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Perfect weer voor kitesurfers
Castricum - Dat het zomerweer het deze maand een beetje laat afweten deert de liefhebbers van kitesur-
fen niet. Met windkracht 6 aan de kust was het zaterdagmiddag prima weer om met een vlieger de zee op 
te gaan. Het leverde sfeervolle kleurrijke beelden op. (Foto: Bert Westendorp)

Politici willen opheldering van college

Opnieuw massale vechtpartij in Castricum
Castricum - Ondanks het ver-
scherpte toezicht en extra vei-
ligheidsmaatregelen ging het 
donderdag weer mis in het 
dorp. Zo’n twintig jongeren 
gingen met elkaar op de vuist 
voor modezaak Mull. Castri-
cumse politici zijn het zat. 

Ralph Castricum, voorzitter van 
Forza! Castricum, deelde beelden 
van de vechtpartij op Twitter. Hij 
wil dat burgemeester Mans in ac-
tie komt. ,,Dat tuig moet een ho-
reca- en gebiedsverbod krijgen. 
Het is niet de eerste keer dat de 
vlam in de pan slaat.” 
Castricum stelt dat er te weinig 
beveiliging is buiten het week-
end. 
Dat beaamt wijkagent Jacco 

Munster. ,,Op donderdag is er 
geen horecatoezicht. Maar er was 
wel een feest gaande.” 

‘Buiten beeld’
Volgens Munster is de plek van 
de vechtpartij een ‘kritiek punt’. 
,,Het gebeurt net buiten het oog 
van de burgemeesterscamera.” 
Het was twee maanden wat rus-
tiger, maar nu is het bijna weke-
lijks raak. ,,We hebben hekken la-
ten plaatsen, extra politiemen-
sen ingezet en we kunnen zelfs 
de Landelijke Eenheid inschake-
len”, legt Munster uit. ,,We probe-
ren het voor te zijn, maar het lukt 
niet altijd.” Er vielen geen gewon-
den. Omdat de groepen al uit el-
kaar waren toen de politie arri-
veerde is er niemand opgepakt. 

,,Wel hebben we in twee weeken-
den vijftien horecaontzeggingen 
opgelegd”, aldus Munster.

‘Elk weekend escalaties’
Meerdere fracties, waaronder 
Forza!, CKenG en de VVD, heb-
ben vragen gesteld. VVD-fractie-
voorzitter Rob Dekker: ,,We ho-
ren elk weekend wel van een klei-
ne escalatie. Deze geweldsuit-
wassen moeten stoppen.” De VVD 
wil weten welke maatregelen de 
gemeente heeft getro� en om de 
vechtpartijen te voorkomen. Ook 
vraagt de partij zich af of het mo-
gelijk is de overlastgevende groe-
pen de toegang tot het dorp te 
ontzeggen door hen op het stati-
on al een rechtsomkeert te laten 
maken. ,,Wat de VVD betreft zijn 

draconische maatregelen geoor-
loofd om de aanstichters van dit 
geweld aan te pakken.” Forza! wil 
weten of de relschoppers uit Cas-
tricum komen en is benieuwd of 
de signalementen voldoende zijn 
voor vervolging. 

Castricum wordt al langer ge-
plaagd door opstootjes en vecht-
partijen rond het station en hore-
cagelegenheden. Twee jaar gele-
den werden maatregelen getrof-
fen: agenten kregen bodycams 
en de controle op (valse) identi-
teitsbewijzen werd vaste prik. Af-
gelopen voorjaar werd de burge-
meesterscamera opgehangen, 
nadat het al meerdere keren mis-
ging in het dorp. (Mardou van 
Kuilenburg)

Vrijwilligers maken strand schoon
Castricum - Bijna 150 vrijwilligers namen vorige week deel aan een schoonmaakactie op het strand bij Castricum. De etappe begon bij pavil-
joen Zeezicht en voerde de groep, gewapend met prikstokken en vuilniszakken, naar paviljoen SunSeaBar in Wijk aan Zee. In twee weken tijd 
is de hele Nederlandse kustlijn door ruim 2500 vrijwilligers van de Boscalis Beach Cleanup Tour 2019 schoongemaakt. Lees elders in deze krant 
een uitgebreid verslag. (Foto: Bos Media Services)
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Vrijwilligers maken strand schoon

Castricum - Rond 10.00 uur ver-
zamelden de deelnemers zich in 
paviljoen Zeezicht op het strand 
bij Castricum. Het waren er bijna 
150, afkomstig uit verschillende 
regio’s. Onder hen ook een groep 
werknemers van uitzendorgani-
satie Randstad. Twaalf collega’s, 
werkzaam voor de afdeling e-
commerce, koos het schoonma-
ken van het strand als gezamen-
lijke vrijwilligersklus. ,,We mo-
gen van Randstad elk jaar acht 
uur vrijwilligerswerk doen bin-
nen werktijd’’, legt Wesley Connor 
uit. Waarom is de keus juist op de 
Boskalis Beach Cleanup Tour ge-
vallen? ,,Iedereen geniet van het 
strand, maar dan moet het wel 
schoon zijn, anders lig je straks 
tussen de rommel. Dit is iets wat 
heel dichtbij ons staat, daarom 
hebben we hiervoor gekozen.’’ 
Zelf woont Wesley in Utrecht, 
maar ook collega’s uit onder meer 
Oldenzaal en Eindhoven zijn deze 
ochtend al vroeg vertrokken om 
erbij te kunnen zijn.

Een paar tafeltjes verderop zit-
ten Bep Huisman en Marian Stam 
aan de ko�e. Ze wonen in Zaan-
dijk en houden daar ook hun ei-
gen woonomgeving structureel 

schoon. ,,Elke donderdagochtend 
ruimen we twee uur lang zwerf-
vuil op. Verder gaan we eens in 
de maand op een zaterdagoch-
tend mee met een groep om op 
een steeds wisselende locatie in 
Zaanstad op te ruimen.’’ Allebei 
ergeren ze zich eraan dat men-
sen vaak rommel achterlaten in 
de openbare ruimte. ,,Wij zijn zo 
idioot om het dan op te ruimen.’’ 
Gewapend met een prikstok en 
een ring voor de afvalzak (,,An-
ders waait de zak steeds dicht’’) 
nemen ze dit keer deel aan de 
etappe op het strand van Castri-
cum naar Wijk aan Zee. ,,We gaan 
straks met de bus weer terug naar 
hier om de auto op te halen.’’

Het is ongeveer 10.45 uur als Ta-
ko Popma de aanwezigen na-
mens Stichting De Noordzee wel-
kom heet. Hij legt uit dat al het 
verzamelde afval bij de organisa-
tie moet worden ingeleverd, zo-
dat het gewogen kan worden. 
Ook geeft hij aan dat er extra aan-
dacht is voor ballonnen, vorig 
jaar werden in een week tijd maar 
liefst vijfduizend ballonnen ge-
vonden op het strand. ,,Het is nu 
een jaar later en meer dan de helft 
van de gemeenten in Nederland 

heeft het oplaten van ballonnen 
in de ban gedaan.’’ De organisatie 
hoopt om ook de resterende ge-
meenten over de streep te kun-
nen trekken om dit te doen. Ver-
der wordt dit jaar ook goed gelet 
op gebruiksvoorwerpen als riet-
jes en plastic vorken en messen. 
Popma vertelt de aanwezigen dat 
deze plastic gebruiksvoorwerpen 
over drie jaar verboden worden 
om het milieu te sparen.

Ook wethouder Paul Slettenhaar 
is zich goed bewust van de nood-
zaak van dergelijke maatregelen. 
,,Als we niet uitkijken, zit er straks 
meer plastic in de zee dan vis’’, 
merkt hij op. 
De wethouder geeft vervolgens 
het startsein voor de schoon-
maakactie en wenst alle deelne-
mers succes. Zelf laat hij zich op 
het strand in een tuigje hijsen, om 
te ervaren hoe het is om een klei-
ne slee voort te trekken, waarop 
het verzamelde afval kan worden 
vervoerd. Dat afval wordt overi-
gens door de gemeente Castri-
cum afgevoerd en verwerkt, bo-
vendien levert de gemeente ook 
een �nanciële bijdrage aan Stich-
ting De Noordzee. 

In twee weken tijd werd langs de 
hele Noordzeekust 10.991 kilo af-
val opgeruimd, vorig jaar was dat 
11.163 kilo. Opvallend was vol-
gens de organisatie dat de hoe-
veelheid afval in Zeeland twee 
maal zo hoog was als vorig jaar. 
(Tekst + foto: Bos Media Services)

De Nederlandse stranden zijn in de afgelopen weken schoonge-
maakt door een grote groep vrijwilligers. Het was de zevende 
keer dat Stichting De Noordzee de Boskalis Beach Cleanup Tour, 
organiseerde. De deelnemende vrijwilligers wandelen van de ene 
kustplaats naar de andere en verzamelen ondertussen al het af-
val dat ze tegenkomen. Vorige week dinsdag waren de stranden 
bij Castricum, Heemskerk en Wijk aan Zee aan de beurt.

Olga Commandeur inspireert ouderen 
met workshop ‘Wat beweegt jou?’
Castricum - Woensdag 28 au-
gustus komt vitaliteitscoach Ol-
ga Commandeur naar Bakkum. 
Ze vertelt op enthousiaste wij-
ze over het belang van bewe-
gen om vitaal oud(er) te worden. 
,,Dat bewegen het beste medi-
cijn is voor je gezondheid, dat 
weet je ergens wel. Maar nu nog 
in beweging kómen…. Je leefstijl 
hieraan aanpassen, gedrag ver-
anderen en het volhouden, dat 
is lastig!’’
In haar workshop laat ze de deel-
nemers letterlijk en �guurlijk er-
varen wat een goede beweeg-
houding is en wat dat met je 
doet. Op een speelse humoristi-
sche wijze leer je veel over jezelf 
en het belang van bewegen. Ook 
ga je inzien dat bewegen in alle-
daagse en huishoudelijke activi-
teiten zit en dat het leuk, haal-
baar, uitdagend en prikkelend is. 
Huis-, tuin- en keuken�tness. Je 
hoeft niet persé naar de sport-
school om gezond bezig te zijn. 
Ook bewegen in combinatie met 
voeding tipt ze even aan. Na-
tuurlijk gaan de deelnemers ook 
nog even heerlijk op muziek be-
wegen, met een glimlach en een 
goed gevoel ga je daarna weer 
verder. ,,Want bewegen is voor-
al ook leuk, helemaal als je het 
samen met anderen doet”, aldus 
Olga Commandeur. Onder de 
aanwezigen wordt het boek ‘Wat 
beweegt jou?’ verloot.

De workshop is erg geschikt voor 
ouderen en natuurlijk alle ande-
re geïnteresseerden. Toegang is 
gratis en de presentatie start om 
10.30 uur in de plaza van de Ou-
de Keuken. Om circa 11.15 uur 
zijn aanwezigen uitgenodigd 
om een kijkje te nemen in het 
beweegplein en of mee te doen 
met de muzikale warming-up 
door deze oud olympische kam-
pioen. 
Er wordt ook nog aandacht be-
steed aan het programma ‘Ou-
deren in beweging’ die in sep-
tember met een nieuw program-
ma start. Op maandag wordt bui-
ten in een kleine groep geoefend 
onder begeleiding van een fysio-
therapeut waarbij de beweeg-
toestellen houvast geven voor 

ouderen wat slechter ter been 
met eenvoudige oefeningen. Op 
donderdag zijn er optioneel be-
weegactiviteiten voor ouderen 
om kennis te maken met ver-
schillende sportvormen en loka-
le sportverenigingen. 
De meerwaarde van het pro-
gramma is dat het verder gaat 
dan fysiek bewegen, ergothera-
peut Martine Peek vult op maan-
dag het programma aan met bij-
eenkomsten waarbij ze de oude-
ren laat nadenken over onder-
werpen die hen bezighoudt en 
hoe je activiteiten kunt blijven 
doen ondanks beperkingen. De 
thema’s staan dus niet vast maar 
worden met elkaar bepaald en 
uitgewerkt zodat de groep elkaar 
inspireert en er geleerd wordt 
van elkaar. Voorbeelden van the-
ma’s zijn hoe je je energie goed 
kunt verdelen, welke aanpassin-
gen er zijn in huis, wat de WMO 
voor je kan betekenen. 
Daarnaast kan diëtiste Michel-
le Arendsen kijken naar het voe-
dingspatroon omdat voldoende 
bewegen en volwaardige voe-
ding horen bij een gezonde leef-
stijl. Het programma wil bijdra-
gen aan het langer en aangena-
mer thuis kunnen blijven wonen.
Nieuwsgierig geworden? Kom 
naar de workshop en meld je aan 
via mail: ouderen.in.beweging@
parnassia.nl of bel 06 20882019. 
(Foto: aangeleverd)

 

GroenLinks start meldpunt 
voor fietsknelpunten
Castricum - Het is goed �etsen 
in de prachtige gemeente Cas-
tricum. Maar het kan nog beter. 
GroenLinks Castricum is daarom 
een meldpunt gestart: 
https://castricum.groenlinks.nl/
formulieren/meldpunt-�etsknel-
punten.

