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Castricum aan Zee - Vanwege de hittegolf van afge-
lopen week zochten velen de verkoeling op aan het 

strand. Het waren topdagen voor zowel de bezoe-
kers als voor de strandexploitanten. Vooral bij de 

eerste 150 meter links en rechts van de strandop-
gang was het moeilijk op een plekje te vinden. 

Hittegolf lokt velen naar het strand

Limmen - In het weekend kreeg de 
politie meldingen over koppeltjes 
schapen, die hijgend, zonder 
beschutting en mogelijk ook zonder 
water in een veld stonden. 
Bij controle bleek echter steeds dat 

de dieren gewoon uit een sloot 
konden drinken. Volgens de politie 
hijgen de dieren veel vanwege het 
warme weer, maar dat is niet levens-
bedreigend. Beschutting zou wel 
beter zijn. 

Meldingen over hijgende schapen

Castricum - Langs de Duinweg, 
vlakbij de aansluiting op de 
Heereweg, heeft zondagmiddag 
korte tijd brand gewoed. De brand 
ontstond rond 12.30 uur en breidde 
zich volgens passanten zeer snel uit. 
De vlammen schoten vanuit de berm 

langs de weg metershoog de lucht 
in. Door snel ingrijpen van de brand-
weer kon de vuurzee relatief snel 
worden bedwongen. Brandweer-
teams uit onder meer Castricum, 
Limmen, Heiloo en Bergen kwamen 
hierbij in actie. Een stuk van onge-

veer 30 bij 150 meter duin is wegge-
brand. Hierbij vielen geen gewonden 
en de aanwezige runderen konden 
snel elders worden heengebracht. 
Om 15.00 uur was de klus geklaard 
en bleven nog twee brandweervoer-
tuigen achter ter controle. 

Duinbrand snel geblust
Foto: Albert Castricum

Tekst en foto: Henk de Reus

Wij zijn met SPOED
op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS
voor de Castricummer.

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

www.verspreidnet.nl



2 inderegio.nl • 17 augustus 2022NIEUWS

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact wordt 
gevraagd om uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

ZONDAG 21 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, WCV 
met Ph. Kint en muziek draaien.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, diaken Marcel de Haas 
woord- en communieviering 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Daniël ter Maten. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord & Communie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

Protestantse Gemeente 
Limmen
10.00 uur: ds. H. Hummel.

DINSDAG 23 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Henk de Reus

Lege attracties
Het lijkt goed vertoeven in de Europe 
Flyer, de Breakdance en de Hely 
Swing. Door de hoogte en de snel-
heid van deze attracties waait de 
wind lekker door je haren en dit 
werkt verkoelend. Bij de botsauto-
tjes staan 18 exemplaren geparkeerd, 
terwijl er slechts vier rondrijden. 
Eigenaar John van Dam merkt op dat 
het warme weer duidelijk invloed 
heeft op het aantal bezoekers. De 
dag ervoor was dit ook al zo. Hij 
klaagt niet, want in de plaatsen waar 
hij eerder kwam draaide het prima. 
Hij verwacht dat er vroeg in de avond 
wat meer mensen zullen komen. Bij 
de andere attracties is het veelal 
wachten totdat de minimale bezet-
ting is bereikt. Het spookhuis en het 
Funhouse staan er wat verlaten bij.

Prijs scoren
Stef (5) doet met z’n vader een 
rondje kermis. Als hij een van de 
minibotsautootjes uitstapt zegt hij 
tegen z’n vader dat hij voor een prijs 
bij de schiettent wil gaan. Vader is in 
een goede bui en neemt hem mee. 
Eenmaal bij de schiettent aange-
komen komt Stef erachter dat hij 
slechts twee turven groot is en niet 
met zijn hoofd boven de balie 

uitkomt. Michelle, die normaal de 
buksen laadt, staat achter de balie en 
weet een oplossing. Ze pakt een 
krukje en geeft het aan Stef. Hij kan 
nu in elk geval zien waar hij op moet 
schieten. Michelle reikt hem de buks 
aan. Bij het aanpakken blijken de nog 
niet volgroeide spierballen van Stef 
niet op het gewicht van de buks te 
zijn berekend. Deze kiepert meteen 
op de balie. Ook nu weet Michelle 
een oplossing. Ze pakt een tas en 
legt die onder de buks. Dit scheelt in 

elk geval tillen. Stef krijgt nog wat 
professionele aanwijzingen van 
Michelle en vervolgens schiet hij 
erop los. Het resultaat? De felbe-
geerde prijs. De score laten we even 
voor wat deze is.

Feesttent
In het dorp is het ook erg rustig. De 
terrassen bij het dorpspleintje zijn 
magertjes bezet. Kroegbaas René 
Streefkerk van grand café Balu zit 
binnen naar de wedstrijd van Ajax 
tegen Groningen te kijken. Hij zegt 
dat het jammer is dat de feesttent op 
het laatste moment niet doorging en 
dat het bandje moest worden afge-
zegd. ,,Het had zeker tot een gezellig 
sfeertje geleid waardoor de terrassen 
vol hadden gezeten en er zeker drie-
honderd man op het pleintje hadden 
gestaan. Ook de andere kroegen 
zouden hiervan pro�jt hebben 
gehad. Bij andere kroegen treedt een 
zanger op, maar ik verwacht dat het 
daar door de warmte geen storm zal 
lopen.’’ 
Als Ajax de vijfde tre�er scoort �eurt 
zijn gezicht wat op. Het is duidelijk 
waar hij fan van is.

Een paar uur later blijkt John van 
Dam het eerder aan het rechte eind 
te hebben gehad. Rond 19.30 uur 
begint De Brink aardig vol te lopen 
en wordt het toch nog een gezellige 
kermis.

Castricum - Door de hitte was het duidelijk minder druk op de kermis dan 
eerdere jaren. Met name ’s middags bood de kermis een desolate indruk. 
Velen kozen er kennelijk voor om toch liever de koelte op te zoeken.

Kermis dit jaar rustiger dan anders
De Europe Flyer biedt door zijn hoogte en snelheid tenminste nog wat verkoeling. Foto: Henk de Reus

Het aantal rijdende botsautootjes is beduidend minder dan gebruikelijk. 
Foto: Henk de Reus

Met een krukje, een kussentje, wat aanwijzingen van ‘schietjuf’ Michelle en 
aanmoedigingen van zijn vader weet Stef bij de schiettent een prijs te scoren. 
Foto: Henk de Reus



AGENDA

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
Kinderexcursie ‘Op avontuur met de 
Duinmagiër’ (5+) van 10.00 tot 11.30 
uur vanaf bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Deelname kost 5 euro 
per kind. Aanmelden via www.pwn.
nl/eropuit.

De geschiedenis
van de
tandenfee

(en negen 
andere feeën)

Patty Brinkmann

Met illustraties van 

Anne van Haasteren

Voorleesmiddag om 13.30 en 15.00 
uur in de Tuin van Kapitein Rommel 
tegenover het NS-station van 
Castricum. Patty Brinkman leest 
voor uit haar eigen boek ‘De 
Tandenfee’. Toegangsprijs 2 euro per 
kind, reserveren via www.tuinvanka-
piteinrommel.nl. Foto: aangeleverd

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
70’s & 80’s Vinyl Night vanaf 22.00 
uur bij Johnny’s Café aan de Dorps-
straat 35c in Castricum.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum. Info op www.rootsmarket.
nl.

ZONDAG 21 AUGUSTUS
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum. Info op www.rootsmarket.
nl.

Zondagsmarkt van 11.00 tot 17.00 
uur aan de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat in Castricum. 
Meer dan honderd kramen, tevens 
food-trucks, kunstenaars en 
terrassen. Info op www.rootsmarket.
nl.

Huiskamerconcert door All You Can 
Eat van 15.00 tot 17.00 uur aan de 
Stetweg 18 in Bakkum met covers 
van onder meer Amos Lee, Counting 
Crows, Paolo Nutini, Tom Waits en 
Jack Johnson plus eigen nummers. 
Kaarten à 15 euro (inclusief hapje en 
drankje) uitsluitend verkrijgbaar via 
www.muziekop18.nl.

Optreden accordeonist Hans Kap 
van 16.00 tot 18.00 uur op het terras 
van grand café Balu aan de Dorps-
straat 35a in Castricum.

MAANDAG 22 AUGUSTUS

Fietsexcursie ‘De weg van het drink-
water’ met boswachter Veronique 
van 11.00 tot 12.30 uur vanaf bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro per persoon. Aanmelden 
via www.pwn.nl/eropuit. Deelname 
vanaf 8 jaar.

DINSDAG 23 AUGUSTUS
Gratis proe�es ‘Dans vanuit je hart’ 
door Margreet Rodenburg voor 
kinderen 3-5 jaar om 09.00 uur en 
6-8 jaar om 10.00 uur in de gymzaal 
aan de Eerste Groenelaan 62 in 
Castricum. Aanmelden via www.
noordhollandactief.nl en info via 
www.margreetrodenburg.nl/dans.

Suppen op een megasup (10 
personen tegelijk) voor jongeren 
(12+) om 13.00, 14.00 en 15.00 uur 
aan het Stetlaantje 6 in Limmen. 
Inschrijven via www.sportenbewe-
genincastricum.nl/activiteiten-
aanbod-2022 is verplicht.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

Beestjespad voor kinderen (4 tot 12 
jaar) van 09.30 tot 13.00 uur in de 

Tuin van Kapitein Rommel schuin 
tegenover het NS-station van 
Castricum. Tevens insectenbingo en 
andere spelletjes. Toegangsprijs 4 
euro. Aanmelden via www.tuin-
vankapiteinrommel.nl. Foto: 
aangeleverd

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

Theater Poppekus speelt Daan 
Duurzaam en de linke soep (3+) om 
11.00 en 13.00 uur in bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannisweg 
2 in Castricum. Toegang 5 euro per 
persoon. Meer informatie op www.
pwn.nl/eropuit. Foto: Theater 
Poppekus

EXPOSITIES
Keramiek van Hannie Poelmeijer en 
schilderijen van haar overleden man 
Leo Poelmeijer zijn tot en met 25 
september te zien in Gemaal 1879 

aan de Fielkerweg 4 in Akersloot. 
Elke zondagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur geopend. Toegangsprijs 
gemaal: 1 euro. Info op www.
gemaal1879.nl. Tevens geopend op 
10 en 11 september (Open Monu-
mentendagen) van 10.00 tot 17.00 
uur.

