samen viert met 
je buren en de wijk. Het is een dag 
waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel buren iets goeds 
doen voor elkaar en de buurt. 
Minstens één miljoen mensen in 
Nederland vieren Burendag!

Ontmoeting
In veel dorpen en steden organi-
seren buren allerlei activiteiten. U 
kunt dit ook doen en dat kan heel 
eenvoudig! U kunt bijvoorbeeld 
een gezellige ko�etafel organi-
seren of een interessante lunch 
waarbij bewoners allemaal iets 
meenemen. Een bloem of een 
kaartje afgeven omdat u het bu-
rencontact waardeert is een �j-
ne verrassing voor uw buren. Mis-
schien willen uw kinderen op de-
ze dag hun buiten speelgoed de-
len met buurtkinderen? Heeft 
een buur hulp nodig? Het is een 
prachtig gebaar om juist op de-
ze dag te helpen, eventueel met 
anderen. Kinderen zullen u dank-
baar zijn wanneer u een speur-
tocht uitzet in de wijk. Buurten 
worden leuker, socialer en veili-

ger als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Deze dag is bij uitstek een 
gelegenheid om buurtgenoten te 
ontmoeten waar u anders niet zo 
snel contact mee heeft of u kunt 
uw bestaande burencontacten 
versterken. 
Is er een buur waar u minder goed 
mee om kunt gaan? Dan is Buren-
dag wellicht aanleiding om daar 
iets aan te veranderen. Een klei-
ne toenadering kan al voldoende 
zijn om in een betere burensfeer 
te komen. Als u daar hulp bij no-
dig heeft, dan kunt u bellen met 
De Bemiddelingskamer die zich 
inzet om de leefbaarheid tussen 
buren te vergroten. Ze wensen al-
le buren en buurtgenoten een �j-
ne en gezellige Burendag toe! 

Meer informatie via www.de-
bemiddelingskamer.nl of bel 
06-41198606. Buurtbemidde-
ling wordt ge�nancierd door ge-
meenten en woningcorporatie 
Kennemer Wonen. Meer weten 
over Burendag en de �nanciering 
van activiteiten via www.buren-
dag.nl (Foto: aangeleverd)

Nazomer in het Heilooër Bos
Regio - Zoals elke derde zon-
dag van de maand is er ook op 
zondag 18 augustus een IVN-
wandeling in het Heilooër Bos. 
Augustus is in veel opzichten 
een rusttijd in de natuur; de vo-
gels zwijgen, er zijn wat minder 
bloeiende planten, maar de bo-
men staan nog fris in het blad. 
Toch lijkt het soms, na extre-
me hitte en langdurige droog-
te, dat de herfst in augustus 
al een beetje begonnen is. En 
de herfst, dat is de tijd van no-
ten en vruchten. Daar gaat men 
naar op zoek. Men inspecteert 

hazelaar en gelderse roos, fram-
boos en braam: rijpen de vruch-
ten al en verkleuren de blade-
ren?

De wandeling start om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg in Heiloo 
en duurt ongeveer twee uur. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
Een donatie (richtlijn 2,50 euro) 
wordt op prijs gesteld. Voor na-
dere inlichtingen mail naar IVN-
Heiloo@hccnet.nl of bel: 072 
532 5110; kijk ook op  www.ivn.
nl/nkl. 
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Rode vlag, gele vlag of lekker zwemmen? 
Wie naar zee wil gaan voor een frisse duik, doet er goed aan even de vlag te checken. Het 
is zuur om eenmaal aangekomen bij het strand de rode vlag te zien wapperen. Dan kan het 
zwemfeest niet doorgaan, de omstandigheden zijn te gevaarlijk om te kunnen zwemmen. 