Fietsen door de mooie dorpen, 
weilanden, bossen en duinen is 
niet alleen leuk, maar ook nog 
eens oergezond. Fietsen is bo-
vendien goedkoop, het geeft 
geen �les en is goed voor het mi-
lieu. Steeds vaker ziet de overheid 
daarom in dat het stimuleren van 
�etsen belangrijk is. Voor �etsers 
kan en moet ruimer baan worden 
gemaakt. 
In Castricum heeft de gemeente 
geld apart gezet om knelpunten 
voor �etsers op te lossen.  Maar 
welke knelpunten zijn het meest 
belangrijk?  De plaatselijke afde-
ling van de Fietsersbond heeft in 
Castricum al heel wat verbeter-
punten geïnventariseerd. De frac-
tie van GroenLinks Castricum wil 
in de gemeenteraad hiermee aan 
de slag en hoort graag de me-
ning van de inwoners en van alle 

bezoekers die in en door onze ge-
meente �etsen. Wat zijn volgens 
u de belangrijkste �etsknelpun-
ten die voorrang zouden moeten 
krijgen om opgelost te worden?

Dat kunnen kleine knelpunten 
zijn, zoals paaltjes of lantaarnpa-
len midden op het �etspad, of 
het ontbreken van goede stal-
lingsmogelijkheden. Maar er zijn 
ook gevaarlijke kruisingen, waar 
veel auto’s en �etsen elkaar danig 
in de weg kunnen zitten, zoals bij 
de spoorwegovergang bij het sta-
tion. Om forenzen uit de auto en 
op de �ets te krijgen is het be-
langrijk dat men in de spits met 
zo weinig mogelijk onderbrekin-
gen door kan �etsen. Waar is dat 
nog niet mogelijk en moeten er 
dus oplossingen komen?

Iedereen is van harte uitgeno-
digd om knelpunten aan te dra-
gen. Hoe vollediger de lijst is, 
des te beter kan het beschikba-
re geld ingezet worden.  Op de si-
te https://castricum.groenlinks.nl  
is een formulier te vinden waar-
op knelpunten kunnen worden 
doorgegeven.

Expositie op De Woude
De Woude - In het kerkje De 
Kemphaan op het eilandje De 
Woude, exposeren op zaterdag 
31 augustus en zondag 1 septem-
ber Annet Bentvelzen en Nico-
le van der Heyden hun werk van 
11.00 tot 17.00 uur. 
Annet Bentvelzen vertelt over 
haar werk het volgende:  ,,Mijn 
discipline is keramiek. De laat-
ste tijd werk ik uitsluitend met 
donkerbakkende klei wat het 
werk een uitstraling van oudheid  

geeft, ook worden mijn werkstuk-
ken kleiner en �jner, ik vind dat 
beter bij het materiaal “klei” pas-
sen. Verder vind ik belangrijk dat 
het werk prettig is om naar te kij-
ken en dat het een bepaalde rust 
uitstraalt.’’

Nicole van der Heyden vat haar 
werk in de volgende woorden 
samen: ,,Ik verzamel van alles en 
later, pas veel later, weet ik dan 
waarvoor. Het ordenen van ver-
zamelde vormen speelt steeds 
weer een rol in mijn werk. Tijdens 
dit vormgeven weet ik soms niet 
wat me het eerst of het meest 
fascineert, de beweging of het 
materiaal. Is het de beweging, 
ontstaan door het ritme van de 
handeling, die het materiaal uit-
daagt, of is het andersom? Zowel 
in mijn collages als in het ruimte-
lijk werk ben ik steeds op zoek, 
via allerlei technieken naar de sa-
menhang tussen vlakken en lij-
nen, wat uiteindelijk resulteert in 
een lyrische constructie.’’ (foto’s: 
aangeleverd)

Nog enkele plaatsen 
vrij bij EHBO-cursus
Castricum - EHBO-vereniging 
Castricum start op dinsdagavond 
3 september met de cursus Eer-
ste Hulpverlener (het EHBO di-
ploma). Voor deze cursus zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.
De cursus bestaat uit 12 lessen 
die in het EHBO-leslokaal in Cul-
tuur Centrum Geesterhage in 
Castricum worden gegeven. Re-
animatie, het bedienen van de 
AED en de speci�eke eerste hulp 
aan kinderen zijn onderdeel van 
de opleiding. 
Op 2 en 3 december wordt de 
cursus afgesloten met het exa-
men, zodat de deelnemers nog 
voor het eind van het jaar het 
EHBO diploma kunnen halen.
De deelnamekosten bedragen 
165 euro, dit is inclusief lesboek, 
werkboek, oefenverband en exa-
mengeld. Veel ziektekostenverze-
keraars vergoeden (een deel van) 
de cursus. Man kan dit navragen 
bij de eigen verzekeraar.

Op www.ehbocastricum is een 
inschrij�ormulier te vinden. Voor 
meer informatie of aanmelding:  
0251-651060 of een e-mail sturen 
naar secretaris@ehbocastricum.
nl. (Foto: aangeleverd)
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Blinded by the Light
Een inspirerend drama van schrij-
ver, regisseur en producent Gur-
inder Chadha (Bend It Like Beck-
ham), op de muziek en teksten 
van de tijdloze klassiekers van 
Bruce Springsteen. Blinded by 
the Light vertelt het verhaal van 
Javed (Viveik Kalra), een Brit-
se tiener van Pakistaanse komaf, 
die opgroeit in het Engelse stad-
je Luton, in 1987. In een perio-
de van racisme en economische 
malaise schrijft Javed gedichten 

om te ontsnappen aan de into-
lerantie van de stad en de star-
heid van zijn traditionele vader. 
Als een klasgenoot hem de mu-
ziek van ‘The Boss’ laat horen, ziet 
Javed de parallellen tussen de 
arbeidersklasse waartoe hij be-
hoort en de indringende teksten 
van Springsteen. Voor hem is die 
muziek de uitlaatklep om met 
zijn eigen unieke stem uiting te 
geven aan de dingen waar hij van 
droomt.

Playmobiel 
de Film
Wanneer haar jongere broertje 
Charlie plotseling verdwijnt in het 
universum van Playmobil, begint 
Marla aan de zoektocht van haar 
leven. Terwijl ze een fantastische 

reis door adembenemende nieu-
we werelden maakt, werkt Mar-
la samen met enkele heldhafti-
ge nieuwe vrienden, waaronder 
de goedgebekte vrachtwagen-
chau�eur Del, de onstuimige en 
charismatische geheimagent Rex 
Dasher, een lieve maar klungeli-
ge robot en een extravagante fee.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur 
Blinded by the Light

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

dinsdag 14.00 uur 
Ballon

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 15.30 uur
The Lion King (OV)

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Angry Birds 2 (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.30 uur
The Lion King (NL) 

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 16.00 uur

 Playmobil de Film 
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

Huisdiergeheimen 2 

Programma 22 augustus t/m 28 augustus

Sta ook vierkant achter De Vijfhoek!

Lekker en snel op tafel:
Fair Trade nazomergerecht Ajam Paniki

Regio - De Vijfhoek in Heiloo is 
een erkend orthopedagogisch 
dagcentrum voor kinderen met 
een verstandelijke en/of meer-
voudige beperking. De Vijfhoek 
biedt plaats aan circa veertig kin-
deren in de leeftijd tot 18 jaar uit 
de gehele regio Alkmaar. De be-
perkingen van de kinderen van 
De Vijfhoek zijn verschillend. Er 
zijn kinderen met een ontwik-
kelingsachterstand, een motori-
sche beperking, een zintuiglijke 
beperking, een communicatieve 
beperking of een contactstoor-
nis. Ook komen kinderen naar De 
Vijfhoek die naast hun handicap 
om andere vormen van begelei-
ding vragen. Bijvoorbeeld kinde-
ren met epilepsie, eet- en drink-
problemen, medische problemen 
of gedragsstoornissen.
De Stichting Vrienden van De Vijf-
hoek realiseert projecten en acti-
viteiten die nodig zijn om het da-
gelijks leven van de kinderen en 

de medewerkers op De Vijfhoek 
te verbeteren. Alle gelden ko-
men uit acties, sponsoring, giften 
en nalatenschappen. De Stich-
ting heeft de ANBI status, dus dat 
zit belastingtechnisch helemaal 
goed. 
Wilt u sponsor, donateur of vrij-

williger worden? Uw support is 
van harte welkom! Heeft u een 
vraag, een idee of wilt u meer we-
ten? Bezoek dan www.vrienden-
vandevijfhoek.nl. Op deze websi-
te staat ook een aanmeldingsfor-
mulier voor donateurs. (foto: aan-
geleverd)

Castricum - De zomervakantie is 
bijna voorbij en het seizoen van 
werk, studie, club en sport begint 
weer. Wie wil er dan niet na een 
drukke dag snel een verantwoor-
de en heerlijke maaltijd op tafel 
zetten?
Neem bijvoorbeeld de Indone-
sische PANIKI kruidenpasta of 
boemboe (60 g), mild van smaak 
en lekker fris door de citroengras 
en gember uit de Wereldwinkel 
in Castricum. Het is 100% plant-
aardig en heeft geen kunstma-
tige hulpsto�en. Het wordt als 
wok-maaltijd voor 3 tot 4 per-
sonen bereid met een grote ui, 
kip(vervanger) en afgemaakt met 
kokosmelk. Serveer er rijst, even-
eens uit de Wereldwinkel, en ge-
stoofde kool bij, bijvoorbeeld Chi-
nese kool of paksoi, zie foto. 
Rijst tip: Fair Trade basmati rijst uit 
Noord-India of zilvervliesrijst uit 
Thailand. Ook de kokosmelk uit 
blik, geproduceerd in Sri Lanka, is 
te koop bij de Wereldwinkel. Ge-
bruik 270 ml. De kruiden voor de 
boemboe en de kokosnoten wor-
den geproduceerd op een na-
tuurvriendelijke wijze ten gunste 

van de boeren zelf. Zij verdienen 
een eerlijke prijs en krijgen een 
beter en menswaardig bestaan. 
Door toegang tot betere gezond-
heidszorg en onderwijs doorbre-
ken de boeren de vicieuze cirkel 
van onderontwikkeling, ziekte 
en armoede voor zichzelf en hun 
kinderen. Uw aankoop helpt hen 
economisch zelfstandig te wor-

den en niet afhankelijk te blijven 
van hulp. De PANIKI kruidenpas-
ta en kokosmelk voor deze lekke-
re maaltijd koopt u tot en met 31 
augustus met 20 procent korting!
Nikmati makananmu! (Indone-
sisch: eet smakelijk.)
Tot ziens in Wereldwinkel Castri-
cum, C.F. Smeetslaan 4, 1901 GA 
Castricum. (foto: aangeleverd)

Toch nog een mooie bruidsjurk...
Castricum - Het is 1959 als Co-
by Swagerman en Leo Lips hun 
voorgenomen huwelijk voorbe-
reiden. Dit weet Gerda Vink-Lips 
uit verhalen, want zij kwam pas 
in 1962 ter wereld. Er wordt een 
prachtige bruidsjurk uitgezocht 
en ze zou er beeldig uitzien, al-
thans naar de smaak van Coby’s 
moeder (de oma van Gerda dus). 
Coby, toen 23 jaar, is bescheiden 
meegegaan in de keuze van haar 
moeder. De trouwdag werd een 
gedenkwaardige dag, met dier-
baren, twee lieve nichtjes als 
bruidsmeisjes en heel erg slecht 
weer. Met de jurk echter was zo-
wel Coby als Leo niet heel blij.
Jaren gaan voorbij waarin Co-
by en Leo vele mooie en min-
der mooie momenten beleven, 
5 kinderen krijgen en 2,5 jaar de 
zorg op zich nemen voor neef 
HenkJan (de baby van de in co-
ma geraakte zus van Coby).
60 jaar later, in 2019, wordt op-
nieuw een huwelijksfeest voor-
bereid. Het verhaal van de 
bruidsjurk komt weer naar bo-
ven en de kinderen van het 

bruidspaar organiseren een ver-
rassingssessie “Say yes to the 
dress!”  met medewerking van 

Miranda Bruidsmode Hedwig. 
Op 12 juli namen ze Coby mee 
voor het passen van een door 
haar gekozen bruidsjurk en het 
maken van foto’s. De verrassing 
werd voor de bruid nog groter 
toen ze daar ook de bruidsmeis-
jes van destijds ontmoette (bei-
den inmiddels ook de 70 gepas-
seerd) en de fotografe Lyuda, de 
vrouw van neef HenkJan. “Niet 
huilen  vanwege de make-up”, 
werd meerdere keren gezegd 
toen iedereen ontroerd zag hoe 
ze met hulp van Miranda een 
prachtige bruidsjurk aangetrok-
ken had. Ze stond op een soort 
voetstuk (dan viel de jurk mooi-
er), zag zichzelf in de spiegel, 
rechtte haar schouders en zei: 
“Dit is ‘m.” Toen ook Leo met een 
bruidsboeket binnenkwam, was 
het feest compleet. (Foto 2019: 
Lyuda Stinissen)

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

Geboortes
Akersloot: 12-08-2019 Jur Willem 
Pieter Rotteveel, zoon van Sebas-
tiaan B. Rotteveel en Lisette van 
Harselaar.