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

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

De Egmondse schilder Roderick 
Taylor exposeert tot en met 2 
september in de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum. De tuin is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. 
meer informatie is te vinden op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl.

woensdag 17 augustus 2022

Gemeentenieuws

Opkoper inzamelen en verwerken van textiel
De gemeente Castricum heeft een opkoper geselecteerd voor het inzamelen en 
verwerken van textiel, namelijk de firma Sympany. Het contract loopt van 1 januari 2023 
tot en met 31 december 2024. Heeft u opmerkingen of vragen over deze selectie dan 
kunt u een e-mail sturen naar inkoop@debuch.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Voor het verplaatsen van een voetgangers(zebra)oversteekplaats:

Ter hoogte van Dusseldorperweg in Limmen

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf 10 augustus 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeente-
huis. Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats

Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a t/m 
104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan vlek I), 
het wijzigen van de indeling van zes appartementen na verleende vergunning, datum 
ontvangst 9 augustus 2022 (Z22 087149)
Ravelstraat 8 in Castricum, het verwijderen van een draagmuur, datum ontvangst 5 
augustus 2022 (Z22 086877)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Alkmaarderstraatweg 66  in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
8 augustus 2022 (Z22 085973)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kogerpolderkanaal (langs) nabij De Woude, het vervangen van de damwanden, 
verzenddatum 9 augustus 2022 (Z22 077300)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen

Akercity Rock ‘n Roll Akersloot 2022 van vrijdag 26 augustus 2022 tot en met 
zondag 28 augustus 2022, Wilhelminaplein 1 in Akersloot, verzenddatum 10 augustus 
2022 (Z045359))
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoopbus Glasvezelabonnementen, 
Kooiplein in Castricum van dinsdag 27 september t/m donderdag 29 september 2022 in 
Castricum, verzenddatum 24 augustus 2022 (Z22 079501)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op locatie Sportpark Wouterland (achter werkschuur t.h.v. Spoorweg) wordt binnenkort 
een iep verwijderd. Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen boom
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Aangezien het een professioneel 
evenement wordt, is het Castricumse 
bedrijf Oxygen Events ingehuurd 
voor de gehele organisatie. De naam 
van het evenement: Castricums 
Smaakmakers Festival. Het gaat hier 
om Castricumse smaakmakers op het 
gebied van cultuur en keuken. De 
Castricumse horeca en aanverwanten 
gaan voor de lekkere hapjes en 
drankjes zorgen. Voor de culturele 
activiteiten, voorstellingen en 
muziek, zijn afspraken gemaakt met 
inwoners en professionals. ,,We 
hebben drie podia’’, zegt cultuur-
coach Edgar Nijman. Hij heeft de 
organisatie van het culturele deel op 
zich genomen. ,,Op het Bakkers-
pleintje komt het familiepodium, 
waar activiteiten voor het hele gezin, 
met name voor kinderen, zullen 
plaatsvinden. Op het Dorpsplein is 
een podium voor ‘lekkere muziek’ en 
op het Kerkplein orkesten en 

combo’s voor het luisterend oor. Al 
met al een heel veelzijdig en aantrek-
kelijk programma’’, aldus Nijman.

Henk Ruijter (één van de initiatiefne-
mers): ,,Het evenement wordt gepro-
moot via diverse media en natuurlijk 
is er ook aan feestelijke aankleding 
gedacht middels beach�ags, 
vlaggen, posters en vlaggenlijnen. 
Reclame aan de Kust heeft daar 
‘smaakvolle’ designs voor gemaakt.’’ 

Binnenkort wordt het de�nitieve 
programma bekend gemaakt. Dan 
zal duidelijk worden wanneer en op 
welk podium de diversen voorstel-
lingen zijn, bij wie en waar je terecht 
kunt voor een hapje en een drankje. 
Ruijter: ,,De betrokken werkgroep 
heeft er hard aangetrokken, de orga-
nisatie ligt goed op schema. Het 
wordt een feest, waar jong en oud 
van gaan genieten.’’

Smaakmakers op stoom
Castricum - Het is al bijna een jaar geleden dat het initiatief voor een 
cultureel-culinair evenement in Castricum is gestart. Een evenement voor 
Castricummers, door Castricummers. Inmiddels is het idee uitgewerkt en 
zijn er deelnemers gevonden. En er zijn al veel praktische zaken gere-
geld, zoals vergunningen, geluidsinstallaties, verlichting en podia. De 
datum van het evenement is geprikt op 3 en 4 september, de locatie is de 
Dorpsstraat, op de plek van de vrijdagse weekmarkt.

De eerste editie was op 15 maart 
2020. De datum die iedereen zich 
herinnert als de dag dat de corona-
maatregelen van kracht gingen. 
Voor het de medewerkers van Huize 
Koningsbosch, voor jazzzangeres 
Mariëlle Koeman en het Jos van 
Beest Trio én voor de gasten van het 
Jazz Amusediner een zeer emotio-
nele avond. Het eten was top, de 
muziek heerlijk jazzy, maar tegelij-
kertijd vermoedde iedereen wel dat 
er een onzeker tijd aan zat te 
komen. En hoe erg bleek het 
achteraf te zijn. Horeca en theater 
gingen tot begin dit jaar vrijwel 
helemaal op slot. Tweeënhalf jaar 
later pakken de organisatoren 
Saskia Geraeds en Rob Redmeijer 
van Huize Koningsbosch én Mariëlle 
Koeman en Jos van Beest de draad 
weer op. Het zou zonde zijn om zo’n 
succesvolle combinatie van stijlvol, 

lekker eten én live Jazz muziek niet 
te herhalen.
En wel op zondag 25 september 
2022. Om 16.30 uur wordt gestart 
met een Meet & Greet met de muzi-
kanten. Het concert en amusediner 
vangt aan om 17.30 uur. Terwijl de 
muzikanten en zangeres de oren 
strelen, streelt de keukenbrigade van 
Huize Koningsbosch de tong. De 
entreeprijs bedraagt 69 euro per 
persoon. Tijdens het Jazz concert 
wordt een 6-gangen amusediner 
geserveerd met twee mooie wijnen 
of een ander drankje, water en ko�e 
of thee ná het diner. Oftewel volledig 
all inclusive. Kaarten zijn op www.
huizekoningsbosch.nl te verkrijgen. 
Het adres van Huize Koningsbosch is: 
Heereweg 84 in Bakkum. Let op! Het 
aantal kaarten is ook dit jaar weer 
beperkt. De vorige editie was al heel 
snel uitverkocht. Dus wees er snel bij.

Jazz Amusediner bij Huize 
Koningsbosch krijgt vervolg
Bakkum - Oorstrelend, tongstrelend en oogverblindend. Speciaal voor 
mensen die van uitmuntend eten en goede muziek houden. De tweede 
editie van het Jazz Amusediner vindt plaats op zondag 25 september in 
de grote zaal van Huize Koningsbosch met zijn fantastische akoestiek.

Een sfeerbeeld van de eerste editie van het Jazz Amusediner bij Huize Koningsbosch. 
Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Voor de schoonmaakactie hadden 
zich 68 deelnemers vooraf geregis-
treerd. ,,We hadden ook nog zo’n 
dertig aanwaaiers’’, vertelt Tako 
Popma, teamleider Noord-Holland 
van de Boskalis Beach Cleanup Tour. 
Hij legt uit dat de organisatie jaarlijks 
één speci�ek afvalprobleem extra 
belicht. Dit jaar is dat de enorme 
hoeveelheid sigarettenpeuken op de 
stranden. De �lters van sigaretten 
zijn gemaakt van plastic dat niet 
afbreekt en het milieu sterk vervult. 
In de eerste dagen van de Beach 
Cleanup Tour, die op Schiermonni-
koog is begonnen, werden al onge-
veer 6.000 peuken van het strand 
geraapt. Zaterdag kwamen daar in 
Castricum nog eens 4.762 stuks bij. 
Popma: ,,Door steeds één item 

centraal te stellen, kunnen we het 
combineren met een campagne rich-
ting de overheden.’’ Als voorbeeld 
noemt hij de aandacht voor resten 
van ballonnen op het strand, enkele 
jaren geleden. Veel gemeenten 
hebben daar positief op gereageerd 
en een bepaling in de algemene 
plaatselijke verordening opgenomen 
waardoor ballonoplatingen niet 
meer zijn toegestaan.

Zaterdagochtend verzamelden de 
vrijwilligers die zich aangemeld 
hadden bij strandpaviljoen Deining. 
Vanaf daar werden ze met een bus 
naar het strand van Egmond 
gebracht, om vervolgens wandelend 
over het strand terug te keren naar 
Castricum. Gewapend met een vuil-
niszak en een afvalknijper raapten ze 
al het afval dat ze tegenkwamen op. 

Een andere groep vrijwilligers bleef 
in Castricum en verzamelde het afval 
rond de strandopgang. Stichting De 
Noordzee was zelf met negen vrijwil-
ligers vertegenwoordigd. ,,We zien 
een daling in de totale hoeveelheid 
afval op het strand. Er is minder 
zwaar afval dat uit zee aanspoelt, 
maar wel meer consumentenafval.’’ 
Vispluis blijkt na sigarettenpeuken 
het meest aangetro�en afval te zijn. 
,,Dat zijn kleine stukjes touw, afkom-
stig van sleepnetten. Ook vinden we 
veel kleine stukjes plastic. Soms zijn 
het dopjes of stukjes van verpak-
kingen, maar vaak zijn ze niet eens 
herleidbaar.’’

In vijftien dagen tijd liepen twee 
teams van de Boskalis Beach Cleanup 
Tour langs de hele kustlijn. Team zuid 
startte in Cadzand en wandelde in 
etappes naar Zandvoort, team noord 
deed hetzelfde vanuit 
Schiermonnikoog. 
Maandag eindigde de jaarlijkse 
schoonmaakactie. De teller stond 
aan het eind van die dag op 4408 kilo 
afval en 86.954 sigarettenpeuken.

Castricum - Zaterdagmiddag heeft een team van Stichting De Noordzee 
deelgenomen aan de Boskalis Beach Cleanup Tour bij Castricum. In onge-
veer drieënhalf uur tijd liepen ze vanaf het strand bij Egmond naar de 
strandopgang bij Castricum. Onderweg raapten ze 65 kilo afval van het 
strand. Speciale aandacht was er dit jaar voor sigarettenpeuken. Op dit 
relatief kleine stukje strand vonden de deelnemers 4.762 peuken.