Voorkom teleurstellingen en check voor vertrek de conditi es op het strand. Je kunt bijvoorbeeld 
de app van de reddingsbrigade Egmond downloaden. oek in de app-store op Lifeguard Egmond 
of Egmondse Reddingsbrigade. 
Met deze app is snel te zien of het veilig is om te zwemmen. De informati e op de app is actueel 
weergegeven. Een alternati ef is om de webcam van www.bergenaanzee.com te bekijken om 
realti me te zien of de reddingsbrigade een vlag hee   gehesen. 

De verschillende vlaggen op een rijtje

De gele vlag: Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen. Meestal hee   dit te 
maken met het weer. Drijvende voorwerpen zijn verboden.

De rode vlag: Het is verboden te baden of te zwemmen.

De vraagtekenvlag: Er is een kind gevonden.

Voor honden (en hun baasjes) gaat er niets 
boven lekker uitwaaien aan het strand. In de 
zomer zijn de mogelijkheden beperkt. Maar 
wat zijn de regels? 

Het strand is van ons allemaal, dus wat u er ook 
doet, u moet een ander nooit in de weg zitt en. 
Daarom mag uw hond ’s zomers op alle stranden 
alleen voor 10 uur en na 19 uur loslopen. Hebt u 
uw  hond aan de lijn, dan mag hij of zij overdag 
tussen 10 en 19 uur lekker mee op het acti vitei-
tenstrand. p de overige stranden zijn honden 
niet welkom op deze uren: zo voorkomt u  dat 
uw hond tussen de zonnebadende badgasten 
door draa  . 

Opruimen, ieders plicht
p het strand wordt er hetzelfde van u verwacht 

als in de rest van de gemeente: u ruimt de 
poep van uw eigen hond op. Belangrijk, want zo 
blij   het leuk voor iedereen, ook voor de kinderen die op het strand spelen en mensen die op 
blote voeten lopen. pruimen is gemakkelijk, met de speciale zakjes die bij de strandopgangen 
worden aangeboden. f anders met een boterhamzakje of een zelf aangescha   e emplaar. Het 
is een kwesti e van gezond verstand maar het is ook verplicht. De gemeente handhaa   erop. 
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
 kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 

aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
250719 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 Het verbouwen van een hotel (WAB 1901295)
280719 H. Roland Holststraat 16 in Castricum 
 Het plaatsen van twee dakkapellen  (WAB 1901302)
290719 Wagnerlaan 15 in Akersloot 
 Het veranderen van een plat dak in een puntdak (garage) (WAB 1901306)
300719 Zeeweg 10 in Castricum 
 Het veranderen van de dakbedekking (WAB 1901308)
010218 Watertorenpad 2 in Castricum 
 Het verbouwen van de watertoren en het wijzigen van het gebruik (WAB 01315)
050819 tarti nger eg  in kers oot 
 Het vergroten van de bestaande woning en de bouw van een bijgebouw op het  
 achtererf (WAB 1901334)
 070819 Geversweg 3 a in Castricum 
 Het aanbrengen van e tra erfverharding (legalisati e) (WAB 1901339)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld

 kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.

ngetrokken  enri  e o and o ststraat  in astri u  
Het plaatsen van twee dakkapellen (WAB 1901302)
Buiten e ande ing  asker eidijk se ti e  in kers oot 
Het plaatsen van een afrastering voor vee (WAB 1900914)
Buiten behandeling: Geversweg 3a in Castricum 
Het plaatsen van lichtmasten en het aanbrengen van erfverharding in Castricum 
(WAB 1901040)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
300719 i er eg  in astri u
 Het plaatsen van een nieuwe mestbak  (WAB 1901067)
080819 Schulpvaart in Castricum
 Het plaatsen van een wandelbrug over de Schulpvaart (WAB 1901067)

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

Datum Adres 
290719 astanje aan  in astri u
 Het veranderen en vergroten van de woning (legalisati e) (WAB 1900725)
010819 Stetweg 3 in Castricum
 Het gebruik naar wonen en het verwijderen van een draagmuur (WAB 1901173)
020819 ert eit er aan  ka e   in astri u   
 Het wijzigen van de gevels (WAB 1901085)
190719 Dorpsstraat 68 in Castricum.
 Het bouwen van een vrijstaande woning (WAB 1901015) 
020819 orenstraat  en a in astri u  
 Het verbouwen van een winkelpand  (WAB 1900881)

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

Omgevingsvergunning 
Bes uit o ge ings ergunning oor et oon uis op et per ee  erk eg  in i en

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum maken bekend dat de 
omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen woning op het perceel Kerkweg 48 in 
Limmen is verleend bij besluit van 25 juli 2019. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 augustus 
2019 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen 
op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: L.IMR .0383.