Castricum: 12-08-2019 Jitze Al-
bertus Hopman, zoon van Mar-
tinus P. Hopman en Eveline C. de 
Vries; 14-08-2019 Elia van Dam-
me, zoon van Maarten van Dam-
me en Lenneke Werkhoven.
Limmen: 16-08-2019 Jax Metse-
laar, zoon van Gijs Metselaar en 
Debbie M.B. van Trigt.
Elders: 02-08-2019 Youp Hendri-
cus Smoor, zoon van Lennart H. 

Smoor en Monique L. Admiraal.

Overledenen
Castricum: 10-08-2019 Josina 
Cornelia Spoon, weduwe van Jo-
hannes C. Brinkgreve.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum: 17-08-2019 Bart H.C. 
Kloes en Sky van Hogen.

Castricum - De Geesterduinweg 
is tot en met 15 november niet te 
bereiken vanaf de Soomerwegh. 
Ook de ingang van het parkeer-
terrein is dicht. Het gebied rond 
het winkelcentrum gaat gefa-
seerd op de schop.
De weg, een dertig kilometer zo-
ne, wordt voorzien van drempels. 

Wethouder Paul Slettenhaar zei 
daarover eerder dat er regelma-
tig veel te hard wordt gereden. 
De drempels moeten hardrijders 
een halt toeroepen. Ook de over-
steekplaatsen voor voetgangers 
worden aangepakt. 
Bus 164, richting Egmond aan 
Zee, wordt omgeleid. Tijdens de 

werkzaamheden zullen de bibli-
otheek, apotheek en de ingang 
van het winkelcentrum bij Albert 
Heijn moeilijker bereikbaar zijn. 
Begin 2020 start de gemeente 
met de herinrichting van het par-
keerterrein en de C.F. Smeetslaan. 
Naar verwachting is het hele ge-
bied in maart 2020 gereed.

Geesterduinweg dicht vanaf Soomerwegh
Gebied rond winkelcentrum op de schop

Toontje Lager komt naar Akersloot
Akersloot - De immens populai-
re Nederlandstalige band Toontje 
Lager komt op 26 oktober naar De 
Vriendschap in Akesloot voor een 
optreden. Toontje Lager was naast 
Doe Maar een van de populairste 
bands uit de tachtiger jaren met 
hits zoals; Net als in de �lm, Ach-
ter de Wolken, Vroeg of Laat en het 
succesnummer van de band “Stie-
kem gedanst”. Toontje Lager was 
in die jaren een van de meest ge-
vraagde groepen.
Zanger Erik Mesie begon in de ja-
ren negentig een solo-carriëre die 
ook zeer succesvol was maar de 
drang om weer met een band te 
gaan optreden werd steeds maar 
groter. Erik Mesie had in 2017 een 
succesvolle samenwerking met 
Henk Temming en de Nederpop 
Allstars, deze tour was een succes 
en duurde tot mei van dit jaar.
In 2018 kwam de band weer bij el-
kaar en werd besloten om in 2019 
weer een tour te doen langs gro-
te en kleine zalen om hun vroege-
re fans, maar zeker ook hun huidi-
ge fans weer te laten genieten van 

hun vele hits.
Door goede contacten met de 
Vriendschap kwam het manage-
ment van Toontje Lager met het 
voorstel om een optreden in okto-
ber te gaan doen in Akersloot.
Tickets voor dit optreden zijn ver-
krijgbaar bij cafe de Vriendschap 
en Novy Velzeboer in Akersloot. 

Via internet zijn tickets verkrijg-
baar bij ticketservice: ikbenaan-
wezig.nl. Tickets in de voorver-
koop kosten € 15,00.
Het voorprogramma deze avond 
zal worden verzorgd door De Bik-
kels, een formatie uit Akersloot die 
op dit moment erg in de belang-
stellig staat. (foto: Albert Jolen)
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Prachtige Holland Music 
Sessions in Castricum
Castricum - Vrijdag was het laat-
ste concert in de serie van drie 
van Holland Music Sessions in 
de Dorpskerk in Castricum. Een 
prachtig cello-optreden van Joa-
chim Jamaer (België) , soms be-
geleid op de piano door Tobias 
Borsboom (Nederland) en na de 
pauze een geweldige pianiste uit 
Spanje, Alessandra Bianchi. Zij lie-
ten hun talenten aan de toehoor-
ders zien en horen.
De concerten van Holland Music 
Sessions in Castricum liggen nu 
achter ons, maar de hele concert-
periode is nog niet voorbij. Er zijn 

nog concerten in Egmond aan 
den Hoef in de Slotkapel, in Jisp, 
in Heerhugowaard,en in Bloe-
mendaal. Voor het volledige pro-
gramma:  www. tihms@com/con-
certen.
Het PR-team Castricum van HMS 
kijkt terug op een zeer succes-
volle concertserie. Zij danken de 
sponsoren voor hun aandeel in 
het geheel, de musici voor hun 
optredens en het luisterpubliek 
voor hun oprechte belangstel-
ling.
Als het aan hen ligt: volgend jaar 
graag weer! (Foto: aangeleverd)

Basiscusus tekenen 
bij Perspectief
Castricum - Na een mooie lan-
ge zomer krijgen we nu weer wat 
meer tijd voor onze hobby’s. Ve-
len hebben al een favoriete be-
zigheid maar voor wie nog op 
zoek is biedt de vereniging voor 
beeldende vormgeving “Perspec-
tief” vele mogelijkheden. Wie 
eenmaal lid is van deze vereni-
ging kan dagelijks in de ateliers 
van Perspectief aan de van Ol-
denbarneveldtweg 37 in Bakkum 
terecht om er met diverse materi-
alen in vele technieken te werken. 
Naast � guratief of abstract schil-
deren met acryl-, aquarel- of olie-
verf  wordt er bij Perspectief ook 
met glas, klei of steen gewerkt. 
Er is een etsgroep, een modelte-
kengroep en een gra� sche groep 
maar ook een keramiek- en boet-
seergroep. Kortom mogelijkhe-
den genoeg. 

Tekenen
Wie een creatieve hobby zoekt 
maar nog niet zo goed weet wel-
ke, kan bij Perspectief terecht 
voor een basiscursus tekenen. 
Deze cursus vindt plaats op zes 
vrijdagmiddagen vanaf 13 sep-

tember van 13.30 tot 16.00 uur en 
wordt begeleid door kunstenares 
en docente Afke Spaargaren. Laat 
je tijdens deze zes lessen eens 
verrassen door de mogelijkhe-
den van de verschillende teken-
materialen zoals potlood, pastel 
en in water oplosbaar krijt. Aan 
de hand van voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis leert Afke de 
cursisten de diverse materialen 
te hanteren om zo de techniek te 
helpen vinden die het beste bij 
je past. Iedere cursist wordt per-
soonlijk begeleid waardoor deze 
cursus geschikt is voor zowel be-
ginners als gevorderden. De kos-
ten zijn € 75,00 voor leden en € 
100,00 voor niet-leden. Dit cur-
susgeld wordt in mindering ge-
bracht op de contributie als men 
besluit lid van Perspectief te wor-
den. 
Na deze basiscursus tekenen start 
de basiscursus schilderen, doch 
deze cursussen zijn ook los van 
elkaar te volgen. 
Aanmelden bij Froukje Docter: 
tel. 06-13050180 of via de websi-
te: www.perspectiefcastricum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Cool BlenZ treedt op 
in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 25 augus-
tus is Cool BlenZ terug in De Ou-
de Keuken. Deze funky jazzforma-
tie met Beverwijkse connectie be-
staat uit vijf ervaren muzikanten, 
van alle markten thuis, met een 
repertoire van de mooiste jazzy 
en funky songs. Denk daarbij aan 
jazzstandards van de oude mees-
ters, sfeervolle latinjazz van Antô-
nio Carlos Jobim en hedendaagse 
jazzfunk van George Benson.
Cool BlenZ verstaat de kunst om 
op een aangenaam geluidsni-

veau te spelen met een grote 
passie voor muziek, die ze graag 
willen delen! Met Heidy Crooy-
mans zang, René Nijenhuis gitaar, 
Gerke de Boer toetsen, Louis de 
Blieck drums en Ronald van Zeelt 
op basgitaar.

Zondag 25 augustus speelt Cool 
Blenz om 15.00 uur. Ook deze 
zondag staat de avond geheel in 
het teken van de Griekse keuken, 
inclusief houtskool barbecue op 
het terras. (Foto: aangeleverd)

Pompoenenconcert in 
Tuin van kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 24 au-
gustus vindt het jaarlijkse Pom-
poenenconcert plaats in de Tuin 
van Kapitein Rommel. Dit jaar 
met een optreden van Unicorn. 
De tuin is gratis toegankelijk en 
geopend vanaf 19.30 uur, het 
concert begint om 20.15 uur.
Unicorn wordt vaak omschre-
ven als Keltische folkband, maar 
is breder georiënteerd dan dat. 
Folk, bluegrass, Jiddische muziek, 
gospel, popballads, Nederlands-, 
Vlaams- en Franstalig, noem het 
maar op, maar het grootste deel 
blijft Keltisch. 
,,De arrangementen maken we 
met z’n tweeën”, aldus Kuiper, gi-
tarist en met accordeonist Mar-
tien Tijburg oprichter van Uni-
corn. ,,We kunnen geen noot le-
zen dus we proberen gewoon 
wat goed klinkt.” De groep telt 

zes leden maar treedt in princi-
pe altijd met vier daarvan op. Ze 
treden op in binnen- en buiten-
land. Vooral festivals in Duitsland 
en Noorwegen zijn favoriet. Naast 
Tijburg en Kuiper zijn er twee vi-
olistes en twee zangeressen. Hun 
muziek leeft, heeft sfeer, betrekt 
het publiek erbij en geeft het ge-
voel dat er iets speciaals gebeurt. 
Bij Unicorn word je keer op keer 
verrast, waardoor het optreden 
boeiend blijft tot aan de laatste 
minuut. 

De toegang is gratis tijdens het 
pompoenenconcert maar een 
vrijwillige bijdrage is altijd wel-
kom. Het publiek kan een eigen 
stoeltje of plaid meenemen, zo-
dat men in ieder geval verzekerd 
is van een zitplek. (Foto: aangele-
verd)

Vanmorgen sprak ondergetekende iemand aan, die druk aan het 
werk was voor de groenverzorging, dat was bij De Loet. Ik zei hem, 
dat ik erg geniet van de goede groenverzorging in Castricum. Ik 
dacht na thuiskomst, dat mag best eens nadrukkelijk in de Castri-
cummer komen. Hij zei: ,,We doen ons best met het beschikbare 
personeel, want we zijn pas twee collega’s kwijtgeraakt.” Mijn re-
actie was duidelijk: ,,Ik ben 91, dus een handje helpen zit er niet 
in!” Ik nam afscheid met de belofte, dat ik thuis een paar regels 
ging schrijven voor de Castricummer met een HULDE en DANK 
voor de goede groenverzorging en ik geniet al 47 jaar van Cas-
tricummer! 