Ruim 4.700 sigarettenpeuken op 
strand tussen Egmond en Castricum

Jasper, Tako, Yavanna en Raisa van Stichting De Noordzee bij de zakken met afval die zaterdag in Castricum werden gevuld. Links 
de tot dan toe aangetro�en sigarettenpeuken op de gehele route van team noord. Foto: Bos Media Services

LEZERSPOST

Meestal vinden er tijdens vakanties wel gebeurtenissen plaats die je vakanties gedenkwaardig maken. Een schiet-
partij, een vliegtuigongeluk, een bekende zangeres die overlijdt. Dat soort dingen, waardoor je weet: toen dat 
gebeurde was ik daar-en-daar. Finland, Ierland, Amerika. Dit jaar was er niet één kenmerkende gebeurtenis tijdens 
de vakantie, het was meer een rommelig samenspel van ontwikkelingen en gebeurtenissen. De temperatuur stijgt. 
regen blijft uit. Dat wat wij natuur noemen is er beroerd aan toe, maar we doen nog niets met dit gegeven. De leef-
omgeving staat onder druk. Maar wat doen we? We protesteren. Ontkennen. Hangen massaal vlaggen onderste-
boven. Zijn ze nou echt gek geworden, die lui die de teloorgang van onze leefwereld blijven ontkennen en bereid 
zijn daarvoor grof geweld in te zetten? Fietsend door de gemeente waarin ik woon was mijn verbazing groot bij 
het zien van vier omgekeerde vlaggen bevestigd aan lantarenpalen rondom een rotonde tegenover het gemeen-
tehuis. Met mijn verbazing steeg ook mijn verontwaardiging over deze actie, die op mij de indruk wekt dat 
degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn volledig lak hebben aan manieren van leven waar anderen een voor-
keur voor hebben, namelijk een minder verspillende levenswijze met een economisch model dat niet zo’n 
verschrikkelijk grote uitputting van de aarde tot gevolg heeft. Ik wil best solidair zijn met boeren en vind dat niet 
alleen zíj, maar íedereen een stap terug zou moeten doen. Misschien wordt het tijd voor een tegenactie. Bij deze 
doe ik een oproep: hang de vlag uit. Rood-wit-blauw. Niet omgekeerd. Laat zien dat je wel bereid bent om een 
o�er te brengen. Dat er iets moet gebeuren, omdat het anders wel eens te laat kan zijn.

Chris Groot, Castricum
Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige versie is op www.castricummer.nl te lezen.

Rood-Wit-Blauw
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Mes frères, et moi

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bullet Train

vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

woendag 20.00 uur
Supereroi

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Where the Crawdads Sing
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur

zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag & 
woensdag 15.00 uur

DC Club van Super-Pets (NL)
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur

zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag & 
woensdag 15.00 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 18 aug t/m 24 aug

Door Henk de Reus 
(vervolg voorpagina)

Bunker
Guus (10), Siep (8) en Jens (5) en hun 
ouders zijn ’s morgens al vroeg 
aangekomen. Het is dan nog rustig 
op het strand en het vinden van een 
plek aan de vloedlijn is dan niet 
moeilijk. De broertjes werken samen 
aan de bouw van een bunker die het 
water moet tegenhouden. Dit is niet 
zo handig als het vloed is, want de 
bunker spoelt dan gauw weg. Nadat 
ze zes keer een poging hebben 
gewaagd geven de jongens het maar 
op. Als de fotograaf ze de tip geeft 
om dit de volgende keer bij eb te 
doen roept hun vader dat het een 
mooi leermoment voor de jongens is 
geweest.

Reddingsbrigade
Op de post van de Reddingsbrigade 
tuurt lifeguard Sjoerd Groot de zee af 
naar zwemmers en drijfmiddelen die 
te ver de zee opgaan. Zijn collega 
Alex Broek vertelt intussen dat de 
Reddingsbrigade de afgelopen 
dagen slechts een paar keer in actie 
moest komen. ,,Vrijdag is er bij Bad 
Noord iemand onwel geworden. 
Deze persoon is per ambulance afge-

voerd.’’ Van (bijna) verdrinkingsge-
vallen is nauwelijks sprake geweest. 
Groot: ,,Ik denk dat de aandacht die 
dit de afgelopen week in de media 
kreeg mensen voorzichtiger heeft 
gemaakt.’’

Zijn collega Demi Scheerman zegt 
dat badgasten zondag veel last 
hadden van wespen. ,,Door de 
oostenwind vliegen deze vanaf de 
duinen naar het strand. De meeste 
wespensteken konden we goed 
behandelen, maar in één geval ging 
het om iemand die een allergische 
reactie kreeg. Ook nu moest de 
ambulance eraan te pas komen. 
Vandaag raakten er ook een aantal 
kinderen zoek. Bij de ingang van het 
strand reiken we de ouders bandjes 
uit die ze bij hun kinderen kunnen 
omdoen en waarop ze hun telefoon-
nummer kunnen schrijven. Dit zoekt 
voor ons wat gemakkelijker terug. 
Door de stand van de maan was 
zondag ook een dag waarop de 
vloed snel opkwam. Om te voor-
komen dat je na het verlaten van de 
zandbank ineens geen grond meer 
onder de voeten voelt hebben we de 
zwemmers die zich op de zandbank 
bevonden gesommeerd om tijdig 
terug te zwemmen.’’

Castricum - Velen lieten dit keer de kermis en evenementen als Loveland, 
Dutch Valley en Dance Valley links liggen en kozen ervoor om een duik in 
zee te nemen.

Heerlijk strandweer

Aan de vloedlijn wagen Jens (5), Siep (8) en Guus (10), de zoveelste poging om een 
bunker te bouwen. Foto: Henk de Reus

Lifeguard Sjoerd Groot tuurt de zee af naar mensen en drijfmiddelen die te ver de 
zee opgaan. Foto: Henk de Reus

Door Hans Boot

Horecaondernemer Caroline Glorie 
van eetBarLekker kreeg een paar 
weken geleden van de gemeente te 
horen dat haar café-restaurant 
tijdens de kermis in Limmen van 9 
tot en met 12 september zoals 
gewoonlijk tot 03.00 uur open mag 
blijven, maar dat de feesttent ernaast 
op vrijdag en zaterdag om 23.00 uur 
dicht moet en op zondag zelfs al om 
22.00 uur. 

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

wordt verzocht de oude openings-
tijden te handhaven. 
Als reden werd onder andere 
genoemd dat gevreesd wordt dat de 
sluitingstijden van het café en tent 
zover uiteen staan dat er heel veel 
kermisgangers op straat komen te 
staan. 
Deze petitie werd zo’n 2200 keer 
ondertekend.

De gemeente en Glorie hebben 
begin vorige week met elkaar 
overleg gehad, waarna de gemeente 
liet weten: ,,Het evenementenbeleid 
stamt uit 2004 en is toe aan een 
update. Andere jaren werd er 

toestemming gegeven om van de 
eindtijden af te wijken, maar dit jaar 
wilden we hieraan vasthouden. Voor 
dit jaar zijn we toch bereid om de 
tijden van voorgaande jaren te 
hanteren.’’

Uiteraard klonk dat bij Caroline als 
muziek in de oren: ,,De gemeente is 
overstag gegaan, omdat men toch 
wel inzag dat er heel veel onvrede 
onder de Limmer kermisgangers 
ontstond en dat die zeker niet ten 
goede komt van de openbare orde 
en een rustig verloop van het evene-
ment. Ik ben heel blij dat ik nu 
gewoon de kermis kan organiseren 
zoals elk jaar en zonder iemand 
teleur te stellen. Vooral na de corona-
periode heb ik er heel veel zin in om 
samen met iedereen een mooi feest 
neer te zetten dat weer supergezellig 
wordt!’’

Limmen - In onze editie van vorige week werd de liefhebbers van de 
Limmer kermis verzocht om een petitie te ondertekenen als protest 
tegen het voornemen van de gemeente om de sluitingstijden van de 
feesttent te vervroegen. Kennelijk was dat voldoende om de oude 
openingstijden te handhaven.

Feesttent Limmer kermis hoeft 
dit jaar niet eerder te sluiten

De 14-jarige Nour woont in een 
volksbuurt in het zuiden van Frank-
rijk. Hij staat op het punt een zomer 
door te brengen vol plagerijen van 
zijn oudere broers, de zorg voor zijn 
zieke moeder en een taakstraf schil-
derwerk. Terwijl hij bezig is met schil-

deren in een schoolgebouw ontmoet 
hij Sarah, een operazangeres die daar 
een zomercursus geeft. Het blijkt een 
ontmoeting die hem helpt 
ontsnappen aan de oplopende span-
ningen thuis en uiteindelijk nieuwe 
horizonten voor hem zal openen.

Mes frères et moi

Ladybug is een onfortuinlijke huur-
moordenaar die vastbesloten is zijn 
werk voortaan vreedzaam te 
verrichten nadat zijn klussen iets te 
vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt 
Ladybug niet gunstig gezind, want 
aan boord van de snelste trein op 
aarde stevent hij in zijn nieuwe 
missie af op een confrontatie met 

dodelijke huurmoordenaars van over 
de hele wereld die stuk voor stuk 
verwante, maar tegenstrijdige 
doelen hebben.. Hij moet het voor 
elkaar zien te krijgen om van de trein 
af te komen. 
Dat is het begin van een wilde, span-
nende non-stop-rit door het heden-
daagse Japan.

Bullet Train

LEZERSPOST

Zaterdag 13 augustus ontmoetten wij om 14.30 uur twee oververhitte 
dames, die het strand tussen Castricum en Egmond ontdaan hadden van 
het afval dat anderen achterlaten. Zij waren totaal uitgeput, wat geen 
wonder was in die hitte. Groot was onze verbazing toen wij hoorden dat 
er niet eens een �esje water beschikbaar was voor deze vrijwilligsters. Wij 
boden ze wat aan, maar zij wilden alleen nog maar naar huis. In het 
gesprekje dat wij voerden hoorden wij dat zij zelfs moesten betalen voor 
de parkeerplaats en wel 8,50 euro. Een regelrechte schande. Ploggen? 
Nooit meer.

H. van Loon, 
Limmen

Is ploggen leuk?

Inbraak in 
strandpaviljoen
Castricum - Bij een inbraak in een 
strandpaviljoen zijn heel wat eigen-
dommen weggenomen. De inbraak 
vond plaats in de nacht van vrijdag 
op zaterdag tussen 02.45 en 08.45 
uur. De politie roept eventuele 
getuigen op zich te melden via tele-
foonnummer 0900 8844 of langs te 
komen bij het politiebureau in 
Castricum, geopend op maandag en 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Eerder werden soortgelijke inbraken 
gepleegd in strandpaviljoens in 
Bergen en Egmond.
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Door Henk de Reus

Marcel den Dunnen, voorzitter van 
Stichting Timmerdorp Akersloot, kent 
Joke al z’n hele leven. ,,Joke is een 
innemende vrouw, zonder kapsones, 
met een hart van goud. Een geweldig 
mens, gezellig, druk, erg aanwezig 
maar wél op een positieve manier en 
een beetje luidruchtig zo nu en dan. 
Ze is goedlachs en voor haar leeftijd 
nog erg energiek. Alle Akersloters 
noemen haar ‘juf Joke’, ook degenen 
die niet op de ‘Peuterbeuk’ (peuter-
speelzaal) bij haar in een klasje 
hebben gezeten. Zeg je ‘Timmerdorp’ 
dan associëren de deelnemers en het 
team vrijwilligers dit direct met de 
naam ‘Joke’. Ze opent het Timmer-
dorp op haar eigen, unieke wijze en 
fungeert als aanspreekpunt voor 
iedereen. Ze dwingt met haar eigen 
typerende manier gezag af. Als haar 
stem via de geluidsboxen over het 
terrein schalt laat je het wel om niet 
te luisteren.’’ Marcel prijst de wijze 
waarop Joke al jaren op professio-
nele wijze de EHBO-tent heeft 
gerund.