VL19Kerkweg48-VS01.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, een beroepschri   indienen bij de Rechtbank oord-Holland, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschri   is gri   erecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschri   niet opgeschort. 
Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank oord-Holland, 
Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem); voorwaarde is dat tevens een 
beroepschri   is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is gri   erecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum,
14 augustus 2019

Na 19 uur mag Hero los lopen

on o
oo

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op 
facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

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

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

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

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

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
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Bibliotheek on Tour
Regio - Bibliotheek Kennemer-
waard is deze zomer ook te vin-
den bij De Showman’s Fair; het 
nieuwe theater variété festival 
van Alkmaar. Ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe 
culturele seizoen staat de bibli-
otheek op 17 en 18 augustus in 
Cultuurpark De Hout, met maar 
liefst twee tenten voor jong en 
oud. En in die tenten kun je mee-
doen aan leuke activiteiten als de 
VR bioscoop, de ontdekplek, een 
fotosafari en je voor laten lezen 
door een heuse prinses.

VR bioscoop
Op zaterdag en zondagmiddag 
tussen 14.00 en 18.00 uur kun-
nen bezoekers (vanaf 7 jaar) zich 
in een hele andere wereld wanen 
in de VR bioscoop. Met een VR 
bril op beleef je dingen alsof je 
ze echt meemaakt. Drie-dimensi-
onaal, interactief en 360 graden. 
Maak een ritje in een achtbaan, 
een boswandeling of race over 
het circuit als een echte Max Ver-
stappen. Durf jij het aan? Meld 
je dan bij de Bibliotheek on Tour 
tent. Deelname is gratis, op basis 
van beschikbaarheid.

De Ontdekplek
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
is er op zaterdag 17 augustus 
de Ontdekplek met verrassen-
de, stoere, spannende, leuke en 
vooral gezellige activiteiten voor 
de jeugd. Om zelf te ontdekken, 
te onderzoeken en spelend te le-
ren. Deelname is gratis, je kunt 
binnenlopen tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Fotosafari
Wil je beter leren fotograferen op 
je mobiel? Sluit je dan aan bij de 
fotosafari met Luuz van der Stou-
we op zaterdag 17 augustus om 
17.30 uur. In een korte workshop 
legt ze je uit hoe je de mooi-
ste foto’s kunt maken op je mo-
biel, waarna je met een leuke op-
dracht wordt meegenomen op 
het festivalterrein. Deelname is 
gratis, maximaal aantal deelne-
mers is 20. Je kunt je opgeven bij 
de Bibliotheek on Tour tent. 

De Voorleesprinses
Ben jij tussen de 0 en 4 jaar en 
hou je van mooie, spannende 
verhalen? Ga dan zondagmid-
dag 18 augustus naar de Biblio-
theek on Tour tent op de Show-
man’ s Fair. 
In de knusse voorleeshoek 
neemt Voorleesprinses Amber je 
mee in een magische wereld met 
ridders, prinsessen en elfen. Tus-
sen de optredens door kun je je 
verkleden en met Amber op de 
foto! Deelname is gratis. Prinses 
Amber is er tussen 14.00 en 17.00 
uur. 

De Boekenhoek
En waar zou de Bibliotheek zijn 
zonder een echte boekenhoek? 
Voor iedereen die zich even wil 
terugtrekken uit het feestge-
druis, staat er het gehele week-
end een boekenkast met boeken 
voor jong en oud. 
Dus ga lekker zitten/loungen 
met een drankje erbij en voel je 
vrij om het boek later mee naar 
huis te nemen.

