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Spectaculair!
Castricum - De werkzaamheden 
bij Geesterduin gaan deze week 
van start. Maandag werd op 20 
meter hoogte een mast aan de 
aanwezige kraan gehaakt. Met 
behulp van deze mast kan de 
kraan ook de andere kant van 
Geesterduin bereiken. Het om-
hoog hijsen van de 75 meter lan-
ge en 17 ton wegende mast is een 

precisieklus, want deze moet pre-
cies in balans hangen, voordat 
hij de lucht ingaat. Het spektakel 
trekt veel bekijks. 
Terwijl Robert Levering, uitvoer-
der bij Tervoort Egmond, ver-
telt dat de kraan dinsdag getest 
wordt en dat de echte klus pas 
woensdag kan beginnen, ver-
zoekt een van zijn medewerkers 

een passerende dame met win-
kelwagentje niet onder de kraan 
door te lopen omdat dit veel te 
gevaarlijk is. De helm die hij zelf 
draagt zal ook geen 17 ton kun-
nen opvangen, maar deze be-
schermt in elk geval tegen de fel-
le zon. Na 20 minuten is de klus 
geklaard en hangt de mast aan 
de kraan. 

Timmerdorp gaat in vlammen op

Castricum - Metershoge vlammen schieten omhoog vanuit een grote berg hout. Het zijn de resten van 
het jaarlijkse timmerdorp in Castricum, die hier in vlammen opgaan. Onder gunstige weersomstandighe-
den kon vrijdagavond het gebruikte hout in brand worden gestoken. Niet alleen leuk om naar te kijken, 
maar het scheelt de vrijwilligers van het timmerdorp ook veel werk. Het hout hoeft nu immers niet meer 
te worden afgevoerd. Ook in Akersloot werd vorige week volop getimmerd, daar eindigde het timmer-
dorp op zaterdagochtend met het slopen van de hutten die in de drie dagen ervoor waren gebouwd. El-
ders in deze krant een verslag van de timmerdorpen op deze twee locaties. (Tekst: Bos Media Services/fo-
to: Hans Peter Olivier)

Sanne Wolters-Verstegen terug op 
het internationale podium
Castricum - Het is lang stil ge-
weest rond hardloopster Sanne 
Wolters-Verstegen. Een hardnek-
kige onderbeenklacht hield haar 
afgelopen maanden van de wed-
strijden.
Afgelopen week stond zij echter 
weer aan de start van internati-
onale 800 meter races in Duits-
land en België. In Pfungstadt liep 
zij naar een derde plek, in een 
tijd van 2.01.84, wat direct ruim 

de snelste tijd op de Nederland-
se jaarranglijst is. Daarmee komt 
zij ook al in de buurt van de limiet 
voor het WK Atletiek, wat eind 
september in Doha gehouden 
gaat worden. 
Drie dagen later, op de Flan-
ders Cup wedstrijden in Huizin-
gen, net onder Brussel, werd San-
ne weer derde. Deze keer in een 
tijd van 2.03.06. Een rommelige 
race met veel tempowisselingen 

maakte een snelle eindtijd in de 
buurt van haar eigen baanrecord 
uit 2016 helaas niet mogelijk.

Het was al bekend dat het door 
trainings- en wedstrijdachter-
stand van de afgelopen maan-
den lastig zou zijn om dit jaar nog 
de WK limiet te lopen. Afgelopen 
week is een opsteker geweest. 
Sanne heeft nog tot 6 september 
de tijd om 2.00.60 te lopen.

Vloedgolf richting strand
Castricum - Wie zondag zijn au-
to vlak bij het strand wilde parke-
ren, moest snel zijn. Aan het be-
gin van de middag kon er geen 
auto meer bij op de grote par-
keerplaats bij Castricum aan Zee. 

De vloedgolf aan auto’s werd in 
de loop van de middag een halt 
toegeroepen. Een bord pal voor 
de rotonde liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over. (Foto: Bert 
Westendorp)

Startzondag in de Sint 
Pancratius kerk
Castricum - Op zondag 1 sep-
tember zal om half elf in de Sint 
Pancratius kerk in Castricum, 
Dorpsstraat 115, de Startzon-
dag plaatsvinden, met als voor-
gangers Pastoor Kaleab Masre-
sha Shiferaw en gastvoorganger 
Dr. Antoine Bodar. De viering zal 
muzikaal door het R.K. Gemengd 
Zangkoor  worden opgeluisterd.