Tijd om Joke een bezoekje te 
brengen en te kijken of de omschrij-
ving klopt. De redactie zocht haar op 
in haar woning in Akersloot. Dat Joke 

Amsterdamse roots heeft blijkt als de 
verslaggever bij haar aanbelt. ,,Hallo, 
wat gezellig dat je even langskomt. 
Ga zitten. Zal ik ko�e voor je zetten, 
lieve schat?’’ Het voelt als een warm 
bad. Joke omschrijft zichzelf als een 

‘druk mens’. Daarmee is niets te veel 
gezegd. Als ze ‘aan’ staat is de 
uitknop moeilijk te vinden. Haar 
mond staat niet stil. Elke spier in het 
gezicht doet mee. Met handgebaren 

ondersteunt zij de woorden die ze 
kiest. Joke is 82 jaar, maar lijkt nog de 
energie van een dertiger te hebben. 
Ze vertelt dat ze bij de oprichting van 
het Timmerdorp is benaderd voor 
een bestuursfunctie. Dat leek haar 

wel leuk. Met 39 jaar ervaring als juf 
bij peuterspeelzaal ‘Peuterbeuk’ kan 
zij als geen ander met kinderen 
omgaan. Joke: ,,Het eerste jaar 
begonnen we met 70 kinderen. Aan 
de andere kant van de sloot stonden 
dagelijks een heleboel kinderen het 
katje uit de boom te kijken. Ze zagen 
hoe leuk het was en dat er af en toe 
snoepjes, kroketten en andere 
lekkere dingen rondgingen. Dit sprak 
ze wel aan en het jaar erop schreven 
zich 250 kinderen in.’’

Natuurlijk gezag
Joke erkent dat ze een regeltante is, 
maar iedereen in zijn/haar waarde 
laat. Het bestuur geeft haar altijd 
carte blanche. Met haar aanwezig-
heid en haar stem dwingt Joke een 
natuurlijk gezag af. Je moet wel naar 
haar luisteren, anders beland je op 
de ‘afkoelbank’. Joke: ,,Dit was een 
beproefde methode die ik ook al op 
de Peuterbeuk toepaste. Het kind 
moet dan een poosje op een bankje 

zitten, met het gezicht afgewend van 
het Timmerdorp. Dat werkt prima 
hoor. Er is ook niks aan als je een 
poos naar een stuk afdekzeil zit te 
kijken.’’

Als het etenstijd is of wanneer er wat 
lekkers wordt uitgedeeld roept Joke 
door de microfoon de hut-nummers 
die aan de beurt zijn om het te 
komen ophalen. Joke: ,,Als de door 
een sponsor geschonken kroketten 
in dozen arriveren, barst iedereen 
ineens van de honger. Het kwam 
eens voor dat ik omriep dat de hut-
nummers twaalf tot en met veertien 
een broodje kroket konden halen. 
Tussen de kinderen die kwamen 
aanlopen zag ik een jochie die bij 
hut-nummer negentien hoorde. Hij 
liep er wat schichtig bij, bang dat hij 
misschien betrapt zou worden. Nou, 

die pech had hij dus. Ik liep naar hem 
toe en vroeg hem bij welke hut hij 
hoorde. Hij antwoordde hut-nummer 
19. ‘O’, zei ik, ‘dan moet je nog even 
op je beurt wachten’. ‘Ja, maar ik heb 
honger’, antwoordde hij, waarop ik 
zei ‘Je hebt geen honger, maar 
gewoon trek. Je wacht maar totdat ik 
jullie hut omroep’.

Band
Als Joke wordt gevraagd wat zij de 
afgelopen 25 jaar zo leuk heeft 
gevonden aan het Timmerdorp 
antwoordt ze resoluut met: ‘De band 
die je opbouwt met het dorp’. 
Iedereen kent Juf Joke en ik ken 
iedereen.’’ Dat zij veel waardering 

geniet, blijkt uit de oorkonde, beho-
rende bij een Koninklijke Onderschei-
ding die zij in 2007 ontving voor het 
vele vrijwilligers werk dat ze deed. Zij 
toont deze met trots. 
Het Koninklijk lintje is ook verwerkt 
in een tekening die is opgenomen in 
het huis-aan-huis-blad ‘Timmerdorp 
2022, Ridder en Jonkvrouwe’. Alles 
wat met Joke te maken heeft is hierin 
verwerkt: haar schaterlach, haar 
gezelligheid, het woord ‘schattebout’ 
dat zij veel gebruikt, het zwaaien, de 
snoepjes en het wijntje waarvan zij 
houdt. Ook de EHBO-trommel 
ontbreekt niet.
Marcel den Dunnen en Marieke Duijn 
laten weten dat ze Joke volgend jaar 
zeker zullen gaan missen. Joke lacht. 
,,Ach, als zij en de kinderen mijn 
naam één jaar niet gehoord hebben 
zijn ze mij weer vergeten.’’

Appeltjes schillen
Vanaf komende dinsdag draait Joke 
haar laatste rondje Timmerdorp. 
Denkt ze dat ze het hierna zal 
missen? 
,,Ach, ik houd me nog bezig met de 
Storey Club en ik geef nog EHBO-les 
aan kinderen van de basisschool. Wie 
weet ga ik nog wel eens bij het 
Timmerdorp langs om appeltjes te 
schillen en om de geur op te snuiven. 
Maar ik ga mij nergens meer mee 
bemoeien hoor.’’ En dan, na een stilte 
van enkele seconden: ,,Nou ja, of er 
moet iets helemaal in de soep lopen 
natuurlijk.’’ 

Het is Joke ten voeten uit.

Akersloot - Joke de Wit – voor de meesten die haar kennen ‘juf Joke’ – is al sinds de oprichting in 1997 als vrijwil-
liger verbonden aan het Timmerdorp Akersloot. Al die tijd is zij de lady speaker tijdens de Huttenweek. Daar-
naast runt zij de EHBO-post als er getimmerd wordt. Na 25 jaar vindt zij het welletjes en neemt zij afscheid van 
het Timmerdorp. Niet iedereen is blij met het afscheid van deze kleurrijke vrouw.

‘Juf Joke’ (82) timmert voor het laatst aan de weg

Joke toont trots de oorkonde, behorende bij de Koninklijke onderscheiding die zij in 2007 ontving, mede voor haar jarenlange 
inzet voor het Timmerdorp. Foto: Henk de Reus

Joke (l) in gezelschap van wijlen burgemeester Aaltje Emmens en voormalig 
wethouder Willem Veldt toen zij in 2003 een bezoek aan het Timmerdorp brachten. 
Foto: aangeleverd

Alles wat met Joke te maken heeft is in de tekening uitgebeeld. Foto: aangeleverd

Joke, letterlijk als middelpunt in het Timmerdorp. Foto: aangeleverd

Het Timmerdorpteam in 1998 (Joke rechtsonder). Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

De 49-jarige in Alkmaar woonachtige 
Edwin Teljeur begon zijn loopbaan in 
de horeca en richtte in 2012 vanuit 
een eigen uitgeverij het communica-
tiebureau Media en Ondersteuning 
op. Het personeel daarvan bestaat 
voor de helft uit medewerkers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, 
zoals dat ook bij De Oude Keuken 
(DOK) het geval is. 
Teljeur werd gevraagd om Brigitte 
van Campen op te volgen en zegt 
daarover: ,,Ik heb deze kans met 

beide handen aangegrepen, omdat 
ik niet alleen op de winkel hoef te 
passen maar ook de opdracht van 
het bestuur heb gekregen om de 
bestaande activiteiten uit te breiden. 
De uitdaging is dat we samen met 
alle partners binnen deze regio via 
nieuwe initiatieven meer leerwerk-
plekken onder de vlag van DOK 
weten binnen te halen. Te denken 
valt aan het kweken van oester-
zwammen op ko�edik of de 
aanschaf van een foodtruck die 
bijvoorbeeld voor feestjes thuis kan 
worden gehuurd. Daarmee is het ook 

mogelijk om meer verbinding met 
buiten te krijgen. Daarnaast is het 
uitgangspunt dat we een door-
stroomlocatie worden, zodat de leer-
lingen bij een regulier horecabedrijf 
aan de slag kunnen in een betaalde 
baan.’’

Prima conditie
Teljeur verkocht zijn communicatie-
bureau toen hij bij DOK werd aange-
nomen, maar dat betekende geen 
fulltime job in Bakkum: ,,Ik werk hier 
twee dagen in de week en de overige 
dagen werk ik voor het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken als project-
leider impact ondernemen. Overi-
gens kan ik mijn functie voor DOK 
alleen maar uitoefenen doordat er 
een geweldig team om mij heen 
opereert. We hebben nu rond de 
achttien arbeidskrachten in dienst. 
De combinatie met leerling-mede-
werkers zorgt ervoor dat je een echte 
werkkring creëert en een volwaardig 
product levert.’’

Ondanks dat de coronapandemie 
ook nadelige gevolgen had voor 
DOK, heeft de nieuwe directeur niets 
dan lof voor de organisatie: ,,Wij zijn 
een zeer gezonde stichting en maken 
geen gebruik van fondsen, sponsors 
of banken. Het bedrijf is ook in een 

prima conditie overgedragen door 
mijn voorganger Brigitte van 
Campen. Natuurlijk hebben we �nan-
cieel en organisatorisch last gehad 
van corona, maar dankzij de steun 
van de overheid konden we over-
leven. Gelukkig draaien we nu weer 
volop mee, want thuis zitten is juist 
voor onze bijzondere medewerkers 
funest. Helaas waren wij echter ook 
genoodzaakt om de prijzen iets te 
verhogen.’’