Voorleesprinses Amber (foto: aangeleverd)

Open dag Fort aan den Ham
Regio - Zondag 25 augustus is 
Fort aan Den Ham, aan de Bus-
ch en Dam in Uitgeest, weer ge-
opend voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur. Ooit verboden gebied 
en geheim landschap. Bijna on-
zichtbaar in het Noord-Hollandse 
land. Het fort ligt bij spoor en pro-
vinciale weg N203 op de rand van 
Krommenie ter hoogte van weg-
restaurant “Krokodil”.
Er zijn exposities over de Bezet-
tingstijd 40-45, Scouting, Politio-
nele Acties in Nederlands-Indië, 
Linie van Beverwijk, Slag bij Cas-

tricum, Militaire communicatie, 
Koude Oorlog, etc.
Er zijn rondleidingen met gids 
maar u kunt ook vrij in en rond 
het forteiland dwalen.
Het fort is gebouwd in 1903, be-
hoort tot de Stelling van Amster-
dam en is UNESCO Werelderf-
goed. Historisch ingericht zoals 
rond het mobilisatiejaren 1914-
18 en nu een Militair Museum.
Ervaar hoe o�cieren en man-
schappen tussen 1914 en 1918 
de mobilisatietijd doorbrachten 
op het fort. (Foto: F. Braaksma)

Historische rondleiding
Beleef het soldatenleven 
in Fort K’ijk
Regio - Altijd al eens een echt 
fort van binnen willen bekijken? 
Ga dan op 22 augustus of 26 sep-
tember om 13.30 uur naar Fort 
K’ijk bij Uitgeest. Ontdek meer 
over het leven van de 263 solda-
ten in dit fort, hoe ze sliepen en 
hoe het ‘kiekeboe’ kanon werkte 
en later een prachtig uitkijkpunt 
werd. In de keuken staan nog drie 
kookpotten en originele pannen, 
je zou er zo aan de slag kunnen. 
De gidsen hebben een persoonlij-
ke binding met deze plek en kun-
nen je er smeuïge anekdotes en 
bijzondere weetjes over vertellen. 
Fort K’ijk is onderdeel van de be-

roemde Stelling van Amsterdam 
en ligt prachtig aan de rand van 
een uitgestrekt veenweideland-
schap. Het fort is onder beheer 
van Landschap Noord-Holland en 
nu opengesteld voor publiek. Je 
kan bij een bezoek ook genieten 
van een versnapering in de Thee-
schenkerij en een audiotour vol-
gen, over de Stelling en de omlig-
gende natuur. Kortom, Fort K’ijk is 
een bezoek meer dan waard!
Donderdag 22 augustus en 26 
september van 13.30 tot 14.30 
uur in Fort K’ijk, Lagendijk 22 in 
Uitgeest. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl.

Een van de voormalige soldatenverblijven (foto: Mike Bink)

Marquette Klassiek
Regio - Chateau Marquette maakt 
het voor iedereen mogelijk om te 
luisteren naar het allerhoogste ni-
veau klassieke muziek. Iedere der-
de zondag van de maand treedt 
jong talent op in het kasteel.
Op zondag 18 augustus van 11.00 
tot 12.30 uur zal pianotalent 
Aarón Ormaza Vera het hoofd-
programma vullen. Aaron deed 
mee aan de belangrijkste con-
coursen van Ecuador en werd 
genomineerd voor verschillen-
de grote prijzen. Momenteel stu-
deert Aarón aan het Conservato-
rium van Amsterdam. De prelude, 
voorafgaand aan het hoofdpro-
gramma, wordt altijd verzorgd 
door extra jong talent uit de re-
gio.
Al bijna een jaar biedt Chateau 
Marquette iedere derde zondag 