Ben Gerits

LEZERSPOST

Hulde en dank voor de 
groenvoorziening

Schaken voor 55-plussers
Castricum - Op 3 september start 
de 55+ afdeling van de schaak-
vereniging Castricum weer. Er 
wordt elke dinsdagmiddag om 
14.00 geschaakt bij Fase Fier in 
Bakkum. Het seizoen loopt van 
september tot en met juni.
De 55+club heeft momenteel 
zo’n 30 leden. Er vindt in een in-

formele setting een competitie 
plaats. Het gaat vooral om het 
plezier in het schaken. De kosten 
bedragen 25 euro per seizoen en 
minimaal 2 verplichte consump-
ties per keer voor eigen rekening. 
Kom gerust eens kijken. Voor 
meer informatie: www.schaak-
verenigingcastricum.nl.

Oer-IJ-excursies tijdens 
Open Monumenten Dagen
Castricum/regio - Thema voor 
de Open Monumentendagen 
is dit jaar ‘plekken van plezier’. 
De gidsen van het Oer-IJ spelen 
daarop in met excursies vanuit 
diverse locaties in het Oer-IJ ge-
bied. Wie mee wil, geeft zich op 
via een mail naar info@oerij.eu  
onder vermelding van datum en 
locatie. Deelname is gratis. Vanuit 
Castricum vindt zondag 15 sep-
tember een � ets-excursie plaats.
 
Een overzicht:
Castricum: zondag 15 september: 
� etsexcursie: 13.00-15.30 uur. 
Start bij gebouw Duinkant Ver-
eniging Oud Castricum, Gevers-
weg 1B, 1901 NW Castricum.
Heemskerk: zaterdag 14 septem-

ber, � etsexcursie: 13.00-15.30 uur. 
Start: Het Koetshuijs bij Kasteel 
Assumburg, Tolweg 9a, 1967 NG 
te Heemskerk.  
Beverwijk: zondag 15 septem-
ber, � etsexcursie: 13.00-15.30 uur. 
Start: Huis van de Geschiedenis 
(Museum Kennemerland), Wes-
terhoutplein 1, 1943 AA te Bever-
wijk.
Velsen: zaterdag 14 september 
wandelexcursie 13.30-16.00 uur, 
afstand circa 7 kilometer. Start: 
Buitenplaats Beeckestijn, Rijks-
weg 134, 1981 LD Velsen Zuid.

Alle informatie over Monumen-
tendag op de website openmo-
numentendag.nl. Zie ook: www.
oerij.eu.

Demodag bij Bakker
Castricum - Zaterdag 24 augus-
tus is er weer een inspirerende 
Demodag bij Bakker. 

Deze keer gaat Marloes Bloed-
jes “van www.toverzicht.nl” aan 
de slag met Mixed-Media tech-
nieken, in combinatie met acryl-
verf. Ze zal laten zien hoe ze een 
schilderij opbouwt en welke pro-
ducten ze daar het liefst voor ge-
bruikt. Marloes werkt ook veel 
met de Gelli-Plate, en ze werkt 
zaterdag ook met haar eigen ge-
drukte papier in haar schilderij. 
Kom kijken en laat je inspireren, 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur  
Bij Bakker aan de Dorpsstraat 102 
in Castricum. 
Zie ook: www.desnoepwinkel-
voorkunstenaars.nl. (Foto: aange-
leverd)

Een duivenwedstrijd die 
geen wedstrijd werd
Castricum - Afgelopen zaterdag 
was zo’n dag om gauw te ver-
geten. De duiven van de Gou-
den Wieken waren vrijdagavond 
naar België gebracht om te wor-
den gelost en stonden zaterdag-
morgen klaar voor de wedstrijd. 
Bijtijds uit de veren dus voor de 
liefhebbers uit Noord- Holland, 
apparatuur (klokken, antennes) 
klaar maken en aansluiten, thuis-
gebleven duiven verzorgen, ont-
bijt en ko�  e. Ondertussen inter-
net aan en lezen dat er vanwege 
de weersomstandigheden op de 
vlieglijn naar huis wordt gewacht 
met de lossing. Tijd om even 
boodschappen te doen, weer kof-

� edrinken en nieuwe berichten 
afwachten. De wedstrijd wordt 
’s middags al ingekort, de dui-
ven worden verplaatst naar Roo-
sendaal. Regelmatige updates 
en buienradar melden dat het 
weer in Noord- Holland inmid-
dels wel prima is, maar op de los-
plaats niet. Ko�  e, thee, middag-
eten, krantje lezen, beetje TV kij-
ken, en steeds hopen op positie-
ve info op de laptop. 
Uiteindelijk wordt de wedstrijd 
afgelast, de duiven komen terug 
naar Heemskerk, worden daar 
kwart voor 7 losgelaten en bin-
nen 10 minuten zijn ze allemaal 
weer thuis.       

Weer successen voor 
zusjes De Witte
Castricum - De Castricumse atle-
tes Lisanne en Laura de Witte, uit-
komend voor atletiekvereniging 
Trias Heiloo, hebben dit weekein-
de weer topprestaties geleverd.
In het Zweedse Gotenburg werd 
de Folksam Grand Prix gehouden. 
Lisanne de Witte en Maureen Ell-
sworth liepen beide de 400 me-
ter. De Witte ging in 52.27 met 
de overwinning naar huis. Ells-
worth had een iets mindere dag 

en werd vijfde in 54.59.
In Heiloo werd alweer de derde 
zomeravond instuif gehouden. 
Net als vorige keer deden Thijs 
van den Dries en Laura de Wit-
te mee. Van den Dries werd ne-
gende op de 100 (11.85) en zesde 
op de 200 (23.75). De Witte won 
zowel de 100 (12.45) als de 200 
(24.63).
De wedstrijdbeelden zijn terug te 
vinden op topsporttrias.nl.
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21 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.

Timmerdorp Akersloot aan de 
Roemersdijk tot en met 23 au-
gustus. Meer informatie op www.
timmerdorpakersloot.nl.

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

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)

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 Gro-
te Kerk Alkmaar om 20.15 uur. 
Bekende organisten bespelen 
het Van Covelens-orgel en het 
Van Hagerbeer/Schnitger-orgel. 
Kaarten via: www.grotekerkalk-
maar.nl.

22 AUGUSTUS
Timmerdorp Castricum zie 
woensdag.

Timmerdorp Akersloot zie 
woensdag.

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 kaars-
je of gewoon de kerk willen be-
zichtigen 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). 
(Foto: aangeleverd)

Beleef het soldatenleven in Fort 
K’ijk, Lagendijk 22 in Uitgeest van 
13.30 tot 14.30 uur. Historische 
rondleiding. Reserveren via www.
gaatumee.nl. (Foto: Mike Bink)

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

Trio Sya in het Vredeskerkje in 
Bergen aan Zee (elke donderdag-
avond in augustus op die prachti-
ge locatie in de duinen). Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
(Foto: aangeleverd)

23 AUGUSTUS
Timmerdorp Castricum zie 
woensdag.

Timmerdorp Akersloot zie 
woensdag.

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. 

Eigenwijze theatervoorstelling 
met de ‘dokter van de fantasie’ 
van 14.30 tot 15.30 uur in het bos 
van Heiloo, startpunt krijg je na 
aanmelding. Kosten: 6 euro per 
persoon. Aanmelden: stuur een 
mailtje naar info@eigenwijze072.
nl.

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

Inloopconcert in Dorpskerk 
Heemskerk door organiste Anja 
van der Ploeg en hoboïst Jan de 

▲

Laat van 15.30 tot 16.15 uur.

Nacht van de vleermuis: avond-
vaartocht door de Eilandspolder  
start 20.00 uur Botenhuis Eilands-
polder, Oudelandsdijk 1a in Drie-
huizen. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl. (Foto: Jos Teeuwisse)

24 AUGUSTUS
Jeugdtoernooi bij FC Castricum, 
CAL-CUP voor JO13-1; JO15-1 en 
JO17-1 junioren selecties. Publiek 
van harte welkom.

Roots Market op camping Bak-
kum, 11.00-17.00 uur. www.roots-
market.nl. (Foto: aangeleverd)

Leeratelier POOKPOOK: open 
dag met mini-workshop, info en 
presentatie van de tassenwork-
shops en cursussen najaar en 
winter 2019-2020 o.a. workshops 
‘Tassen van leer’ en ‘Dieren van 
leer’, kids-workshop ‘Junior Desig-
ner’, korte cursussen naar patroon 
of eigen ontwerp met nieuw-, 
‘oud’ en vegan leer. Adres: Anna 
Paulownastraat 30, 1901 BV Cas-
tricum, info: www.pookpook.nl. 
(foto: aangeleverd)

Demodag Bij Bakker (Dorps-
straat 102 in Castricum):  Marloes 
Bloedjes van ‘www.toverzicht.nl’ 
gaat aan de slag met Mixed-Me-
dia technieken, in combinatie 
met acrylverf van 11.00 tot 16.00 
uur  Zie ook: www.desnoepwin-
kelvoorkunstenaars.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Stadswandeling door Heems-
kerk om 14.00 uur door Piet van 
Zwieten van Historische Kring 
Heemskerk. Gratis meewande-
len? Meld u dan van tevoren aan 
via bibliotheekijmondnoord.nl 

of telefonisch (ma. t/m wo, vr. en 
za. tussen 13.00 – 17.00 uur via 
0251-228591). Verzamelpunt om 
13.55 uur bij  klantenservice bibli-
otheek Heemskerk aan het Maer-
ten van Heemskerckplein 3.

Op zoek naar de schat met pi-
raat Mandy in Heiloo, 15.00-
16.00 uur. Familievoorstelling 
vanaf 4 jaar. Startlocatie wordt 
doorgegeven bij aanmelding: in-
fo@eigenwijze072.nl. Meer in-
formatie www.eigenwijze072.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Woodstock 50th aniversey Tri-
bute Festival in Muziekfort aan 
de Sint Aagtendijk in Beverwijk 
vanaf 15.00 uur. Info: www.mu-
ziekfort.nl. (Foto: A Nice try Pro-
duction)

Pompoenenconcert in Tuin van 
Kapitein Rommel: optreden Uni-
corn, 20.15 uur. Toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage welkom. (Fo-
to: aangleverd)

25 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)

Kunstmarkt op de Boulevard 
Noord in Egmond aan Zee van 
11.00 tot 17.00 uur.

Open tuindag bij natuurduin-
tuin De Doornduyn, Duinweg 2 
in Bakkum-Noord van 11.00 tot 
16.00 uur. Entree: 4 euro. (Foto: 
aangeleverd)

Open dag Fort aan den Ham 
aan de Busch en Dam in Uitgeest, 
11.00-16.00 uur. (Foto: F. Braaks-
ma)

Huis van Hilde: Workshop tin 
gieten: leer hoe ze vroeger tin go-
ten en maak je eigen vorm van 
was, gips en klei om mee naar 
huis te nemen; 12.00 tot 16.00 
uur, € 2,50 na entree.

Film over de Lancaster in Fort bij 
Veldhuis, Genieweg 1 in Heems-
kerk. Het fort is open van 11.00 
tot 17.00 uur, �lm om 14.00 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)

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

Muziek van de funky jazz-for-
matie Cool BlenZ in De Oude 
Keuken, 15.00 uur. (Foto: aange-
leverd)

Ruby and the Roosters speelt 
op het winkelplein van camping 
Bakkum van 16.00 tot 20.00 uur. 
Het repertoire bestaat uit jaren 
50/60 rock and roll covers. (Foto: 
aangeleverd)

26 AUGUSTUS
Geen agendpunten

27 AUGUSTUS

Avondkaasmarkt in Alkmaar, 
19.00-21.00 uur.

28 AUGUSTUS

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: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst Studie-
kring50plus van 10.00 tot 12.00 
uur in de Foyer, in Geesterha-
ge, Geesterduinweg 3. Aanmel-
den via e-mail m.visser@bknw.nl 
of Ingrid Wellen, (Stichting Wel-
zijn Castricum) tel: 0251 - 656 562 
of e-mail  i.wellen@welzijncastri-
cum.nl. De toegang is gratis.

 

Workshop ‘Wat beweegt jou?’ 
door Olga Commandeur vanaf 
10.30 uur in de plaza van de Ou-
de Keuken. Deelname gratis. Aan-
melden: ouderen.in.beweging@
parnassia.nl of bel 06-20882019. 
(Foto: aangeleverd)

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 Gerard Leegwater. 
Kerk is tevens van 11.00 tot 16.00 
uur open voor bezichtiging.