Horecamanager
Als Teljeur heeft aangegeven dat hij 
het in korte tijd ongeloo�ijk naar zijn 
zin heeft, komt het gesprek op de 
keuken en wordt hem gevraagd 
waarom het diner nog steeds niet op 
de menukaart staat. Het antwoord 
luidt: ,,Eerlijk gezegd weet ik dat 
alleen van horen zeggen. Het is 
vanzelfsprekend raar dat we een 
prachtige keuken hebben die al om 
17.00 uur sluit. We zijn weliswaar ’s 
avonds op aanvraag open voor 
vergaderingen, feestjes en diners 
voor groepen, maar het is zeker de 
moeite waard om te onderzoeken of 
de diners terug kunnen komen. Daar-
naast wil ik graag benadrukken dat 
we onlangs zijn gestart met het 
leveren van gezonde biologische 
afhaalmaaltijden.’’

Tot slot meldt de nieuwe directeur 
dat hij veel steun heeft aan zijn hore-
camanager Klaas Mooij, die laat 
weten: ,,Sinds twee jaar vervul ik 
deze functie met veel plezier. Ik ben 
eindverantwoordelijk voor de dage-
lijkse operationele gang van zaken 
en focus mij op sales en marketing. 
Ook probeer ik ervoor te zorgen dat 
we als team goed in het zadel zitten 
en dat er voor iedereen genoeg 
uitdaging is. Want die houdt je 
scherp!’’

Castricum - Nadat Brigitte van Campen van De Oude Keuken in mei van dit jaar afscheid nam als directeur, 
zwaait Edwin Teljeur sinds kort de scepter over dit horeca-/leerwerkbedrijf. Hij hoopt binnen afzienbare tijd 
nieuwe projecten te kunnen starten.

Nieuwe directeur van De Oude Keuken wil uitbreiden

Edwin Teljeur met rechts van hem Klaas Mooij. Foto: Hans Boot
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. grafisch beroep; 7. kamerverhuurster; 12.
waadvogel; 13. Spaans eiland; 14. kostuum; 15. verbran-
dingsrest; 17. zuivelproduct; 19. afdelingshoofd; 21. militaire
rang (afk.); 22. marterachtig roofdier; 24. dierenverblijf; 27.
mannetjeshond; 28. delfstof; 30. hertensoort; 31. uitroep van
opluchting; 32. volksverhaal; 33. binnenvaartuig; 35. jaargetij-
de; 37. alcoholisch drank; 38. vrouwelijk paard; 41. meisjes-
naam; 42. plaats in Drenthe; 44. videofilmpje; 46. verlichting;
47. koude lekkernij; 48. deel van week; 49. Duits automerk;
50. marterachtig roofdier; 52. fragiel (zwak); 54. onsportief;
56. onfris ruikend; 58. manier van invoegen van auto’s; 61.
lang stuk hout; 62. fauteuil (troon); 64. steen; 65. primitief
wapen; 67. model (vorm); 68. weefsel van een spin; 70. zuur-
achtig; 72. hoge berg; 73. langwerpige vrucht; 76. bedorven;
77. maanstand (afk.); 78. bibliotheek (afk.); 79. graszode; 81.
rivier in Italië; 82. Chinese vermicelli; 83. Nederlandse prin-
ses; 84. muzieknoot; 86. Spaanse vruchtenwijn; 87. buffet in
een café.

Verticaal 1. kostbaar hoofdsieraad; 2. bijbelse plaats; 3. voer-
tuig; 4. uurwerk; 5. groef in de huid; 6. open ruimte in een
gebouw; 7. gerecht van uien en vlees; 8. varkensvlees; 9.
stomverbaasd; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. op dit
moment aan de orde; 16. plaaggeest; 18. nakomeling; 20.
hogere rechtbank; 21. kippeneigenschap; 23. strak en stram;
25. boomvrucht; 26. kleine rekening; 27. groot onheil; 29. ste-
nen doodskist; 32. aanhanger van een voetbalclub; 34. voch-
tig koud; 36. iemand die voor niets deugt; 37. vertragingstoe-
stel; 39. plaats in Duitsland; 40. mannetjeseend; 42. slank en
dun; 43. persoon van adel; 45. binnenste van een vrucht; 46.
lang en smal suk hout; 51. mollengang; 53. boomsoort; 54.
Vlaamse komiek; 55. grote mislukking; 56. zuivelproduct; 57.
stoer en fier; 59. opsmuk; 60. biljartterm; 62. land in Afrika; 63.
kom voor waswater; 66. boomsoort; 67. afgemat; 69. haarver-
steviger; 71. dop onder voetbalschoen; 73. kleine opening; 74.
berggeel; 75. vijlwerktuig; 78. jong dier; 80. riskante onderne-
ming; 82. met name (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL
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Uniek aan Bakkum Vertelt is dat dit 
een festival is waar je met het hele 
gezin naar toe kunt. Het middag-
programma bevat leuke kindervoor-
stellingen voor de kleinste bezoe-
kers en tijdens het avondpro-
gramma swingt het hele gezin 
lekker mee. Ga mee op avontuur 
met Max & Keet en red de wereld 
van de klimaatverandering. Of stap 
aan boord van de Costa Korda 

onder bewind van kapitein Corneille 
en trotseer de woeste zee.

Theater
Laat je verrassen door verschillende 
optredens die je weten te ontroeren, 
verbazen of lachen. Frèdèrique 
Arnold speelt de solovoorstelling 
Held in Blauw, die gaat over haar 
fascinatie voor het heldendom. Klein-
kunstduo ‘Ransijn en Vet’ komt met 

nieuwe liedjes, een grote dosis 
energie en het geluid van tweestem-
mige zang.

Muziek
Tijdens Bakkum Vertelt ontmoet je 
aanstormende talenten en bekende 
namen. Maak kennis met Yoanne, 
een elektronische live-act die pop/
dance muziek maakt. Ook zo’n talent 
is Tristan, een band die met funky 
gitaren zorgt voor heerlijke ‘feel good 
vintage acid jazz’. Sjors van de Panne 
is reeds bekend bij het grote publiek, 
onder meer door zijn deelname aan 
The Voice of Holland. En Star�sh 
kennen we van eerdere edities van 
Bakkum Vertelt.

Foodtrucks
Een festival is niet compleet zonder 
een hapje en een drankje. 
Homemade hamburgers, vega-
gerechten, Thais streetfood, of spelty 
pannenkoeken. Op het festivalterrein 
staan foodtrucks die de lekkerste 
gerechten serveren. Haal daarnaast 
een lekker biertje of een heerlijke 
bubbel en geniet de hele avond van 
alle optredens.

Overige activiteiten
Naast de vele optredens is er ook op 
de boulevard nog van alles te 
beleven. Doe mee aan een workshop 
van Milou, ga op sprookjestocht in 
het bos of geniet van een heerlijke 
massage. Het complete programma 
is op www.bakkumvertelt.nl te 
vinden. Wilt je tijdens dit festival 
kamperen op Camping Bakkum? Er 
zijn nog een paar kampeerplaatsen 
beschikbaar. Dus reserveer snel en 
mis niks!

Bakkum - Het culturele festival Bakkum Vertelt keert terug. Op 25, 26, 27 
en 28 augustus is Camping Bakkum het podium voor de tiende editie van 
dit evenement. Dans, swing, luister en lach mee tijdens de vele optre-
dens. Van kleine intieme optredens op het caravanpodium tot spette-
rende, swingende acts in openluchttheater De Pan. Bakkum Vertelt is een 
festival voor het hele gezin en gratis toegankelijk.

Festival ‘Bakkum Vertelt’ keert 
eind deze maand terug

Sfeerbeeld van Bakkum Vertelt in 2019. Foto: Bos Media Services

Foto: aangeleverd

Door Brigitte Buissink

,,Als je met zijn tweeën een boek 
hebt geschreven, hoe leuk is het dan 
niet om vervolgens samen op pad te 
gaan voor de promotie?’’, zegt 
Margôt Ros. ,,We wisten van het 
begin af dat we echt iets bijzonders 
van deze tour wilden maken. Dat 

verdient het boek ook. Vandaar onze 
vrolijke out�ts én de reuzenversie 
van het boek die we overal mee 
naartoe nemen.’’ Jeroen Kleijne: ,,In 
het boek rijden de twee hoofdper-
sonen door heel Nederland voor een 
spannende zoektocht. Met deze tour 
voelt het een beetje alsof we in hun 
voetsporen treden. We zijn echt 

overal geweest, van Texel tot Maas-
tricht. En nu dus in Castricum. Het 
boek is inmiddels al toe aan de 
vierde druk.’’

Bijzondere vriendschap
De roman Zeg maar Agaath 
beschrijft de bijzondere vriend-
schap tussen de 78-jarige Agaath 
en de 18-jarige Karim. Na het over-
lijden van haar man besluit Agaath 
haar villa te ontruimen, onder 
toeziend oog van kaketoe De 
Generaal. Dankzij een advertentie 
in de supermarkt krijgt ze hulp van 
vakkenvuller Karim, die nog geen 
idee heeft wat hij wil met zijn 
leven. Samen slaan ze nieuwe 
wegen in. Hij laat haar kennis-
maken met hiphop, zij leert hem 
Arabisch. Dan stuit Karim op een 
stapel oude liefdesbrieven. Wie is 
de mysterieuze man die Agaath zo 
aanbad? En kan Karim haar helpen 
op zoek te gaan naar haar grote 
liefde? Agaath en Karim laten zien 
dat je in het leven altijd opnieuw 
kunt beginnen.

Signeersessie
Op zondag 21 augustus brengen 
Margôt Ros en Jeroen Kleijne een 
bezoek aan kantoorboekhandel 
Laan, voor een ontmoeting met 
lezers. Van 12.00 tot 14.00 uur kunt 
u vragen stellen en desgewenst uw 
exemplaar van ‘Zeg maar Agaath’ 
laten signeren.

Castricum - De Eindhovense actrice Margôt Ros (Toren C) en journalist 
Jeroen Kleijne hebben in mei bij Nijgh & Van Ditmar hun eerste roman 
uitgebracht: Zeg maar Agaath. Voor de promotie toeren ze het hele land 
door. Op zondag 21 augustus maken ze een uitgebreide tussenstop in 
Castricum. Op of bij de marktkraam van boekhandel Laan zijn ze van 
12.00 tot 14.00 uur aanwezig

Schrijversduo presenteert eerste roman

Margôt Ros en Jeroen Kleijne schreven Zeg maar Agaath. Foto: Kees-Jan Smit

Castricum - Van woensdag 24 tot en 
met vrijdag 26 augustus zijn alle 
kinderen van de basisschoolleeftijd 
tussen 09.30 en 13.00 uur welkom in 
de Tuin van Kapitein Rommel. Ze 
kunnen daar het Beestjespad lopen 
en allerlei beestjes te ontdekken. 
Echt zien, even aanraken, of zelfs 
even voelen! Er zijn demonstraties 
met wandelende takken, miljoen-
poten, reuzenslakken en de kinderen 

komen alles te weten over wespen. 
Ook is er een vlinderkraam met een 
vlinderbak met eitjes, rupsen, 
poppen en vlinders. Of doe de insec-
tenbingo of één van de vele andere 
spelletjes. De toegangsprijs bedraagt 
4 euro per kind inclusief limonade en 
wat lekkers. 
Aanmelden voor een tijdslot via 
www.tuinvankapiteinrommel.nl is 
noodzakelijk.