van de maand plaats aan jong 
klassiek talent. Wat de optredens 
een extra dimensie geeft, is dat 
bezoekers aan het einde van een 
concert een stembiljet kunnen in-
vullen wie van de jonge talenten 
een plekje in de �nale van sep-
tember 2019 verdient. Voor de-
ze �nale zoekt Chateau Marquet-
te nog sponsoren die het prijzen-
pakket mogelijk willen maken. Bij 
interesse kunt u mailen naar clas-
sique@hotel-marquette.com.
Kosten en aanmelden
De kosten voor het concert zijn 
€12,50 per persoon, jongeren tot 
19 jaar betalen slechts €6,25. Dit 
is inclusief ko�e en thee. Aanmel-
den voor het concert kan door 
een e-mail te sturen naar clas-
sique@hotel-marquette.com met 
daarin het aantal personen. 

Handchirurgie 
informatieavond
Regio - De plastische chirurgie 
van Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar organiseert op 
woensdag 4 september een in-
formatieavond over handchirur-
gie. Alle belangstellenden zijn 
welkom.
De informatieavond vindt plaats 
van 19.00 tot 20.30 uur in de Pie-
ter van Foreestzaal, ingang Meti-
usgracht. De toegang is gratis.
 
Programma
Tijdens het programma geeft dr. 
van Oosterom, handchirurg bin-
nen Noordwest, informatie over 

de behandeling van veelvoorko-
mende handaandoeningen. Hier-
bij kunt u denken aan dupuyt-
ren, trigger �nger en artrose. Er 
is daarnaast ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen.
 
Aanmelden
Om deze informatieavond bij te 
wonen is aanmelden noodzake-
lijk. Dit kunt u doen door een e-
mail te sturen naar hand-polsbij-
eenkomst@nwz.nl. Vermeld in de 
mail uw naam, telefoonnummer 
en aantal personen waarmee u 
komt.

VV Alkmaar Soccer Camp 
voor meiden

Regio - Medio juli vond bij VV Alk-
maar, dat uitkomt in de Eredivisie 
voor Vrouwen, het eerste VV Alk-
maar Soccer Camp van de zomer-
vakantie plaats. Tientallen meiden 
van 6 tot en met 16 jaar genoten 
onder leiding van deskundige trai-
ners van drie dagen voetbalplezier. 
Het volgende VV Alkmaar Soccer 
Camp is van 19 tot en met 21 au-
gustus op het sportcomplex van 
VV Alkmaar aan de Robonsbos-
weg. Alle trainingen van het drie-
daagse Soccer Camp vinden dage-
lijks plaats van 9.00 tot 15.00 uur.
Voetbalplezier vormt het belang-

rijkste uitgangspunt van het Soc-
cer Camp. Naast de VV Alkmaar 
Skill Games staan er diverse partij-
vormen op het programma en be-
staat de kans om gescout te wor-
den voor de voetbalacademie van 
VV Alkmaar. 
Na a�oop mogen alle deelnemen-
de meiden hun eigen VV Alkmaar 
Soccer Camps-tenue houden en 
ontvangen ze als blijvende her-
innering een certi�caat en een 
goodiebag. Inschrijven voor het 
VV Alkmaar Soccer Camp kan via 
www.vvalkmaar.nl/soccercamps. 
(Foto: aangeleverd)

Zangers en zangeressen 
gezocht voor benefietconcert 
Regio - Zaterdag 12 oktober 
brengt het Arnhems Symfonie Or-
kest NOVA samen met het pro-
jectkoor Peace Opus de drietali-
ge compositie “A million steps... to-
wards peace” ten gehore in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo. Met dit be-
ne�etconcert wil Stichting Your 
Song Projects haar 10-jarig bestaan 
vieren. De volledige opbrengst van 
de kaartverkoop is bestemd voor 
kleinschalige goede doelen. 
Peace Opus is gecomponeerd 
door Teresa Takken in samenwer-

king met co-componist Tom Schip-
per. Het nieuwe romantisch klas-
sieke werk wordt uitgevoerd door 
het Arnhems Symfonie Orkest NO-
VA onder leiding van Ghislain Bel-
lefroid en het projectkoor Peace 
Opus onder leiding van Yvette Wer-
ner. Zangers en zangeressen die 
zich in drie repetities de muziek ei-
gen willen maken, nodigen de or-
ganisatoren graag uit om mee te 
doen aan dit unieke project! Infor-
matie en aanmelden:  www.your-
songprojects.nl.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