Naast dat Dr. Bodar, bij velen be-
kend van televisie optredens on-

der andere met Kerstmis en Pa-
sen vanuit zijn woonplaats in Ro-
me maar ook bij veel praatpro-
gramma’s, de preek zal verzor-
gen, geeft hij na de viering en ná 
de ko�  e met wat lekkers een le-
zing met de titel “Vreugdevol ka-
tholiek zijn in deze tijd” in 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.

Mooi bedrag 
voor stichting 
Opkikker
Castricum - De jeugd van CSV 
heeft in de hitte van juni zo hard 
gelopen tijdens de sponsorloop, 
dat ze twee nieuwe picknickta-
fels konden kopen en zondag dit 
mooie bedrag konden overhan-
digen aan stichting Opkikker! (Fo-
to: aangeleverd)

Start september
• Excel
• Typen basisschool
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Mooie vlag fris wapperend in top
Nieuwe huisstijl voor kindcentrum 
De Brug in Akersloot
Akersloot - Het schooljaar is 
feestelijk van start gegaan in 
Akersloot. Onder toeziend oog 
van de uitgeruste kinderen hees 
directeur Corinne van Leeuwen-
Goossens op de eerste school-
dag de vlag met het nieuwe lo-
go in de top van de vlaggenmast. 
Vanaf deze dag is ook het conti-
nurooster ingegaan, alle kinderen 
lunchen voortaan met de leer-
kracht op school. Daarom werden 
alle kinderen ook getrakteerd op 

een mooie koele lunchtas met het 
nieuwe logo.

Nieuwe huisstijl
Corinne vervolgt: ,,We vonden 
dat onze kindcentrum ontwikke-
ling een nieuwe huisstijl verdien-
de. We spreken nu immers niet 
meer over basisschool en kinder-
opvang maar over opvang en on-
derwijs in een kindcentrum. Een 
ontwikkeling die een aantal jaar 
geleden door ons bestuur, Blosse, 

is ingezet.” 
Aan de Buurtweg in Akersloot 
kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar 
zich ontwikkelen onder leiding 
van een professioneel team. Co-
rinne: ,,De laatste jaren hebben 
wij hard gewerkt aan een door-
gaande ontwikkelingslijn voor 
kinderen. Op De Brug organise-
ren wij opvang en onderwijs on-
der één regie. En daar pro� teren 
de kinderen van.” (Foto: aangele-
verd)

Bijpraten over bijen
Castricum - Op zaterdag 31 au-
gustus wordt in bibliotheek Ken-
nemerwaard aan de Geesterduin-
weg 1 een bijeenkomst over bij-
en gehouden. Onder de noemer 
‘Bijpraten over bijen’ organiseert 
Bijzzzaak een middag waarop in-
woners van de gemeente Castri-
cum de gelegenheid krijgen om 
met experts in gesprek te gaan 
over alles wat met bijen te ma-
ken heeft.

Veel mensen zijn zich ervan be-
wust dat een afname van de bij-
enstand een zorgelijke ontwik-
keling is en dat overal in het 
land maatregelen worden geno-
men om bijenvolkeren te redden, 
maar op welke wijze je zelf een 
actieve bijdrage hieraan kunt le-
veren, is over het algemeen min-
der goed bekend. Iedereen die 
bijvoorbeeld zelf aan de slag wil 
gaan met het plaatsen van bij-
vriendelijke beplanting, kan zich 
hierover uitgebreid laten infor-
meren. Niet alleen experts, maar 

ook ervaringsdeskundigen uit 
Castricum zelf, bijvoorbeeld men-
sen die betrokken zijn bij pro-
jecten als De Mient Bloeit en De 
Schelgeest Bloeit, zullen op deze 
middag aanwezig zijn.
Er is een zogenoemde kansen-
kaart voor de gemeente Castri-
cum gemaakt, dit is een land-
kaart waarop is aangegeven wel-
ke gebieden kansrijk zijn voor het 
ontwikkelen van soortgelijke ini-
tiatieven. Ook is een fototentoon-
stelling te zien van de Nederland-
se Bijenhouders Vereniging en 
zijn er imkers aanwezig die uit-
leg geven over het leven van de 
bijen en andere bestuivers. Speci-
aal voor leerkrachten zijn er edu-
catieve materialen om te bekij-
ken. De eerste vijftig bezoekers 
ontvangen een bloembollenpak-
ket, om de bijen in het volgende 
seizoen alvast een goede start te 
geven. Ook is er informatie over 
het maken van hommelnesten. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
13.00 tot 15.00 uur.