Beestjespad in de 
Tuin van Kapitein Rommel

Kinderen kunnen tijdens het lopen van het Beestjespad onder meer kennismaken 
met de reuzenslak. Foto: aangeleverd

Castricum - De recreatiegroep Sans 
Souci van het gelijknamige apparte-
mentencomplex gooit eens per twee 
maanden de deuren wagenwijd open 
voor optredens van diverse muzi-
kanten. Mensen van buiten het 
complex komen dan muziek maken. 
Zondag vond de eerste editie in een 
nieuwe reeks plaats. Dixiefun startte 
en daarna lieten twaalf muzikanten 
zich van hun beste kant zien. Er 
waren veel bezoekers van buiten, het 
verhoogde de gezelligheid. De kwali-
teit van de muziek was top. Muziek in 
de zaal, de deuren wijd open naar het 
terras, de mooie tuin als achtergrond, 
gezellige mensen, wat wil een mens 
nog meer? De volgende keer bent u 
ook welkom. 

Oude stijl jazz jamsessie: 
Sans Souci swingt

Regio - De 7-jarige Mylan Metzelaar 
uit Heiloo lijkt op het eerste gezicht 
een gewoon jongetje te zijn, maar 
schijn bedriegt. Zijn moeder Melissa 
vertelt: ,,Mylan heeft een grote 
ontwikkelingsachterstand. Hij zit op 
ODC De Vijfhoek en heeft moeite 
met communicatie. Er is verder nog 
geen diagnose bekend, hier zijn we 
mee bezig. Mylan is in zijn ontwikke-
ling ongeveer twee jaar. Hij kan zich 
moeilijk uiten. Je ziet verder niets aan 
hem en dat maakt het voor hem 
soms ook zo moeilijk als er iets niet 
goed gaat. Mylan kan dan erg gefrus-
treerd worden, doordat hij niet 
begrepen wordt en verder niet terug 
kan communiceren.’’

Melissa en haar man Mark 
vermoeden dat Mylan veel baat zou 
hebben bij dol�jnentherapie. Deze 
therapie, waarbij mensen zwemmen 
tussen dol�jnen en intussen diverse 
opdrachten uitvoeren, is al een kwart 

eeuw een succesvolle behandelvorm 
bij mensen met diverse klachten, 
zowel fysiek als mentaal. Melissa: ,,We 
willen Mylan graag een geweldige 
toekomst bieden, zonder zoveel frus-
tratie.’’ Er is een mogelijkheid voor 
Dylan om in juni 2023 af te reizen 
naar Curaçao voor het volgen van 
deze therapie.

De therapie kost achtduizend euro, 
Stichting Dol�nn betaalt de helft van 
dit bedrag. De andere helft moet het 
gezin zelf bijeen brengen, daar 
komen bovendien de reis- en 
verblijfskosten nog bij. Diverse 
ondernemers in Limmen en 
Castricum steunen de inzamelings-
actie die Melissa en Mark hebben 
opgezet om de therapie voor Mylan 
mogelijk te maken. Meer weten of 
zelf doneren? Kijk op www.doneer-
actie.nl/dol�jnentherapie-voor-onze-
mylan/-65271 voor uitgebreide 
informatie.

Hoop op dolfijnentherapie 
voor 7-jarige Mylan
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Het middagprogramma begint actief 
met een aantal atletiekonderdelen 
waar vooral de gezelligheid voorop 
staat. Daarna een gezellige borrel, 
die wordt afgesloten met een bu�et. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur Is het 
sportpark geopend en worden de 
bezoekers welkom geheten. 
Om 13.00 uur starten de activiteiten 
die bestaan uit een speciale 
warming-up, verspringen, hoog-
springen en een afsluitende Zweedse 
estafette. 
Men probeert ervoor te zorgen dat 
bij elk atletiekonderdeel een specia-
list aanwezig is, zodat de deelnemers 

tips krijgen om dit onderdeel goed te 
doen.

Fotopresentatie
Omstreeks 15.00 uur wordt een foto-
presentatie gestart. Onder het genot 
van een drankje en gezellige muziek, 
worden video’s en foto’s gepresen-
teerd. Leden en oud-leden die oude 
foto’s en of video’s hebben, mogen 
die naar pr@avcastricum.nl mailen. 
De jubileumcommissie verzamelt 
het materiaal, zodat het tijdens het 
jubileumfeest getoond kan worden. 
Tip: Je kunt via www.google.com/
intl/nl/photos/scan eenvoudig oude 

foto’s digitaliseren met je mobiele 
telefoon.

Bu�et
Om 17:00 uur is het lopend bu�et 
geopend voor de deelnemers die 
zich hiervoor hebben ingeschreven. 
Het jubileumfeest is om 20.00 uur 
afgelopen. 
De organiserende leden van AV 
Castricum vinden het leuk als er een 
grote opkomst is van leden, ouders 
van jeugdleden, trainers, vrijwilligers, 
oud-leden en oud-trainers. Eventuele 
partners zijn ook van harte welkom. 
Inschrijven kan via www.avcastricum.
nl/Jubileumfeest. Daar kunnen deel-
nemers ook aangeven of ze 
meedoen aan de activiteiten en het 
bu�et. 
De kosten voor het bu�et met een 
drankje bedragen 15 euro per 
persoon.

Castricum - Op zondag 28 augustus vieren de leden van AV Castricum het 
60-jarig jubileum van de vereniging. De jubileumcommissie, bestaande 
uit John Oudejans, Sjoerd Huisinga en Sergio Felter, hoopt het feest met 
zoveel mogelijk mensen te vieren die betrokken zijn (geweest) bij de 
vereniging. Dat zijn senior- en masterleden van AV Castricum, trainers, 
vrijwilligers van de club, maar vooral ook oud-leden en oud-trainers.

Atletiekvereniging Castricum 
viert 60-jarig bestaan

Het clubgebouw van Atletiekvereniging Castricum. Foto: aangeleverd

Categorie t/m 14 jaar
In de Meisjes Enkel t/m 14 jaar deed 
Nora Harderwijk mee in het hoofd-
toernooi. Ze trof het helaas niet door 
direct te moeten aantreden tegen de 
als eerste geplaatste Mia Woo. Nora 
verloor de wedstrijd in twee sets. 
In de Jongens Enkel t/m 14 jaar 
mochten de Bakkumspelers Jesper 
Aarsen en Levi Veldhuis meedoen in 
het hoofdtoernooi. Jesper won zijn 
eerste wedstrijd maar moest in de 
tweede ronde het onderspit delven 
in een driesetter. Levi was in het 
hoofdschema als tweede geplaatst 
en wist zijn eerste drie wedstrijden te 
winnen. Daarna verloor Levi in de 
halve �nale van Luca Cringus. 

Levi deed ook met zijn dubbel-
partner Joris Clermonts mee in de 
Jongens Dubbel t/m 14 jaar. Zij 
waren als eerste geplaatst en 
maakten dit waar. Ze sleepten zonder 
een set tegen de titel NJK Dubbel t/m 
14 jaar in de wacht.

Categorie t/m 16 jaar
In de categorie Meisjes Enkel t/m 16 
jaar deden Renske, Jinte en Sa�en 
mee in het hoofdtoernooi. Renske 
wist zich via de kwali�catie te 
plaatsen voor het hoofdtoernooi, 
waar ze in een driesetter verloor in 
de eerste ronde. Jinte en Sa�en 
(beide spelen in Gemengd TC 
Bakkum 1) wisten hun eerste twee 
wedstrijden te winnen. Sa�en moest 
in de kwart�nale uiteindelijk haar 
meerdere erkennen in de latere �na-
list Charlotte Pikkaart. Jinte wist door 
te dringen tot de halve �nale, waarin 
ze het onderspit moest delven tegen 
latere winnares Dilara Okur.
Sa�en en Jinte waren beide ook 
geplaatst in de Meisjes Dubbel t/m 
16 jaar. Sa�en haalde met haar 
dubbelpartner Charlotte de halve 
�nale, waarin ze verloren van de 
uiteindelijke winnaars. Jinte wist 
samen met haar dubbelpartner 
Dilara door te dringen tot de �nale 
die ze nipt verloren.

Bakkums tennissucces bij nationale 
juniorenkampioenschappen
Bakkum/Hilversum - Van 26 juli tot 6 augustus vonden in Hilversum de 
nationale juniorenkampioenschappen (NJK) van de KNLTB plaats. Tijdens 
dit toernooi strijden de beste jeugdspelers om de nationale juniorentitel. 
Maar liefst zes jeugdspelers van TC Bakkum deden mee in het 
hoofdschema.

KWF maakt als eerste goed doel in 
Nederland de overstap naar een 
volledig digitale huis-aan-huis-
collecte. Het digitale betaalverkeer 
is al jaren in opmars. Voor de 
collectanten biedt dit het voordeel 
dat ze niet meer met een bus vol 
geld de straat op moeten. Om te 
doneren, scannen mensen 
gewoon de QR-code die op het 
collectebord staat en de betaling 
verloopt vervolgens via iDEAL. 
Zo’n donatie is eenmalig, veilig en 
vrijblijvend. Voor mensen zonder 
smartphone heeft iedere collec-
tant een �yer (niet-thuiskaart) bij 
zich. Daar staat onder andere het 
rekeningnummer van KWF op, 

zodat ze een gift kunnen 
overmaken.

1 op de 3 krijgt kanker
Geld ophalen is nodig, want nog altijd 
krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker. 
Elke euro komt goed terecht. Naast 
kankeronderzoek maakt KWF ook 
zorg en ondersteuning mogelijk voor 
iedereen die geraakt is door kanker. 
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk 
geld op te halen, aan de deur of via je 
mobiele telefoon? Het collecteteam in 
Castricum, Bakkum, Limmen en 
Akersloot is nog op zoek naar meer-
dere collectanten. Het vergt ongeveer 
anderhalf uur van je tijd. Meld je aan 
via Conny: 06 53334618.

KWF Kankerbestrijding collecte 
van 4 tot en met 10 september
Castricum - Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding 
(4 t/m 10 september) wordt in Castricum en omstreken weer huis-aan-
huis gecollecteerd. Dit jaar ruilen collectanten de collectebus in voor het 
collectebord met QR-code. De organisatie roept nieuwe vrijwilligers op 
zich aan te melden.