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

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

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

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

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
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Bibliotheek on Tour Regio - Bibliotheek Kennemer-
waard is deze zomer ook te vin-
den bij De Showman’s Fair; het 
nieuwe theater variété festival 
van Alkmaar. Ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe 
culturele seizoen staat de bibli-
otheek op 17 en 18 augustus in 
Cultuurpark De Hout, met maar 
liefst twee tenten voor jong en 
oud. En in die tenten kun je mee-
doen aan leuke activiteiten als de 
VR bioscoop, de ontdekplek, een 
fotosafari en je voor laten lezen 
door een heuse prinses.

VR bioscoop
Op zaterdag en zondagmiddag 
tussen 14.00 en 18.00 uur kun-
nen bezoekers (vanaf 7 jaar) zich 
in een hele andere wereld wanen 
in de VR bioscoop. Met een VR 
bril op beleef je dingen alsof je 
ze echt meemaakt. Drie-dimensi-
onaal, interactief en 360 graden. 
Maak een ritje in een achtbaan, 
een boswandeling of race over 
het circuit als een echte Max Ver-
stappen. Durf jij het aan? Meld 
je dan bij de Bibliotheek on Tour 
tent. Deelname is gratis, op basis 
van beschikbaarheid.

De Ontdekplek
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
is er op zaterdag 17 augustus 
de Ontdekplek met verrassen-
de, stoere, spannende, leuke en 
vooral gezellige activiteiten voor 
de jeugd. Om zelf te ontdekken, 
te onderzoeken en spelend te le-
ren. Deelname is gratis, je kunt 
binnenlopen tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Fotosafari
Wil je beter leren fotograferen op 
je mobiel? Sluit je dan aan bij de 
fotosafari met Luuz van der Stou-
we op zaterdag 17 augustus om 
17.30 uur. In een korte workshop 
legt ze je uit hoe je de mooi-
ste foto’s kunt maken op je mo-
biel, waarna je met een leuke op-
dracht wordt meegenomen op 
het festivalterrein. Deelname is 
gratis, maximaal aantal deelne-
mers is 20. Je kunt je opgeven bij 
de Bibliotheek on Tour tent. 

De Voorleesprinses
Ben jij tussen de 0 en 4 jaar en 
hou je van mooie, spannende 
verhalen? Ga dan zondagmid-
dag 18 augustus naar de Biblio-
theek on Tour tent op de Show-
man’ s Fair. 
In de knusse voorleeshoek 
neemt Voorleesprinses Amber je 
mee in een magische wereld met 
ridders, prinsessen en elfen. Tus-
sen de optredens door kun je je 
verkleden en met Amber op de 
foto! Deelname is gratis. Prinses 
Amber is er tussen 14.00 en 17.00 
uur. 

De Boekenhoek
En waar zou de Bibliotheek zijn 
zonder een echte boekenhoek? 
Voor iedereen die zich even wil 
terugtrekken uit het feestge-
druis, staat er het gehele week-
end een boekenkast met boeken 
voor jong en oud. 
Dus ga lekker zitten/loungen 
met een drankje erbij en voel je 
vrij om het boek later mee naar 
huis te nemen.