Aan tafel met kunstenares In-
ez Mühren om 15.00 uur in bibli-
otheek in Limmen. Inez geeft een 
workshop Handletteren. Toegang 
is gratis, aanmelden niet nodig. 
(Foto: aangeleverd)

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.

Bergen aan Zee Swim Event, 
een uur zwemmen in zee, van 
19.30 tot 20.30 uur. Info: www.
alkmaarsport.nl/openwaterswi-
mevents. (Foto: aangeleverd)

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.
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´Ik vroeg hem een keer op de koffie, maar hij ging niet meer weg´

Nooit te oud om te kamperen

Castricum - Als de verslaggever 
arriveert ligt Harry languit op een 
stoel de krant te lezen. Rika puz-
zelt wat en voorziet tussendoor 
de hangplanten die aan de voor-
tent hangen van water. De voor-
tent doet gezellig aan met al het 
bloeiende goed. Het is duidelijk 
dat zij hier niet voor een week zijn 
gekomen.

Fietsen 
Rika: ,,We zijn hier op 20 april ge-
komen en blijven vijf maanden. 
We wonen in een seniorenwo-
ning in IJmuiden. We hebben hier 
echt vakantie en genieten van de 
rust om ons heen. We �etsen el-
ke dag zo’n 25 kilometer, het liefst 
door de duinen of naar het Uit-
geestermeer. Vorig jaar stond de 
teller op 1000. Wel op de e-bike 
hoor.’’ Aan de Drentse tongval is 
te horen dat haar wortels niet in 
deze buurt liggen.
,,Als we nog jong waren zouden 
we hier gaan wonen”, zegt Rika. 
,,Castricum is erg mooi, er is hier 
veel groen en je woont hier rus-
tig.”

Humor
Harry heeft grijze krullen en ziet 
er veel jonger uit dan iemand van 
90. Als de verslaggever dit op-
merkt reageert Rika direct met 
,,Je kunt dat beter niet tegen hem 
zeggen, want dan loopt hij da-
delijk nog meer naast zijn schoe-
nen.” Harry moet er om lachen. 
Hij zegt de ouders van de hui-
dige campingeigenaar nog ge-
kend te hebben. ,,Piet, de vader 

van Wim, was een gezellige man 
met humor. De camping stond 
’n keer helemaal blank vanwege 
stortbuien. Piet deed een rondje 
camping langs de ‘gedupeerden’, 
gaf mij een hengel en zei ‘Nu je 
toch geen kant op kunt, kun je al-
tijd nog een hengeltje uitgooien’. 
Zes jaar terug vierde ik m’n 84ste 
verjaardag op de camping. Piet 
kwam ’s morgens met een shovel, 
vol met gladiolen aanrijden en 
kiepte de inhoud vlak voor m’n 
tent leeg. Nou de hele camping 
wist meteen dat er wat aan de 
hand was, dus dat werd trakteren. 
Helaas is Piet te vroeg overleden. 
Het was een prachtmens.“ Over 
de huidige eigenaren zijn beiden 
goed te spreken. Ze hebben een 
vriendschappelijke band met hen 
opgebouwd en worden elk jaar 
weer hartelijk door hen ontvan-
gen. Met trots vertelt Harry over 
het sanitair gebouw en de recre-
atiezaal, die het afgelopen voor-
jaar zijn gebouwd. ,,Ze hebben 
wonderbaarlijk werk verricht.’’

Trouwdag 
Harry en Rika leerden elkaar 15 
jaar terug kennen. Ze waren toen 
75 en 69 jaar en buren van elkaar. 
Harry verloor zijn eerste vrouw 
van de ene op de andere dag en 
Rika verloor haar man aan een 
ziekte. Ze vingen elkaar in die tijd 
op. Alleen zijn vonden beiden 
maar niets. Rika: ,,Ik vroeg Har-
ry een keer op de ko�e, maar hij 
ging niet meer weg.” Op de dag 
van het interview vieren ze hun 
trouwdag. Deze dag was 14-8-

2006. ,,Een tweede leg zat er niet 
meer in”, grapt Harry. Ze hebben 
uit hun eerdere huwelijk samen 
30 kleinkinderen en 18 achter-
kleinkinderen overgehouden.

Op regenachtige dagen wordt er 
een puzzel van 1000 stukjes voor 
de dag gehaald. Leidt dat nooit 
tot ruzie? ,,We hebben nooit ru-
zie”, reageert Harry, ,,Alleen soms 
een verschil van mening.” Terwijl 
hij dit zegt druipt de ondeugend-
heid van zijn gezicht af. 

Vrienden 
Harry en Rika hebben inmiddels 
veel vrienden op de camping. 
Voor het seizoen begint stem-
men zij de vakantieperiode met 
een aantal van hen af. Aan het 
eind van het seizoen organiseren 
zij met elkaar een gezellige bar-
becue. 
Dat de opgebouwde banden 
sterk zijn blijkt wel uit het feit dat 
een van de campingvrienden he-
lemaal uit Almelo is gekomen om 
Harry met zijn 90ste verjaardag te 
feliciteren. 

Leeftijd 
Harry voelt zich nog prima. Hij 
heeft nooit aan sport gedaan en 
tabak en alcohol waren bij hem 
taboe. Hij maakt soms een uitzon-
dering voor een advocaatje met 
slagroom. Hij loopt zonder hulp-
middelen en �etst nog elke dag. 
De bovenkamer functioneert ook 
nog prima, zo blijkt tijdens het in-
terview.

Als Harry gevraagd wordt hoe 
oud hij zou willen worden, zegt 
hij: ,,Ik denk 101. Er zijn er al zo-
veel die 100 worden. Ik wil me 
graag van hen onderscheiden.” 
Met de humor zit het wel goed 
bij Harry. (tekst en foto: Henk de 
Reus)

In deze rubriek bezoekt Henk de Reus vakantiegangers die al ja-
ren achtereen op dezelfde camping in Castricum doorbrengen. 
Wat beweegt hen om steeds op dezelfde camping terug te ko-
men en wat trekt hen in het bijzonder in Castricum aan? Dit keer 
bezoekt hij het echtpaar Harry (90) en Rika (84) van Duijnen. Zij 
staan al voor het vijftiende jaar met hun caravan op camping “De 
Hooiberg” van Wim en Eveline Twisk.

Debuut van auteur Dennis Jurhill:
Castricummer beschrijft spannende 
tijdreis in Young Adult Novel
Castricum - Deze maand is het 
boek ‘Achtervolgd door de tijd’ 
verschenen, een zogenoemde 
Young Adult Novel, geschreven 
door de in Castricum wonende 
Dennis Jurhill. De auteur, in het 
dagelijks leven docent Engels op 
een middelbare school in Zaan-
dam, debuteert met dit boek 
waarin hij zijn passie voor sci-
ence�ction en fantasy heeft ver-
werkt.

Jarenlang werkte Jurhill (1978) 
aan het boek. Hij vertelt: ,,Ik ben 
er ongeveer tien jaar mee bezig 
geweest. Ergens in 2007 of 2008 
ben ik begonnen, maar eigen-
lijk pas vanaf 2012 ben ik heel in-
tensief gaan schrijven. Ik stond ’s 
ochtends vaak al heel vroeg op 
en zat dan al om 05.00 uur achter 
de laptop te schrijven.’’ In eerste 
instantie schreef hij zowel ’s och-
tends als ’s avonds aan het boek, 
maar uiteindelijk beperkte hij dit 
tot alleen de ochtend. ,,In 2013 
leerde ik mijn vrouw kennen en 
zij steunde mij, gelukkig, volle-
dig tijdens het schrijven van mijn 
manuscript.’’ Ook het combine-
ren van het vele schrijfwerk met 
de voorbereidende werkzaamhe-
den voor zijn lessen Engels ging 
prima: ,,Ik zorg er altijd voor dat 
ik de lesvoorbereiding op school 
doe, zodat ik thuis zo min moge-
lijk a�eiding heb om te werken 
aan mijn manuscript.’’

Het boek draait om de 15-jari-
ge Alex, een jongen die gecon-
fronteerd wordt met een vreselij-
ke ramp die zijn leven op zijn op 
zet. Hij krijgt vervolgens de kans 
om, samen met een meisje uit 
een groep genetisch gemanipu-
leerde jongeren een reis te ma-
ken naar de toekomst en daar 
te zoeken naar antwoorden. ,,Er 
zijn veel �lms gemaakt over tijd-

reizen, maar daarin gaan ze al-
tijd naar het verleden. Ik laat de 
hoofdpersoon juist naar de toe-
komst gaan.’’ Toen Dennis Jurhill 
zelf nog een kind was, werd de 
eerste �lm uit de reeks Back To 
The Future uitgebracht. In zijn 
boek heeft hij enkele verwijzin-
gen naar die �lms gezet. ,,Maar 
die zijn heel subtiel, waarschijn-
lijk herken je ze niet eens.’’ Dat de 
hoofdpersoon in het boek een 
jongen van 15 jaar is, komt de au-
teur goed uit. In het dagelijks le-
ven werkt hij immers met jonge-
ren van deze leeftijd. ,,Maar ik had 
niet speci�ek een leerling in ge-
dachten.’’

Stond het hele verhaal vooraf 
al vast? ,,Nee, niet alles. Je hebt 
twee soorten schrijvers. De een 
plant alles vooraf, niet alleen de 
grote lijnen maar ook de details. 
Bij een ander ontwikkelt het ver-
haal zich tijdens het schrijven. Ik 
zit daar eigenlijk een beetje tus-
senin. Naar mate ik aan het schrij-
ven was, kwamen er soms andere 
wendingen of ontstonden nieu-
we plekken die werden bezocht.’’ 
Hoewel het boek gaat over een 

jongen van 15, is het zeker niet al-
leen voor de jeugd bestemd. ,,Het 
kan ook zeker gelezen worden 
door volwassenen. Het verhaal 
wordt verteld vanuit meerdere 
perspectieven; vanuit de jongen, 
het meisje en ook vanuit een poli-
tiecommando en dat is natuurlijk 
een volwassen man. Dat maakt 
het boek voor iedereen interes-
sant.’’ Hoewel het boek net uit is, 
zijn er al plannen voor een ver-
volg. ,,Dat moet zich in Castricum 
gaan afspelen. Het is alleen lastig 
om er de tijd voor te vinden, we 
hebben namelijk twee jonge kin-
deren thuis.’’

Ongeveer anderhalf jaar is Den-
nis bezig geweest met het vinden 
van een uitgever. ,,Dat is echt bij-
zonder lastig. Veel gevestigde uit-
geverijen willen niet zo veel risico 
willen lopen, zeker niet met een 
debuterende schrijver. Ik heb niet 
opgegeven en bleef doorzoe-
ken. Uiteindelijk kwam ik terecht 
bij Zilverbron, zij werken met een 
constructie waarbij je zelf wat 
geld inlegt en vervolgens bege-
leiding krijgt bij de vormgeving, 
de redactie en een beetje promo-
tie. Je krijgt daarnaast ook hon-
derd boeken, die je zelf kunt ver-
kopen en waarmee die eigen in-
leg weer kunt terugverdienen.’’ 

Dennis heeft niet de illusie rijk 
te kunnen worden van het boek. 
,,Dat het boek ergens ligt, zo-
dat mensen kunnen delen in het 
avontuur waar je zo lang mee be-
zig bent geweest, dat is een on-
gelofelijk tof gevoel.’’ 