Mensen die spaarden of met een wat 
grotere portemonnee proberen rap 
hun huis te verduurzamen. Ook die 
verhalen horen we graag. We zijn 
benieuwd tegen welke belemme-
ringen en vragen u aanloopt. Ook is 

er een groep huiseigenaren die klem 
zitten tussen de stijgende energie-
nota en de verduurzamingskosten. 
Ze willen wel isoleren maar kunnen 
dat nu niet (meer). Ervaringen met 
uw huurhuis en met uw koophuis 

zijn welkom! Een panel bestaande uit 
bestuurders, onafhankelijke experts 
en energiecoöperatie CALorie zal 
reageren op de verhalen. Ook de 
politiek gaan we om een reactie 
vragen. Ans Pelzer gaat de verhalen 
maken. 
Uw verhaal vertellen? Mail met de 
redactie van De Castricummer 
(redactie@castricummer.nl).

De Castricummer in gesprek over de energiecrisis
Castricum - Inwoners komen in de problemen door de hoge energie-
prijzen. Er heerst energiearmoede. Onze correspondente Ans Pelzer wil 
graag uw verhaal horen. Desgewenst kan dat anoniem.

Bakkum - Op zondag 28 augustus 
treedt bij De Oude Keuken de groep 
2HD op. De kern van dit gezelschap 
wordt gevormd door Hugo Koeman 
(zang, percussie) en Dick Tuninga 
(zang, gitaar). Beiden maken al 55 
jaar muziek, in professionele bands 
en met elkaar. 
Door al deze ervaring beheersen zij 
een breed repertoire, dat bestaat uit 
werk van nagenoeg alle bekende 
Nederlandse bands, maar ook van 
Pink Floyd, Rolling Stones, Eagles, 
Talking Heads en zo veel meer. Dit 
alles wordt wel gestoken in een 
eigen jasje. 
Het belooft een creatief, avontuurlijk 
en vooral muzikaal optreden, waarin 
de heren ondersteund worden door 
Jeroen Kikkert op basgitaar. 
Op www.bit.ly/2HDmuziek is alvast 
een voorproe�e te vinden. 

Het optreden begint om 15.00 uur en 
de toegang is gratis. 
Het restaurant is gevestigd aan de 

Oude Parklaan 117. 
Kijk op www.deoudekeuken.net voor 
overige informatie.

Optreden 2HD in restaurant De Oude Keuken

Castricum - Zondag 28 augustus zal 
organiste Anja van der Ploeg samen 
met bariton Matthijs Mesdag en 
hoboïst Edwin Schager een concert 
geven in de Sint Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 113. In Heemskerk is 
Anja van der Ploeg zeer succesvol 
met de inloopconcerten in de zomer-
maanden en de passieconcerten die 
zij ieder jaar organiseert in de dorps-
kerk. Ze heeft een uitgebreide 
lespraktijk en zowel Anja van der 
Ploeg als Matthijs Mesdag geven 
regelmatig concerten in binnen- en 
buitenland. Matthijs Mesdag is sinds 
de oprichting in 1992 verbonden aan 
het Amsterdam Baroque Choir onder 
leiding van Ton Koopman. Edwin 
Schager speelt in het Begeleidingsor-
kest voor Noord-Holland. Op het 

programma staan onder meer 
composities van Couperin, Bach, 
Mendelssohn, Morricone, Rhein-
berger, Plante en Diepenbrock. Het 
concert begint om 15.00 uur. Er is 
een pauze met ko�e en thee en na 
a�oop van het concert is een 
deurcollecte.

Orgelconcert met hobo en zang 
in Sint Pancratiuskerk

Anja van der Ploeg. Foto: aangeleverd

Hugo Koeman en Dick Tuninga vormen de kern van 2HD. Foto: aangeleverd
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Levan sr. zingt al zijn hele leven, heeft 
in het Rustavi-staatsensemble 
gezongen als solist en zanger en 
heeft zijn eigen ensemble Kereoni 
gevormd. Daarmee heeft hij gedu-
rende twaalf jaar gezongen en opge-
treden. Ze werden populair in Europa 
en speciaal in Nederland. Met 
ensemble Kereoni bracht hij vier 
albums uit. Twee jaar geleden 
maakte hij zijn eigen cd. Levan zingt 
met veel expressie en bezieling. Als 
hij zingt valt alles stil. Hij wordt ook 
wel de nachtegaal van Georgië 
genoemd.

De concerten zullen een mix zijn van 
liederen die de natuur bezingen, 
kerkelijke liederen, strijdliederen en 
levensliederen. Ze bezingen het 
leven in al zijn facetten. Cascantar 

zingt liederen uit Afrika, de Balkan en 
Rusland. Joke van der Weide (koor-
leider en dirigente wereldmuziek) 
begeleidt het ensemble. Ze komt al 
sinds 2003 in Georgië en voelt zich 
sterk verbonden met dit land. Soms 
organiseert ze samen met de 
Levannen reizen met zangworkshops 
die door docenten in verschillende 
regio’s van dit land worden verzorgd.

De protestantse kerk bevindt zich 
aan de Zuidkerkenlaan 25. Kaarten à 
15 euro zijn verkrijgbaar bij Mickey 
Vroege (micky.vroege@casema.nl) en 
Joke van der Weide (joke@kunst-
werkplaats.com / 06 55775268). De 
overblijvende kaarten zullen op de 
avond zelf aan de kerk te koop zijn. 
Kijk op www.kunstwerkplaats.com 
voor meer informatie.

Georgisch ensemble Megobrebri 
treedt op in protestantse kerk
Limmen - Samen met Cascantar, het wereldkoor uit Castricum zal het 
Georgisch ensemble Megobrebri op 28 augustus vanaf 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) een dynamische avond verzorgen. Megobrebri bestaat 
uit Levan Samkurashvili met twee zonen en vrienden die allemaal ook 
deel uit maken van het bekende Rustavi staatsensemble in Tbilisi.

Limmen - Tussen dinsdag 19.30 uur 
en woensdag 07.15 uur is vorige 
week in een woning aan de 
Molenweg ingebroken. Men is via 
een zijraam in de bijkeuken met 
braak binnen gekomen. De woning 
bleek in zijn geheel doorzocht. Er 
bleek een sieradenkastje te zijn 

weggenomen. Ook bleek tussen 
maandag 8 en vrijdag 12 augustus in 
een woning aan de Burgemeester 
Nieuwenhuizenstraat te zijn inge-
broken. De bewoners waren op 
vakantie. Hier zijn de daders na het 
forceren van een klapraam de 
woning ingegaan.

Twee woninginbraken gepleegd

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

Door Aart Tóth

,,Ik heb als ‘hoogste’ opleiding de 
MEAO in Alkmaar gevolgd, commer-
ciële richting en assurantie B, waarna 
ik heel wat jaren als schadecorres-
pondente bij Europeesche Verzeke-
ringen in Amsterdam heb gewerkt 
op de afdeling reisschade. Ik ben ook 
nog een poosje mede-eigenaar 
geweest van een winkel voor crea-
tieve materialen en cadeauartikelen. 
Daar hebben Manon en ik elkaar 
goed leren kennen. Zij had daar een 
creatief atelier en gaf daar work-
shops. Het was daar niet zo druk 
helaas, maar daardoor hebben wij 
wel veel hele goede gesprekken 
gehad en ook heel veel lol, waardoor 
we echt maatjes van elkaar zijn 
geworden. En dat zijn we nog steeds 
gelukkig’’, aldus Loes.

Inzet en creativiteit
Loes vervolgt: ,,We moesten daarom 
stoppen met de winkel en het atelier, 
maar vonden het zo jammer dat 
hierdoor een stuk creativiteit voor 
ons en voor Castricum verloren zou 
gaan. We hebben toen de kans 
gegrepen en gekregen om een 
atelier op te starten in een leeg 
lokaal van de voormalige Augusti-
nusschool in Castricum. Alle leer-
lingen van de Augustinusschool 
hebben onder onze begeleiding 
supergave dingen gemaakt! 
Kinderen zijn heel erg creatief en 
kunnen veel meer dan ze zelf 
denken. Bij ons kregen ze die kans 
en ze kregen veel vrijheid, waardoor 
de mooiste dingen ontstonden waar 

ze soms zelf versteld van stonden. En 
ze voelden zich volgens ons ook 
veilig om zichzelf te zijn en de creati-
viteit te laten stromen. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een 
modeshow waar alle kleding van 
gerecycled materiaal was gemaakt. 
Een hele kleurrijke en vrolijke mode-
show waar het publiek super-
enthousiast over was. Wij hebben 
zoveel lol met die kids beleefd; een 
hele leuke tijd! Helaas moest de 
Augustinusschool fuseren en dat 
was het einde van ons atelier. Maar 
Creatieve Wieven is daar ontstaan en 
van daaruit zijn we verder gegaan, 
maar dan vanuit huis.’’ 
Manon en Loes hebben het werk op 
de Augustinusschool vrijwillig 
gedaan.

Hobby’s
De hobby’s van Loes zijn schilderen, 
creatief bezig zijn en van ‘afval’ iets 
moois en leuks maken. Verder ook 
tuinieren en eropuit gaan, wandelen, 
reizen met man, hond en kids (al 
gaan die nu meer hun eigen weg) en 
lezen. Het favoriete vakantieland van 
Loes en gezin is Engeland. ,,Over 
sportervaringen heb ik het liever 
niet. Laten we het maar op houden 
dat ik wandel met de hond, maar 
aan een sportschool heb ik een hekel 
(sorry ik weet dat het gezond is).’’

Wensen
,,Wij wensen voor Castricum meer 
creativiteit, knutseltafels op het 
Bakkerspleintje (wat we vaak gedaan 
hebben), muziek en gezelligheid, 
zodat er weer meer mensen naar het 

dorpshart komen. Dat het Bakkers-
pleintje weer gezellig wordt met een 
leuk restaurant en leuke onafhanke-
lijke winkels (geen kappers, make-
laars, gehoorapparatenwinkels, maar 
winkels waar je kunt funshoppen). 
Het mag ook allemaal wel wat sfeer-
voller met meer groen, zodat je 
gezellig tussen het groen kunt gaan 
zitten.’’

De geboekte resultaten van de Crea-
tieve Wieven zijn onder meer de 
aankleding van evenementen op het 
Bakkerspleintje, knutselen op het 
Bakkerspleintje. Ook het sinterklaas-
huis en kersthuis met onze gewel-
dige Sinterklaas en Kerstman! ,,Die is 
top en die doen we nooit meer weg’’, 
volgens Loes. 
Daarbij heeft Loes jarenlang lessen 
gevolgd bij Toonbeeld, maar is nu 
geen lid meer van een vereniging in 
Castricum. Ze is wel lid van diverse 
natuurverenigingen. 