Voorleesprinses Amber (foto: aangeleverd)

Open dag Fort aan den Ham
Regio - Zondag 25 augustus is 
Fort aan Den Ham, aan de Bus-
ch en Dam in Uitgeest, weer ge-
opend voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur. Ooit verboden gebied 
en geheim landschap. Bijna on-
zichtbaar in het Noord-Hollandse 
land. Het fort ligt bij spoor en pro-
vinciale weg N203 op de rand van 
Krommenie ter hoogte van weg-
restaurant “Krokodil”.
Er zijn exposities over de Bezet-
tingstijd 40-45, Scouting, Politio-
nele Acties in Nederlands-Indië, 
Linie van Beverwijk, Slag bij Cas-

tricum, Militaire communicatie, 
Koude Oorlog, etc.
Er zijn rondleidingen met gids 
maar u kunt ook vrij in en rond 
het forteiland dwalen.
Het fort is gebouwd in 1903, be-
hoort tot de Stelling van Amster-
dam en is UNESCO Werelderf-
goed. Historisch ingericht zoals 
rond het mobilisatiejaren 1914-
18 en nu een Militair Museum.
Ervaar hoe o�cieren en man-
schappen tussen 1914 en 1918 
de mobilisatietijd doorbrachten 
op het fort. (Foto: F. Braaksma)

Historische rondleiding
Beleef het soldatenleven 
in Fort K’ijk
Regio - Altijd al eens een echt 
fort van binnen willen bekijken? 
Ga dan op 22 augustus of 26 sep-
tember om 13.30 uur naar Fort 
K’ijk bij Uitgeest. Ontdek meer 
over het leven van de 263 solda-
ten in dit fort, hoe ze sliepen en 
hoe het ‘kiekeboe’ kanon werkte 
en later een prachtig uitkijkpunt 
werd. In de keuken staan nog drie 
kookpotten en originele pannen, 
je zou er zo aan de slag kunnen. 
De gidsen hebben een persoonlij-
ke binding met deze plek en kun-
nen je er smeuïge anekdotes en 
bijzondere weetjes over vertellen. 
Fort K’ijk is onderdeel van de be-

roemde Stelling van Amsterdam 
en ligt prachtig aan de rand van 
een uitgestrekt veenweideland-
schap. Het fort is onder beheer 
van Landschap Noord-Holland en 
nu opengesteld voor publiek. Je 
kan bij een bezoek ook genieten 
van een versnapering in de Thee-
schenkerij en een audiotour vol-
gen, over de Stelling en de omlig-
gende natuur. Kortom, Fort K’ijk is 
een bezoek meer dan waard!
Donderdag 22 augustus en 26 
september van 13.30 tot 14.30 
uur in Fort K’ijk, Lagendijk 22 in 
Uitgeest. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl.

Een van de voormalige soldatenverblijven (foto: Mike Bink)

Marquette Klassiek Regio - Chateau Marquette maakt 
het voor iedereen mogelijk om te 
luisteren naar het allerhoogste ni-
veau klassieke muziek. Iedere der-
de zondag van de maand treedt 
jong talent op in het kasteel.
Op zondag 18 augustus van 11.00 
tot 12.30 uur zal pianotalent 
Aarón Ormaza Vera het hoofd-
programma vullen. Aaron deed 
mee aan de belangrijkste con-
coursen van Ecuador en werd 
genomineerd voor verschillen-
de grote prijzen. Momenteel stu-
deert Aarón aan het Conservato-
rium van Amsterdam. De prelude, 
voorafgaand aan het hoofdpro-
gramma, wordt altijd verzorgd 
door extra jong talent uit de re-
gio.
Al bijna een jaar biedt Chateau 
Marquette iedere derde zondag 

van de maand plaats aan jong 
klassiek talent. Wat de optredens 
een extra dimensie geeft, is dat 
bezoekers aan het einde van een 
concert een stembiljet kunnen in-
vullen wie van de jonge talenten 
een plekje in de �nale van sep-
tember 2019 verdient. Voor de-
ze �nale zoekt Chateau Marquet-
te nog sponsoren die het prijzen-
pakket mogelijk willen maken. Bij 
interesse kunt u mailen naar clas-
sique@hotel-marquette.com.
Kosten en aanmelden
De kosten voor het concert zijn 
€12,50 per persoon, jongeren tot 
19 jaar betalen slechts €6,25. Dit 
is inclusief ko�e en thee. Aanmel-
den voor het concert kan door 
een e-mail te sturen naar clas-
sique@hotel-marquette.com met 
daarin het aantal personen. 