Het boek ‘Achtervolgd door de 
tijd’ is te bestellen via internet, 
maar ook verkrijgbaar bij boek-
handel Laan in Castricum. (ISBN: 
9789463081580). (Tekst: Bos Me-
dia Services/foto: aangeleverd)

Timmerdorp Castricum in volle gang
Castricum - Onder begeleiding 
van 45 vrijwilligers en met de 
hulp van enkele ouders zorgen 
550 kinderhanden ervoor dat er 
ook dit jaar weer een Timmerdorp 
van de grond komt in Castricum. 
Maandag werd het startsein ge-
geven. Er werd direct �ink getim-
merd, gebeiteld en gezaagd en de 
eerste hutten rezen als padden-
stoelen uit de grond. Net zoals vo-
rig jaar staan knutselen, voetbal-
len en een barbecue op het pro-
gramma. Nieuw zijn de Oud Hol-
landse spelletjes op woensdag-
middag. Uiteraard ontbreken ook 
dit keer de kroketten niet. Deze 
worden beschikbaar gesteld door 
de Rabobank, in samenwerking 
met snackbar De Toren. 
In tegenstelling tot vorige jaren 
wordt niet al het hout na a�oop 
verbrand. Alleen het geschilder-
de en geperste hout komt op de 
brandstapel terecht. Het overi-

ge, nog bruikbare ‘schone’ hout, 
wordt gerecycled, om overbodi-
ge uitstoot van CO2 te voorko-

men. Het evenement duurt tot en 
met vrijdag. (Tekst en foto: Henk 
de Reus)

Jolijn en Pien (beiden 10) zijn bezig met het maken van een ladder om op 
de eerste verdieping te kunnen komen

Piraten in Timmerdorp Akersloot
Akersloot - Timmerdorp 
Akersloot aan de Roemersdijk 
is vandaag weer begonnen. Het 
thema is dit jaar ‘Piraten’. Vandaag 
werd om 09.00 uur het startschot 
gelost. Zo’n 200 kinderen uit 
groep 4 tot en met 8 die zich heb-
ben ingeschreven, maken van de 
stapels pallets en hout de mooi-
ste hutten. Timmerdorp Akersloot 
staat garant voor veel timmerple-
zier, gezelligheid en leuke activi-
teiten. Uitsmijter is de traditione-
le bonte avond op vrijdag 23 au-
gustus. Iedereen is dan van 18.30 
tot 23.00 uur welkom om de op-
tredens van de kinderen en de 
hutten te bekijken. Zaterdagoch-
tend breken de kinderen en vrij-
willigers samen het piratendorp 
weer af.

Elk jaar zijn er vele vrijwilligers 
en sponsors die Timmerdorp 

Akersloot mogelijk maken. Zon-
der hen zou dit geweldige kin-
derfestijn niet kunnen bestaan. 
De organisatie bedankt ieder-
een alvast voor zijn inzet! Meer 

informatie: www.timmerdorpa-
kersloot.nl. Op de aangeleverde 
foto een impressie van Timmer-
dorp Akersloot 2018. (Foto: Hen-
ny Dekkers)

Roots Market op Camping Bakkum
Castricum - Op zaterdag 24 au-
gustus vindt de laatste Roots 
Market van dit seizoen plaats op 
Camping Bakkum. De afgelopen 
maanden moesten er al 2 markten 
worden geannuleerd vanwege 
stormachtige wind, dus de organi-
satie hoopt op een mooie zonnige 
dag. Ook deze zaterdag staan er 
weer tientallen kramen om heer-
lijk te struinen tussen de bijzonde-
re en inspirerende producten, met 
voor ieder wat wils. De markt vindt 
plaats van 11.00 tot 17.00 uur. Ie-
dereen is welkom om de markt te 
bezoeken, alleen honden zijn niet 
toegestaan op de camping. Het 
adres is: Camping Bakkum, Zee-
weg 31 in Castricum. Meer infor-
matie: www.rootsmarket.nl. (Foto: 
aangeleverd)
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Bij Bezoekerscentrum De Hoep
EHBO-circuit voor kinderen
Castricum - Als onderdeel van 
ons jubileumjaar, organiseert 
EHBO Vereniging Castricum op 
zondag 1 september in Bezoe-
kerscentrum De Hoep een EHBO-
circuit voor kinderen.
Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen 
(samen met hun ouders) deelne-
men aan leuke opdrachtjes en 
vragen beantwoorden. Er zijn ook 
mensen die nepwondjes maken, 
een poppendokter en een bos-

wachter die alles weet over ‘geva-
ren in het duin’.
Het EHBO-circuit begint om 12 
uur en iedereen kan tot 15.00 uur 
gratis en zonder reservering bin-
nenlopen. Om 15.30 uur klinkt 
het eindsignaal. 
Bij goed weer is de activiteit in de 
tuin achter De Hoep. Bij slecht is 
het ‘circuit’ in het bezoekerscen-
trum. Het gaat dus altijd door! (fo-
to: aangeleverd)

Startzondag in de Sint 
Pancratius kerk
Castricum - Op zondag 1 septem-
ber zal om half elf in de Sint Pan-
cratius kerk in Castricum, Dorps-
straat 115, de Startzondag plaats-
vinden, met als voorgangers Pas-
toor Kaleab Masresha Shiferaw en 
gastvoorganger 
Dr. Antoine Bodar.

Naast dat Dr. Bodar, bij velen be-
kend van televisie optredens o.a. 
met Kerstmis en Pasen vanuit 
zijn woonplaats in Rome maar 

ook bij veel praatprogramma’s, 
de preek zal verzorgen, geeft hij 
na de viering en ná de ko�e met 
wat lekkers een lezing met de ti-
tel “Vreugdevol katholiek zijn in 
deze tijd” in het Parochiecentrum 
naast de kerk.

Iedereen is van harte uitgeno-
digd deze viering én de lezing bij 
te wonen op zondag 1 september 
om 10.30 uur in de Sint Pancratius 
kerk te Castricum.

Jeugdtoernooi CAL-CUP bij FC Castricum
Castricum - Zaterdag 24 augus-
tus wordt alweer voor de achtste 
keer, na 2 jaar van onderbreking, 
bij FC Castricum de CAL-CUP voor 
JO13-1, JO15-1 en JO17-1 junio-
ren selecties georganiseerd met 
medewerking van Limmen, Meer-
vogels’31, FC Uitgeest, Vitesse’22 
en FC Castricum.
FC Castricum vindt dit een erg 
mooi toernooi om te organise-
ren. Leuk voor de jongens om te-
gen gasten te spelen die ze veel-
al kennen. Ook het publiek komt 
vaak vele oude bekenden tegen. 

Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen 
eigen woning weer beschikbaar

Regio - Mensen die in hun eigen 
woning minimaal twee energiebe-
sparende, isolerende, maatrege-
len willen tre�en kunnen vanaf 2 
september weer subsidie aanvra-
gen. De subsidieregeling energie-
besparing eigen huis (SEEH) is be-
schikbaar voor eigenaar én bewo-
ner. In opdracht van de overheid 
stelt de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO) tot en met 
2020 84 miljoen euro beschikbaar.
De subsidie kan aangevraagd wor-
den wanneer er in de bestaande 
koopwoning twee grote energie-
besparende isolatiemaatregelen 
worden genomen. Men dient ei-
genaar én bewoner te zijn van de 

woning. Per woning kan maximaal 
€ 10.000 worden aangevraagd. 
Gaat u een grote duurzame ver-
bouwing tegemoet? Denk dan 
aan de subsidie voor een energie-
zuinig pakket.
De SEEH voor eigenaar én bewo-
ner loopt vanaf 15 augustus 2019 
tot en met 31 december 2020. 
Voor voorwaarden en meer infor-
matie kan men terecht op www.
rvo.nl. Ook is er een SEEH beschik-
baar voor VvE’s.
Algemene informatie over ver-
duurzaming van woningen en �-
nanciële regelingen is te vinden 
op www.duurzaambouwloket.nl. 
(Illustratie: aangeleverd)

Erwin Krom onverwachte winnaar MTB-race
Akersloot - Erwin Krom uit Lim-
men heeft de wekelijkse donder-
dagavondwedstrijd in Akersloot 
om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbikecup 
op een verrassende manier op 
zijn naam weten te schrijven. 
Het zag er vlak na de start van de 
koers op Sportcomplex de Clop-
penburgh niet naar uit dat Erwin 
Krom een hoofdrol zou gaan spe-
len in het gevecht om de winst. 
Al in de eerste omloop raakte de 
na een jaar weer aantredende 
Krom in het technische gedeel-
te met zijn stuur een boom,  tui-

melde met de vlak achter hem 
rijdende Wout Bakker, die er niet 
meer omheen kon, ruim een me-
ter naar beneden. Nog maar net 
wist Henk Jan Verdonk senior (Eg-
mond aan den Hoef), net aan-
gekomen op dat lager gelegen 
punt, het op een hoop liggende 
duo Krom/Bakker te ontwijken en 
zo verder onheil wist te voorko-
men. Nadat de crashplek was ont-
rafeld en de slachto�ers hun weg 
konden vervolgen, moest gepro-
beerd worden de achtervolging 
in te zetten. Deze omschakeling 
was voor Wout Bakker te hoog 

gegrepen, maar dit akke�etje gaf 
Krom wel de nodige inspiratie. In-
tussen had de rest, die wel op de 
�ets hadden blijven weten te zit-
ten, niet stil gezeten. Het strijd-
toneel liet op dat moment een 
beeld te zien met Hidde Buur uit 
Akersloot duidelijk aan de lei-
ding met Alwin Hes (Castricum) 
op eerbiedwaardige afstand. Nog 
lang niet was duidelijk dat dit de-
cor drastisch veranderd zou gaan 
worden en dit door toedoen van 
Erwin Krom aangericht ging wor-
den. Beetje bij beetje kwam Krom 
in de buurt van de aan het front 

opererende strijders Buur en Hes, 
waarna hij met de turbo aangezet 
en het grote mes erop het laatste 
gat wist te dichten. In de slotfa-
se was duidelijk, dat Hidde Buur 
zijn kruit had verschoten en Er-
win Krom voor zich moest dul-
den. Ook lukte het Alwin Hes nog 
in een onbewaakt moment die-
zelfde Buur terug te zetten naar 
de laagste trede van het podium. 
Uitslag: 1. Erwin Krom Limmen 
2. Alwin Hes Castricum 3. Hidde 
Buur Akersloot 4. Wout Bakker 
Heiloo 5. Henk Jan Verdonk seni-
or Egmond aan den Hoef

Deze ingrediënten en de zin om 
het balletje weer te laten rollen 
zullen zorgen voor een gezellige 
dag. De FC Castricum organisatie 
heeft daarom alweer erg veel zin 
in dit eerste toernooi van het sei-
zoen 2019/2020. 
Het toernooi begint voor de 
JO13-1 selecties om 09.30 uur. De 
JO15-1 en JO17-1 selecties star-
ten om 13.00 uur. De laatste wed-
strijden vinden om circa 15.30 uur 
plaats. Op de aangeleverde foto 
een team van FC Castricum in de 
editie van 2018.

Woodstock 50th 
anniversary tribute festival
Regio - In 1969 vond het festival 
der festivals plaats: Woodstock. 
Dat unieke festival wordt 50 jaar 
na dato overal herdacht in welke 
vorm dan ook en in het Muziek-
fort in Beverwijkop zaterdag 24 
augustus 2019.

Van laat in de middag tot diep in 
de avond zullen vele bands hun 
uiterste best doen om de muziek
en sfeer van toen te doen herle-

ven met een breed scala aan mu-
ziekstijlen.
Het festival is op het buitenpodi-
um van het fort aan de Sint Aag-
tendijk. Bij heel slecht weer zal 
het geheel zich naar de loods van 
het fort kunnen verplaatsen.
Aanvang 15.00 uur, fort open 
14.00 uur. Meer info via de web-
site van het Muziekfort www.mu-
ziekfort.nl of op www.facebook.
com/muziek.fort. 

Daan Krakers opent het festival (foto: A Nice Try Production)

Koor zoekt dirigent
Uitgeest - Koor  ‘Puur Sangh’ uit 
Uitgeest is op zoek naar een nieu-
we dirigent. Het koor repeteert 
wekelijks op maandagavond in 
De Klop in Uitgeest. Plezier in 
zingen staat voorop. We zijn een 
klein gemengd koor van 50-plus-

sers en zingen klassiek, lichte mu-
ziek en wereld muziek  met pia-
nobegeleiding of a-capella. 

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Marijke Miou-
let, rob.marijke@planet.nl.

Cursus omgaan met een depressieve naaste
Regio - Speciaal voor familiele-
den en directbetrokkenen van 
mensen met een depressie geeft 
GGZ Noord-Holland-Noord de 
cursus ‘Omgaan met een depres-
sieve naaste’. 
Heeft u iemand in uw familie of 
directe omgeving met een de-
pressie, dan wordt uw eigen le-
ven daar �ink door beïnvloed. 
Als u dicht bij deze persoon leeft, 
kunt u zelf ook het gevoel krijgen 
in een sociaal isolement te raken. 
Of u heeft het gevoel dat u de 
persoon die u kende even ‘kwijt’ 
bent.  Het is belangrijk om zelf in 

balans te blijven en op de juiste 
manier te reageren op uw naaste.

Inhoud van de cursus
In de cursus gaat een deskundi-
ge van GGZ NHN in zes wekelijkse 
bijeenkomsten in op de volgende 
vragen: Hoe kunt u uw naaste on-
dersteunen? Waar wordt een de-
pressie door veroorzaakt? Hoe 
werken medicijnen tegen depres-
sie? Hoe kunt u het beste met de 
hulpverlening omgaan? Hoe kunt 
u ook goed voor uzelf en anderen 
uit uw omgeving blijven zorgen? 
De cursus helpt u om op een goe-

de manier te kunnen reageren op 
uw depressieve naaste en sterker 
in uw schoenen te staan. Daar-
naast ontmoet u mensen die in 
dezelfde situatie verkeren.