Afsluitend wil Loes nog wel iets 
kwijt: ,,Manon en ik hopen dat 
Castricum weer een leuke, creatieve 
en bruisende plaats wordt! Wij 
vinden het nu allemaal vrij suf! Crea-
tieve Wieven hebben ideeën 
genoeg!’’

Castricum - Haar naam is Loes Smit-Zonneveld, 52 jaar (vindt ze eigenlijk 
best wel privé…). Ze woont in Castricum sinds haar geboorte, met een 
onderbreking van vier jaar in Haarlem. Dat was toen ze ging samen-
wonen met haar huidige echtgenoot, met wie ze nu alweer ruim 21 jaar is
getrouwd. Ze hebben twee zoons. Geen kleinkinderen, daar is het nog 
veel te vroeg voor. Ze werd een plaatselijke bekendheid vanwege haar rol 
bij ‘De Creatieve Wieven’, waarbij ze samen met Wendy van der Meer en 
Manon van Beek bij verschillende gelegenheden het dorpshart van 
Castricum op andere wijze belichtte. Zo werd het Bakkerspleintje vele 
keren omgetoverd in één creatieve omgeving met leerzame creatieve 
bezigheden voor kinderen. Toenmalige restaurant Wier&Ga met Hella 
Wierenga speelde daar een grote rol bij.

Wie is nu eigenlijk Loes Smit...?

Loes Zonneveld als vij�arige. 
Foto: aangeleverd

Loes Smit-Zonneveld in 2022. Foto: Aart Tóth

Castricum - Bemiddelaars bemid-
delen bij buren die een verstoorde 
relatie of con�ict hebben en hier 
samen niet meer uitkomen. De over-
last kan bijvoorbeeld gaan over 
geluid, huisdieren, tuin en erfafschei-
ding, kinderen, pesterijen en verschil 
in dagritme. Bemiddelaars die actief 
zijn bij De Bemiddelingskamer zijn 
vrijwillig, betrokken, communicatief 
en professioneel getraind. Met veel 
passie ondersteunen zij buren om de 
onderlinge communicatie te 
verbeteren.
In het najaar start een nieuwe basis-
training. Wil je daar graag bij 

aansluiten als één van de nieuwe 
bemiddelaars? Neem dan contact op! 
Bemiddelaar Stef: ,,Het is ontzettend 
mooi en dankbaar werk. Je leert er 
veel van en krijgt professionele trai-
ningen en ondersteuning via inter-
visie. Het is �exibel (dus je kunt 
aangeven nu even niet, tijdens een 
drukke periode) en je hebt er een 
leuk stel collega’s bij!’’ 
Buurtbemiddeling is gratis voor alle 
inwoners van de gemeente en wordt 
uitgevoerd door De Bemiddelings-
kamer. Tips en informatie zijn te 
vinden op www.debemiddelings-
kamer.nl of bel: 06 41198606.

Bemiddelaar worden, iets voor jou?

Heiloo - Onder de titel ‘Historische 
Wandelingen Landgoed Nijenburg 
Heiloo’ heeft schrijver Ina Blekemolen 
uit Heiloo een uiterst aantrekkelijk 
boekje uitgebracht over de historie 
en de schoonheid van wat velen van 
ons simpelweg het Heilooërbos 
noemen. 
De rijke geschiedenis van deze 
bossen wordt verteld in drie wande-
lingen die u zelf bij gelegenheid ook 
kunt maken. 
U wordt meegevoerd langs de 
talrijke historische plekken in de drie 

bossen die het landgoed rijk is: het 
Heilooërbos, het Delensbos en het 
Sterrebos. 
De schrijver vertelt interessante 
verhalen over het verleden van het 
landgoed en de vele gebeurtenissen 
die er in de loop van de eeuwen 
hebben plaatsgevonden. 

Het boek is te koop voor € 9,90 bij 
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19 in Castricum 
en de opbrengst wordt geschonken 
aan Natuurmonumenten.

Interessant boek over 
landgoed Nijenburg in Heiloo

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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Door Hans Boot

Als je het tarievenbord bij de pont in 
Akersloot bekijkt, vallen direct een 
paar dingen op. Voor een enkele 
overtocht per �ets wordt € 1,25 
gevraagd, terwijl een auto met even-
tueel meerdere passagiers slechts € 
2,60 betaalt. Voor Alex van der Leest 
van Fietsersbond Castricum is dat 
onverteerbaar: ,,Je bereikt daar niet 
mee dat het gebruik van de �ets 
wordt gepromoot, zoals het college 
voor ogen heeft. Wij vragen de poli-
tiek consequent om de overtocht van 
�etsers op het pontje Akersloot gratis 
te maken en herhalen dit verzoek 
aan het eind van iedere nieuwsbrief 
die wij rondsturen.’’

Een doorn in het oog van de bond is 
ook de verplichting voor de �etsers 
dat zij eerst via een pinautomaat op 
de wal een kaartje moeten bemach-
tigen voordat zij mee mogen. Van der 
Leest: ,,Dan zie je het pontje soms 
zonder jou vertrekken, omdat je nog 
in de rij staat voor een kaartje en 
soms ook last hebt om het scherm 
goed te kunnen lezen als de zon erop 

staat. Autobestuurders worden daar-
entegen in de watten gelegd, want 
zij kunnen op de boot achter het 
stuur bij de veerman pinnen. Fietsers 
op de pont zijn dus duidelijk in het 
nadeel.’’

Minder auto’s?
De op een zeer zonnige dag dienst-
doende veerman wil wel even 

reageren op het hiervoor geschetste 
probleem: ,,Ik kan goed begrijpen 
waarom de �etsers moeite hebben 
met de pinautomaat en soms lange 
�les die daarvoor staan. Alleen als 
het rustig is laat ik ze wel eens met 
de handpin betalen. Daar kan ik 
echter op dit soort zomerse dagen 
niet aan beginnen, omdat ik non-
stop heen en weer ga en er aan de 
overkant steeds veel mensen staan te 
wachten. Het betalen op de pont 
gaat ook niet snel met de huidige 
pinapparaten, die veel te traag zijn 
en storingen geven. Als je het 
vervoer van �etsers gratis maakt, 
komen er misschien nog veel meer 
bij.’’ Van der Leest: ,,Tja, het �etsen 
stimuleren is toch precies wat de 
gemeente wil? En als het te druk 
wordt in het hoogseizoen moet je 
misschien minder auto’s toelaten?’’

Lawaaioverlast
Ook de inwoners uit Akersloot, die bij 
de automaat op elkaar staan te 
wachten, willen nog wel iets kwijt 
over het wel en wee van de pont. Cor 
Kruijenaar, die er pal tegenover 
woont, zegt: ,,Soms veroorzaakt het 
aanmeren lawaaioverlast, die in onze 
woning is te horen. Ook lopen de 
ponten daardoor schade op. Volgens 
mij moeten de kandidaat-veer-
mannen meer les krijgen en 
voldoende ervaring opdoen voordat 
zij hun functie naar behoren kunnen 
uitoefenen. Verder hebben wij regel-
matig bij de gemeente geklaagd 
over de stank van de diesellucht. 
Daar is wel naar gekeken, maar men 
doet er niets aan omdat het geld 
ontbreekt om de pont elektrisch te 
maken.’’

De Woude
Uit voorgaande bezwaren blijkt dat 
er voor het college en de raad na het 
reces wellicht wat punten liggen die 
rijp zijn voor debat en besluitvor-
ming. Misschien kan hierbij ook nog 
de situatie op de pont bij De Woude 
worden betrokken, waarvoor weer 
andere tarieven en voorwaarden 
gelden dan in Akersloot het geval is.

Akersloot - De tijd van ‘Who pays the ferryman?’ ligt alweer een tijd 
achter ons. De man met de geldtas zul je ook niet meer zien op de veer-
pont bij Akersloot, waar elektronisch betalen een vereiste is geworden. 
Daarmee zijn de �etsers over het algemeen niet blij volgens de Fietsers-
bond. Sommige inwoners hebben weer andere klachten.

‘Fietsers in het nadeel op pont Akersloot’

De pont bij Akersloot is nog steeds een belangrijk middel om het NH-kanaal over te 
steken. Foto’s: Hans Boot

Het tarievenbord.

Inwoners uit Akersloot wachten op elkaar bij de pinautomaat. 

Ook Alex van der Leest heeft moeite 
om het scherm te lezen. 

AVC wil graag zoveel mogelijk lopers 
in de gelegenheid stellen om zich 
samen met andere hardlopers goed 
op de NN Egmond Halve Marathon 
voor te bereiden. Samen trainen 

betekent natuurlijk ook een extra 
stuk gezelligheid en stimulans. 
Daarom heeft de Castricumse atle-
tiekvereniging een trainingsstage 
voor lopers die zich speci�ek op die 

21 kilometer willen voorbereiden. 
Uitgangspunt is drie trainingen in de 
week. Op maandagavond staat altijd 
een lange duurloop met tempovaria-
ties op het programma. Op woens-
dagavond wordt vooral getraind via 
korte intervallen, terwijl op zaterdag 
wordt getraind via een combinatie 
van intervallen en tempoduurlopen. 
In een aantal gevallen wordt daarbij 

ook getraind op het ‘Egmondpar-
cours’ in de duinen en op het strand.

Kosten
De kosten voor de stage bedragen 
80,50 euro als iemand nog geen lid is 
van AV Castricum. Daarvoor mogen 
deelnemers aan 51 trainingen 
meedoen. Lopers zijn op woensdag 7 
september van harte welkom om 

vrijblijvend mee te trainen. Vooraf 
aanmelden is gewenst, dat kan via 
het formulier onderaan op www.
avcastricum.nl/egmondstage. Dit is 
bedoeld zodat de trainer weet 
hoeveel lopers er komen meedoen 
aan de eerste training. Deelnemers 
kunnen daarna beslissen of ze de�ni-
tief gaan deelnemen aan de 
Egmondstage.

Castricum - Vanaf woensdag 7 september organiseert Atletiekvereniging 
Castricum voor recreatieve lopers hardlooptrainingen. Deze trainingen, 
bekend als de AVC-Egmondstage, zijn bedoeld om op 8 januari volgend jaar 
bij de NN Halve Marathon van Egmond goed voorbereid aan de start te staan.

De perfecte voorbereiding op de Egmond Halve Marathon
Deelnemers aan een eerdere editie van de Egmondstage bij Atletiekvereniging Castricum. Foto: aangeleverd

Autobestuurders kunnen op de pont pinnen, maar �etsers moeten al een kaartje 
hebben.