Handchirurgie 
informatieavond
Regio - De plastische chirurgie 
van Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar organiseert op 
woensdag 4 september een in-
formatieavond over handchirur-
gie. Alle belangstellenden zijn 
welkom.
De informatieavond vindt plaats 
van 19.00 tot 20.30 uur in de Pie-
ter van Foreestzaal, ingang Meti-
usgracht. De toegang is gratis.
 
Programma
Tijdens het programma geeft dr. 
van Oosterom, handchirurg bin-
nen Noordwest, informatie over 

de behandeling van veelvoorko-
mende handaandoeningen. Hier-
bij kunt u denken aan dupuyt-
ren, trigger �nger en artrose. Er 
is daarnaast ruimschoots de gele-
genheid om vragen te stellen.
 
Aanmelden
Om deze informatieavond bij te 
wonen is aanmelden noodzake-
lijk. Dit kunt u doen door een e-
mail te sturen naar hand-polsbij-
eenkomst@nwz.nl. Vermeld in de 
mail uw naam, telefoonnummer 
en aantal personen waarmee u 
komt.

VV Alkmaar Soccer Camp 
voor meiden

Regio - Medio juli vond bij VV Alk-
maar, dat uitkomt in de Eredivisie 
voor Vrouwen, het eerste VV Alk-
maar Soccer Camp van de zomer-
vakantie plaats. Tientallen meiden 
van 6 tot en met 16 jaar genoten 
onder leiding van deskundige trai-
ners van drie dagen voetbalplezier. 
Het volgende VV Alkmaar Soccer 
Camp is van 19 tot en met 21 au-
gustus op het sportcomplex van 
VV Alkmaar aan de Robonsbos-
weg. Alle trainingen van het drie-
daagse Soccer Camp vinden dage-
lijks plaats van 9.00 tot 15.00 uur.
Voetbalplezier vormt het belang-

rijkste uitgangspunt van het Soc-
cer Camp. Naast de VV Alkmaar 
Skill Games staan er diverse partij-
vormen op het programma en be-
staat de kans om gescout te wor-
den voor de voetbalacademie van 
VV Alkmaar. 
Na a�oop mogen alle deelnemen-
de meiden hun eigen VV Alkmaar 
Soccer Camps-tenue houden en 
ontvangen ze als blijvende her-
innering een certi�caat en een 
goodiebag. Inschrijven voor het 
VV Alkmaar Soccer Camp kan via 
www.vvalkmaar.nl/soccercamps. 
(Foto: aangeleverd)

Zangers en zangeressen 
gezocht voor benefietconcert 
Regio - Zaterdag 12 oktober 
brengt het Arnhems Symfonie Or-
kest NOVA samen met het pro-
jectkoor Peace Opus de drietali-
ge compositie “A million steps... to-
wards peace” ten gehore in de Ter 
Coulsterkerk in Heiloo. Met dit be-
ne�etconcert wil Stichting Your 
Song Projects haar 10-jarig bestaan 
vieren. De volledige opbrengst van 
de kaartverkoop is bestemd voor 
kleinschalige goede doelen. 
Peace Opus is gecomponeerd 
door Teresa Takken in samenwer-

king met co-componist Tom Schip-
per. Het nieuwe romantisch klas-
sieke werk wordt uitgevoerd door 
het Arnhems Symfonie Orkest NO-
VA onder leiding van Ghislain Bel-
lefroid en het projectkoor Peace 
Opus onder leiding van Yvette Wer-
ner. Zangers en zangeressen die 
zich in drie repetities de muziek ei-
gen willen maken, nodigen de or-
ganisatoren graag uit om mee te 
doen aan dit unieke project! Infor-
matie en aanmelden:  www.your-
songprojects.nl.