Vorige week maandagmiddag 
kregen we te horen dat de ge-
parkeerde auto’s vanaf huis-
nummer 97 tot en met 105 daar 
weg moesten omdat men dins-
dag 10 iepen om ging zagen 
omdat deze ziek zouden zijn. 
Wat netjes van de gemeente 
dat men ons van te voren hier-
van in kennis heeft gesteld, 
maar niet heus. 
Inmiddels zijn er zes bomen 
verdwenen en de rest staat er 
nog en nu zien we niemand 
meer.  

Ben Hulskamp

LEZERSPOST

Iepen gerooid,  
bewoners weten 

van niets

Kermisrun Limmen 2019
Limmen - Voor de zevende keer 
op rij vindt op zaterdag 7 septem-
ber de Kermisrun Limmen plaats. 
Met ongeveer vierhonderd deel-
nemers zal een parcours van 3, 6 
of 9 kilometer door het dorp wor-
den afgelegd langs leuke en uit-
dagende hindernissen. Het par-
cours loopt onder meer langs ‘t 
Stet en ook staan veel hindernis-
sen in het park op de Vuurbaak. 
Dit zijn ideale plekken om als toe-
schouwer de deelnemers aan te 
moedigen!

Langs de route zal op diverse lo-
caties muziek te horen zijn. De 
harmonie Excelsior speelt en 
ook zijn er DJ’s en diverse band-
jes. Voor kinderen zijn er allerlei 
leuke extra’s, zoals een minihin-
dernisbaan (luchtkussen) op het 
Kerkplein. Aan de Kermisrun Lim-
men is tevens een goed doel ge-
koppeld. Dat is dit jaar Isabelle uit 
Limmen. Zij wil graag een reva-
lidatieproces starten in Amerika 
na een noodlottig auto-ongeluk. 

Hiervoor is een crowdfundingac-
tie gestart. Op www.kermisrun.nl 
is uitgebreide informatie te vin-
den over de wijze waarop een bij-
drage kan worden geleverd.

De start is op de Kerkweg tegen-
over de kerk. Na de warming-
up van 15.30 uur zal het deel-
nemersveld om 16.00 uur star-
ten voor één, twee of alle drie de 
rondes van drie kilometer. Vanaf 
19.00 uur wordt een lopend buf-
fet  verzorgd, deelnemers heb-
ben hiervoor middels hun in-
schrijfgeld al betaald. Wie verder 
wil aanschuiven is welkom na be-
taling van 10,- euro. Na het bu� et 
kan er nog gezellig worden na-
gepraat en gefeest met live mu-
ziek. Inschrijven voor deelname 
kan nog tot en met zondag 1 sep-
tember 2019, de kosten bedra-
gen 30,- per persoon (15,- euro 
voor personen van 12 tot 18 jaar). 
Op Facebook wordt via de pagi-
na Kermisrun Limmen het laatste 
nieuws gepubliceerd.

‘Ik zat in een soort Maxi-Cosi en droeg een luier’
Grote belangstelling voor André Kuipers

Castricum - Nadat het publiek 
van 10 tot 0 heeft afgeteld komt 
de astronaut achter een kleurrijk 
en creatief versierde namaaks-
huttle vandaan. De situatie doet 
wat merkwaardig aan, want bij 0 
wordt een astronaut meestal de 
lucht in geschoten. Een kniesoor 
die hierom maalt. Er volgt een 
luid applaus. Het is duidelijk dat 
de astronaut erg populair is.