De cursus start op 19 septem-
ber (wekelijks t/m 7 november) 
van 19.00 tot 21.00 uur bij GGZ 
Noord Holland Noord locatie Alk-
maar (Oude Hoeverweg 10, 1816 
BT Alkmaar). 

Kosten
Bij de cursus wordt gebruik ge-
maakt van het werkboek “Om-

gaan met mensen met een de-
pressie”. De kosten hiervoor zijn 
€ 13,50. 

Voor vragen over en aanmel-
ding voor de cursus kunt u te-
recht bij: Marita Cheung via tele-
foonnummer 072-5357517 of via 
m.cheung@ggz-nhn.nl. Vooraf-
gaand aan deelname van de cur-
sus maakt men graag telefonisch 
kennis met u.

Kijk voor het complete aanbod 
cursussen en colleges op https://
www.ggz-nhn.nl/Agenda .

Staaltaal bij Zee van Staal in Wijk aan Zee
Regio - Zondag 25 augustus is 
de laatste themarondleiding bij 
beeldenpark Een Zee van Staal in 
Wijk aan Zee. 

Deze keer met als speciale gast 
Isa van Klaveren, stadsdichter 
2019 van Beverwijk. Een Zee van 
Staal-gids vertelt over het ont-
staan van de beelden en over de 
kunstenaars. De staal-verhalen 
over de beelden worden versterkt 
door een verrassend, passend of 
niet passend gedicht.

Toegang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. 

Het beeldenpark bevindt zich op 

de hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg in Wijk aan Zee. 

Ook deze laatste zomerwande-
ling begint om 14.00 uur vanaf de 
entree van het park. 

Deze rondleiding is de afsluiting 
van het speciale zomerprogram-
ma van Een Zee van Staal. 

De reguliere rondleidingen star-
ten weer in september, elke eer-
ste zondag van de maand, om 
14.00 uur. 

Ook de deelname aan deze rond-
leidingen zijn gratis. (foto: Marian 
van den Hul)
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Alkmaar Sport organiseert 
Bergen aan Zee Swim Event
Regio - Alkmaar Sport organiseert 
in samenwerking met de Vrijwilli-
ge Reddingsbrigade Bergen het 
Bergen aan Zee Swim Event. Op 
woensdag 28 augustus van19.30 
tot 20.30 uur. Jong en oud kun-
nen deelnemen! Een zwemdi-
ploma is verplicht. De kosten om 
deel te nemen aan het Bergen aan 
Zee Swim Event bedragen €14,50 
waarvan €2,- wordt geschonken 
aan de Vrijwillige Reddingsbriga-
de Bergen.
 
Unieke beleving 
Zwemmen is met �etsen en hard-
lopen een grote sport in Neder-
land. Als recreant kan je in de zo-
mer elk weekend ergens mee-
doen met een hardloop- of wiel-
renevenement. Maar er zijn niet 
veel zwem-evenementen. Van-
daar dat Eddy Bakker, manager 
Exploitaties Alkmaar Sport, de 
handschoen oppakte en het idee 
bedacht om een buitenevene-
ment op zwemgebied te organi-
seren. 
 
BAZSE
Het evenement staat volledig in 

het teken van bewegen in com-
binatie met een unieke belevenis. 
Op deze dag zal er muziek en en-
tertainment aanwezig zijn om het 
evenement een extra dimensie 
te geven. De vrijwillige reddings-
brigade Bergen is bij het evene-
ment aanwezig om de veiligheid 
te borgen. Na a�oop van de eve-
nementen ontvangen de deelne-
mers een certi�caat en een me-
daille voor hun prestatie.

 

Deelnemen 
Wil je meedoen aan dit mooie 
evenement? Schrijf je dan snel in 
via www.alkmaarsport.nl/open-
waterswimevents. Er wordt van 
19.30 tot 20.30 uur gezwommen 
in de zee. Deelnemers moeten 
binnen dat uur zoveel mogelijk 
zwemmen! Dus geen afstanden. 
Het verzamelpunt is bij de Vrijwil-
lige Reddingsbrigade Bergen. (Fo-
to: aangeleverd)

Kunstmarkt in Egmond aan Zee
Regio - Zondag 25 augustus is al-
weer de laatste zomerse kunst-
markt in Egmond aan Zee van 
dit jaar. De markt is van 10.00 tot 
17.00 uur op de Boulevard Noord. 

Kunstenaars van uit het hele land, 
maar ook lokale artiesten, pre-
senteren hun kunst.
De kunstenaars staan zelf bij 
hun kraam zodat u in discussie 

kunt gaan waarom en hoe ze het 
kunstwerk hebben gemaakt. Te-
vens zullen diverse kunstenaars 
demonstreren hoe het proces in 
zijn werk gaat. 

Ab Gietelink’s Theatergroep Nomade wekt geschiedenis tot leven

Historisch theaterstuk ‘Willem van 
Oranje’ in Ruïne van Brederode
Regio - Theatergroep Nomade 
rondom theatermaker Ab Giete-
link bouwde in de Nederlandse 
theaterscene een grote reputatie 
op met vaak op historische leest 
geschoeide spektakelstukken, 
die op locatie werden gespeeld. 
Op zijn oeuvrelijst heeft Ab Gie-
telink inmiddels geslaagde loca-
tieprojecten staan over onder an-
dere Anthony Fokker en Max Ha-
velaar en vele malen speelde Gie-
telink in theaters en kastelen Von-
del’s Gijsbregt van Aemstel. Dit 
seizoen werd gekozen voor een 
historisch spektakelstuk over de 
Vader des Vaderlands Willem van 
Oranje. Als locatie koos Ab Gie-
telink voor de (zeer toepasselij-
ke) Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Voor de gelegenheid 

wordt op de binnenplaats van 
de middeleeuwse burcht een tri-

bune geplaatst. In zijn stuk zet-
te Ab Gietelink alle dramatische 
gebeurtenissen uit Willem van 
Oranje’s leven op een rijtje: van-
af de Hollandse opstand, het Be-
leg van Haarlem en de abdicatie 
van keizer Karel V tot de moord 
op het Prinsenhof in Delft in 1584 
aan toe. 
Willem van Oranje wordt in Sant-
poort gespeeld van dinsdag 3 
tot met zaterdag 7 september. 
Op vrijdag 6 september vindt 
daar zelfs de landelijke première 
plaats. 
Aanvang 20.30 uur, entree € 24,50 
inclusief ruïne bezichtiging en ex-
positie. Kaarten verkrijgbaar via 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl. (foto aangeleverd via Ab Gie-
telink)

Reus uit 2018 ontmoet reus uit 1931
Regio - Een historisch moment 
op het Noordzeekanaal. Dit week-
einde passeerden twee reuzen el-
kaar, de Nieuw Statendam, die in 
2018 te water werd gelaten en 
de Americo Vespucci, die in 1931 
voor het eerst haar drijvend ver-
mogen testte. Wel een klein ver-

schilletje tussen beide schepen: 
de nieuw Statendam kan 2650 
passagiers herbergen en vaart 
puur op motorkracht, de Ameri-
co Verspucci moet het doen met 
18 zeilen die door zo’n 20 beman-
ningsleden bediend moeten wor-
den. Nog een klein verschille-

tje: de historische reus heeft een 
lengte van ruim 50 meter, de mo-
derne reus is ongeveer zes keer 
zo lang. 
Grote verschillen maar ja, er zit 
ook bijna een eeuw tussen. Een 
bijzondere ontmoeting..... (foto: 
Ton van Steijn)

Audities musical American Idiot
Regio - Oberon is op zoek naar 
jonge mensen tussen 14 en 21 
jaar voor de nieuwe musi-calpro-
ductie American Idiot. Deze mu-
sical wordt volgend jaar gespeeld 
in theater de Vest in Alkmaar op 4 
en 5 april. De auditie is op 31 au-
gustus om 10.00 uur. In het Olym-
piagebouw aan de Olympiaweg 
17 te Alkmaar. Aanmelden kan via 
oberontheater.nl/audities, je ont-
vangt dan alle informatie.

American Idiot is een doorge-
componeerde rock musical, geba-
seerd op het album van de punk-
rockband Green Day. Het ver-
haal speelt zich af rond drie jon-
ge men-sen: Johnny, Will and Tun-
ny. We zijn beland in de buitenwij-
ken van klein-burgerlijk Amerika. 
We ontmoeten Johnny. Hij is bijna 
30 en heeft nog niks gedaan met 
zijn leven. Hij zoekt zijn beklag bij 
zijn vrienden Will en Tunny (“Jes-
us of Suburbia”). Hierna feesten 
ze er op los, tot het bier op is. Ze 
moeten naar de Nachtwinkel (7-
11) waar Tunny de anderen laat 

zien hoe nietszeggend het leven 
in de buitenwijken eigenlijk wel 
niet is (“City of the Damned”). Ze 
worden �ink opgejut en Johnny 
daagt ze uit om meer om het le-
ven te geven. (“I dont’ care).
American Idiot is een doorge-
componeerde rock musical, ge-
baseerd op het beken-de album 
van de punkrockband Green Day. 
American Idiot won een Gram-

my Award in 2005 voor het beste 
rockalbum en was genomineerd 
voor: “Album van het Jaar”, “Num-
mer van het Jaar”, “Beste Rock-
nummer”, “Beste rockzang door 
een duo of een groep” en “bes-
te muziekclip”. De musical won 
in 2010 de Drama Desk Award 
en een Tony award. In 2011 een 
Grammy Award. (foto: Norbert 
Reijngoud)

College over psychosen
Regio - Op 24 september organi-
seert GGZ Noord-Holland-Noord 
in samenwerking met bibliotheek 
Kennemerwaard een college over 
psychosen. Een psychose is een 
ernstig gezondheids-probleem en 
een ingrijpende ervaring voor de-
gene die de psychose doormaakt 
en voor zijn of haar omgeving. Het 
college is bedoeld voor alle geïn-
teresseerden, kost €3,00 en wordt 
gehouden in bibliotheek Kenne-
merwaard Alkmaar (De Mare).

Psychose 
Elk jaar ontstaat bij 1 op de 10.000 
inwoners van Nederland in de 
leeftijd van 15 tot 45 jaar een eer-
ste psychose. Mensen verliezen 
tijdelijk het contact met de werke-
lijkheid. Ze zien beelden of horen 
bijvoorbeeld stemmen die er voor 
anderen niet zijn. De meeste men-
sen met psychosen komen eerder 
of later in aanraking met de gees-
telijke gezondheidszorg. Soms al-

leen voor gesprekken, soms volgt 
een psychiatrische opname. Dan 
ontstaat vaak een behoefte om 
antwoorden te krijgen op veel 
vragen.  

College geeft inzicht
Tijdens het college komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde: 
Wat is een psychose en hoe ont-
staat een psychose? Welke behan-
delingen zijn er mogelijk en wat 
voor medicijnen zijn er? Boven-
dien wordt ingegaan op de ge-
volgen van een psychose voor de 
omgeving? Hoe kunnen familie-
leden en directbetrokkenen het 
beste met iemand met een psy-
chose omgaan?  En waar kan men 
op zoek naar meer informatie? 
Tenslotte is er ruim de gelegen-
heid voor het stellen van vragen. 
Sprekers zijn Edwin Beld, psychia-
ter bij GGZ NHN, en een ervarings-
deskundige van RCO de Hoofd-
zaak.

Voor wie
De colleges zijn bedoeld voor alle 
geïnteresseerden. Dit kunnen bij-
voorbeeld mensen met klachten, 
familieleden en naastbetrokkenen 
of cliënten zijn, maar ook mensen 
die vanuit hun professie of oplei-
ding geïnteresseerd zijn in het on-
derwerp. Iedereen is van harte 
welkom!

Waar en wanneer
Het college over psychosen wordt 
gehouden op dinsdag 24 septem-
ber van 19.00 – 21.00 uur in Biblio-
theek Kennemerwaard in Alkmaar 
(De Mare, Laan van Straatsburg 2). 

De entree is €3,00. In de biblio-
theek kunt u niet met contant 
geld betalen. Via pin of iDEAL kunt 
u ieder bedrag, zonder extra kos-
ten, betalen.

Reserveren is gewenst en kan di-
gitaal via www.ggz-nhn.nl/agen-
da of via het centrale telefoon-
nummer van de bibliotheek (072 
– 5156644).

Avondvaartocht door Eilandspolder
Nacht van de Vleermuis

Regio - Tijdens de jaarlijkse Nacht 
van de Vleermuis die in Europa 
wordt georganiseerd kun je op 
vrijdag 23 augustus om 20.00 uur 
meevaren op de �uisterboot van 

Landschap Noord-Holland door 
de prachtige Eilandspolder tus-
sen Alkmaar en Purmerend, en ga 
je op zoek naar vleermuizen. 
De tocht begint nog met dag-

licht, maar snel maakt de dag 
plaats voor de nacht. Vanaf het 
water zie je hoe het licht veran-
dert en hoor je de geluiden inten-
ser worden. 
Op dit magische moment tussen 
dag en nacht komen de vleer-
muizen tevoorschijn. Zij gaan op 
zoek naar insecten en vliegen 
wendbaar door de donkere lucht. 
De geluiden die ze maken zijn 
voor het menselijk oor nauwe-
lijks hoorbaar. De gids heeft een 
batdetector bij zich waarmee de 
geluiden waarneembaar worden. 
Zo kun je er achter komen wel-
ke vleermuizen er rondvliegen. Is 
het een laatvlieger of een water-
vleermuis…?
Tip van de boswachter: Trek war-
me kleding aan, het is vaak koud 
op het water.
Zin om mee te gaan? Reserveer 
dan nu een plaats aan boord. 
Vertrekpunt: Botenhuis Eilands-
polder, Oudelandsdijk 1a, 1844 
KN Driehuizen. Reserveren: www.
gaatumee.nl. (Foto: Jos Teeuwis-
se)

Film over de Lancaster 
in Fort bij Veldhuis
Regio - Zondag 25 augustus is 
het Fort bij Veldhuis de gehele 
dag geopend en wordt er in de 
�lmkamer naast de kantine een 
unieke �lm vertoond over de Lan-
caster
De Lancaster is een 4-motori-
ge zware bommenwerper uit de 
Tweede Wereldoorlog die ge-
bouwd werd door Avro. De Lan-
caster werd vooral door de Roy-
al Air Force gebruikt. Het toe-

stel is onder andere bekend in 
een omgebouwde versie die ge-
bruikt werd om stuiterbommen 
op Duitse stuwdammen te drop-
pen. De bemanningen die de-
ze ontzettend lastige klus heb-
ben geklaard, werden bekend als 
“Dambusters”. 
In de Tweede Wereldoorlog vlo-
gen de Lancasters vanaf 1942 
156.000 missies en wierpen ze 
608.612 ton aan bommen, dank-

zij hun enorme laadvermogen. Er 
zijn in totaal 3.249 Lancasters ver-
loren gegaan. 
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het fort is een van de oudste en 
grootste forten van deze stelling. 
Het fort is gelegen aan de Genie-
weg 1, 1967 PS Heemskerk. De 
ligging van het fort is op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad.
Toegangsprijzen: volwassenen € 
3,50, kinderen van 8 tot 12 jaar, € 
2,50, kinderen jonger dan 8 jaar 
gratis en houders van een vete-
ranenpas gratis. Openingstijden: 
van mei tot en met oktober alle 
zondagen van 11.00 tot 17.00 uur.
Zie ook: www.arg1940-1945.nl.
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Vrijwilligers rapen zwerfafval op strand van 
Castricum
Ruim 140 vrijwilligers waren dinsdagochtend 13 augustus naar het strand van Castricum 
aan ee gekomen, om mee te helpen zwerfafval op te ruimen.  Wethouder Paul Slett enhaar 
opende ‘zijn’ etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2019. Hoe schoon het strand ook 
is, er spoelt toch van alles aan: watt enstaa  es, plasti c  essen, blikjes, ballonnen en doppen, 
gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cartridges, jerr cans, houten pallets en visnett en. 

adruk op wegwerpplasti c
Sti chti ng De Noordzee organiseert ieder jaar deze landelijke strandschoonmaakacti e. Vanuit 
het onderste en bovenste puntje van Nederland wordt er begonnen en zo lopen ze al 
schoonmakend naar elkaar toe. Vrijwilligers konden zich aanmelden en de etappe van Egmond 
aan Zee zat in korte ti jd al helemaal vol. Dat bleek ook uit de grote groep mensen die kwam 
helpen opruimen. De nadruk van dit deel van de tour lag op wegwerpplasti c (single use plasti c) 
en de restanten van ballonnen.

Sporti ef het strand schoon rapen
De etappe van Castricum naar Wijk aan Zee kon ook sporti ef afgelegd worden. Dit kon 
bijvoorbeeld ‘ploggend (joggen en afval ruimen tegelijk) en met de Pullka. Dan loop je met een 
slee gevuld met ballast over het strand. In dit geval was dan de ballast het zwerfafval dat de 
vrijwilligers van het strand raapten.

Schoon strand belangrijk voor kustgemeente 
De gemeente werkt graag mee aan de Beach Cleanup Tour, omdat ze het belang van een 
schoon strand onderschrijft . Wethouder Slett enhaar: “Als kustgemeente vinden we het 
natuurlijk helemaal belangrijk dat onze bezoekers van een schoon strand kunnen genieten. We 
ondersteunen dit initi ati ef daarom niet alleen met een fi nanciële bijdrage, maar ook door al het 
opgehaalde afval te verzamelen, af te voeren en te verwerken.”

et klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitt e en 
droogte of juist  inke stortbuien. Door tuinen en plantsoenen hierop in te richten, zijn de 
gevolgen van e treem weer te beperken. De gemeente Castricum houdt daarom samen met 
groenorganisati es opnieuw een Wijksafari, dit keer  op zaterdag 31 augustus in de uid Oost 
Limmen. De intekening is gestart.

Een goed ingerichte tuin kan de gevolgen van extreem weer beperken 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 variati e, dat is fi jn voor vogels en insecten. Zo heb je al gauw 
een groene tuin. Voor het openbaar groen, denk aan plantsoenen en groenstroken, geldt eigen-
lijk hetzelfde.

Experts
Wie meer wil weten, of zelf ideeën wil inbrengen, is welkom bij de Wijksafari op zaterdag 31 
augustus. Wethouder Falgun Binnendijk is er in elk geval bij. 
Om 13.30 uur is er ontvangst met koffi  e en koek in ‘Ons Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23 te Lim-
men.
Na een korte inleiding over de groene tuin volgt de fi etsroute langs tuinen in de wijk: welke zijn 
al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg hun ideeën en suggesti es. De fi et-
sers  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 tuininrichti ng door Groei  Bloei.
 Een gesprek met de groen-/wijkbeheerder over de groeninrichti ng; 
 De plantjesmarkt;
 Informati e over de subsidieregeling 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, waterbes-
tendigheid van de tuin, vogels in de tuin, geschiedenis of landschap.
Het programma eindigt rond 16.30 uur.
Vooraf opgeven stelt de organisati e 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 ti jdens de safari. Wie dat leuk vindt, 
kan zich melden via info@degroenereiger.nl.

Voor wie erover denkt van de tuin een regenwatertuin te maken: de gemeente heeft  hiervoor 
subsidiemogelijkheden. Zie www.castricum.nl/regenwatertuin.

Intekening van start voor Wijksafari in Limmen
Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof 
kunnen worden

 e vri i igers en et ouder e  en aar i  de o ening van de eta e

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid 
in uw buurt?
Deze week hee   een aantal mensen een uitnodiging van I O Research in de bus gekregen om 
de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politi e bij u in de buurt. 
Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de lee  aarheid en veiligheid in uw buurt. In 
Castricum zijn 835 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van 
haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel 
mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 
onderzoek begint in augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schrift elijk. In 
de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De 
resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Burendag 28 september
Op 28 september is het Burendag: het perfecte moment om bekende en onbekende 
buurtgenoten te ontmoeten. Een Burendag organiseer je zelf. u is het moment om een 
gezellig samenkomen met buurtgenoten te plannen. Doe iets voor elkaar, en voor uw buurt  

Ontmoeti ng
De mogelijkheden voor een geslaagde Burendag zijn eindeloos: organiseer een gezellige 
koffi  etafel of een interessante lunch waarbij bewoners allemaal iets meenemen. Of kies ervoor 
om een bloem of een kaartje af te geven omdat u het burencontact waardeert. Misschien willen 
uw kinderen op deze dag hun buitenspeelgoed delen met buurtkinderen? Of u helpt, eventueel 
met anderen, een buur die om hulp verlegen zit. Kinderen zullen u dankbaar zijn wanneer u een 
speurtocht uitzet in de wijk. Wat u ook organiseert, uw buurt wordt er leuker, socialer en veiliger 
op. 

Bemiddeling
Is er een buur waar u minder goed mee om kunt gaan? Dan is Burendag misschien aanleiding 
om daar iets aan te veranderen. Hebt u daar hulp bij nodig, dan kunt u bellen met De 
Bemiddelingskamer die zich inzet om de lee  aarheid tussen buren te vergroten. Inwoners van 
Castricum kunnen hierover meer  informati e krijgen via www.debemiddelingskamer.nl of bellen 
met 06-41198606. Buurtbemiddeling wordt gefi nancierd door gemeente en woningcorporati e 
Kennemer Wonen. Ga voor  informati e over Burendag en de fi nanciering van acti viteiten naar 
www.burendag.nl. 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 21 augustus 2019
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
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. U 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 
090819 Akerhof 1 in Akersloot 
 Het vervangen van handelsreclame (WABO1901351)
130819 Goudsbergen 6 en 8 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur en inrichten tuin (WABO1901365)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld en 
worden niet verder behandeld
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de 
gemeente.

Vergunningsvrij: Grutt o 51 in Castricum 
Het plaatsen van een carport (WABO1901168)

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

Datum Adres 
150819 Uiterdijk 1 in Akersloot.
 Het plaatsen van een carport (WABO1901098)

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

Datum Adres 
130819 Iepenlaan 59 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900962)
140819 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 22 in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen (WABO1900383)
 Lavendellint 9 ( kavel 6) in Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1901107)
 Boschweg 22 in Akersloot
 Het bouwen van een garage aan de zijkant van de woning (WABO1901104) 
150819 Zeeweg 10 in Castricum 
 Het veranderen van de dakbedekking (WABO1901308)
 Julianaweg 56 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901251)

Verleende APV-vergunning
140819 Castricum
 Standplaatsvergunning House of Palmyra op de weekmarkt woensdag in Bakkum  
 en  vrijdag in Castricum (APV1900681)
150819 Wilhelminaplein e.o. in Akersloot
 Evenementenvergunning Rock ‘n Roll Street Akersloot van 30 augustus t/m 1   
 september 2019,verzenddatum besluit 14 augustus 2019 (APV1900560)

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 bezwaarschrift  indienen 
bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer 
informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 
088 9097561.

Verleende Dhw-vergunning
120819 Dorpsstraat 35 in Castricum
 Verleende Drank- en horeca- en terrasvergunning commercieel en wijzigen   
 leidinggevende Restaria Castricum, verzenddatum besluit 12 augustus 2019   
 (HORECA1900038)
150819 Van Speijkkade 61 in Castricum 
 Verleende (concept) Drank- en horecavergunning Biljartcentrum, verzenddatum  
 besluit 15 augustus 2019 (HORECA190058)

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 bezwaarschrift  indienen 
bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer 
informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 21 augustus 2019 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Lange Dresch 66 in Akersloot. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en 
een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.
offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na de 
verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per 
email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in ieder geval staan:
-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om 
te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nati onale 
Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de 
Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen 
als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw 
bezwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel een 
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, 
Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 21 augustus 2019.

Redders in het zonnetje gezet 
Locoburgemeester Paul Slett enhaar reikte donderdagavond de oorkonde van “Reddende 
Engelen’ uit aan acht inwoners die in acti e kwamen bij een levensreddende reanimati e op 30 
juli in Supermarkt Deen in Akersloot. 

De uitreiking komt mede tot stand op initi ati ef van de vader van de getroff en jongedame. 
Gemeente Castricum wil hiermee haar waardering laten blijken voor de acht “Reddende 
Engelen”, maar ook het belang van EHBO, reanimati etraining en AED onderstrepen. “Dit zijn 
kanjers en verdienen deze aandacht. Ze hebben met elkaar heel goed gehandeld. Zo zie je weer 
eens hoe belangrijk het is dat we inwoners hebben die zich op EHBO cursussen en trainingen 
goed laten scholen.” Uitreiking van oorkonde (foto Vincent de Vries)

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een 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 of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@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

Colofon