Maan
Kuipers beschrijft de geschiede-
nis van de ruimtevaart vanaf de 
eerste onbemande satelliet in 
1957 tot aan de maanlanding in 
1967. 
,,Het voet zetten op de maan is 
altijd een uitdaging geweest. We 
zien de maan elke dag”, zegt Kui-
pers. ,,Niet! Elke nacht”, roept een 
meisje uit het publiek. Kuipers 
vertelt ook wat de satellieten in 
de lucht allemaal kunnen en hoe 
we er gebruik van maken.  

Sollicitatie
De astronaut beschrijft het ont-
staan van zijn interesse voor de 
ruimtevaart. ,,Ik kreeg op m’n 
12de science � ctionboekjes van 
m’n oma, die over ruimtevaart 
gingen en ik genoot van de t.v. 
serie The Thunderbirds.” Hij toont 
de advertentie van destijds, waar-
in astronauten werden gezocht. 
,,Ik solliciteerde en na allerlei test-
jes en keuringen werd ik uitgeko-
zen voor een vlucht met een in-
ternationaal team.” 
Kuipers beschrijft de lange weg 
die hij moest gaan tot aan de lan-
cering van de Sojoez-raket, die 
‘Expeditie 30’ bij het ruimtestati-
on ISS zou brengen.

Vlucht
Een foto laat het krappe interieur 
zien van het deel van de Sojoez, 
waarin hij zich op het moment 
van de lancering bevond. ,,Ik zat 
helemaal opgesloten in een soort 

Maxi-Cosi en kon mij nauwelijks 
bewegen. Je draagt een luier, 
want je kunt niet naar de WC als 
je moet plassen.” Luid gelach van 
het publiek. Ook de gewichtloos-
heid komt ter sprake, evenals het 
recyclen van urine tot water. 
Na a� oop van de presentatie 
vraagt een jongetje of de astro-
naut onderweg aliens heeft ge-
zien. Een meisje wil weten of de 
astronaut, tijdens z’n vlucht, zijn 
gezin niet heeft gemist. Weer een 
ander vraagt waar de ruimte be-
gint. 
Swen (12) vond het verhaal in-
teressant. ,,Ik moest lachen toen 
hij vertelde dat hij een luier om 
moest.” Fé (6) vertelt de verslag-
gever dat ze niet begrijpt dat je in 
de ruimte kunt vliegen. ,,Ik snap 
ook niet hoe ze van een plas, wa-
ter kunnen maken.” Ze zegt van 
de rest niet veel te hebben be-
grepen. 

Voor dit laatste is wat te zeg-
gen, want er werden veel techni-
sche aspecten belicht die voor de 
jongste kinderen iets te ingewik-
keld waren. Ook was het leuk ge-
weest als er meer interactie met 
het publiek was geweest. (Tekst 
en foto: Henk de Reus)

Er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorrels op de stranden 
van onze aarde. Als je op aarde 30 kilo weegt, dan weeg je op de 
maan nog maar vijf kilo. De eerste levende wezens die de ruimte 
in werden geschoten waren fruitvliegjes. Het zijn slechts enkele 
van de weetjes en feiten die astronaut André Kuipers afgelopen 
vrijdag de 1400 kinderen met ouders voorhield in Openluchtthe-
ater ‘De Pan’ op Camping Bakkum.
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Vanaf 1 september buiten sporten 
met GezondOud in Castricum

Open huis praktijk Wonderwijs

Diego Maradona
Diego Maradona is de nieuwe 
�lm van Oscarwinnaar Asif Kapa-
dia (AMY), over de opkomst en 
ondergang van stervoetballer Di-
ego Maradona. Gemaakt aan de 
hand van meer dan 500 uur aan 
archiefmateriaal schetst de �lm 
een uniek portret van deze man, 
rebel, held, en voor velen: God.
Op 5 juli 1984 arriveerde de 23-ja-
rige Diego Maradona voor een 

recordbedrag bij SSC Napoli. De 
club had voorheen nooit een 
groot toernooi gewonnen, en 
verlangde naar meer succes. 

De charismatische Argentijn trok 
Napels naar hun eerste winst ooit, 
en werd door velen aanbeden. In 
een stad waar zelfs de duivel nog 
bodyguards nodig had, werd Ma-
radona groter dan God.

La promesse 
de l’aube
Van zijn moeilijke jeugd in Po-
len tot zijn pubertijd in het zon-
nige Nice tot zijn studentenjaren 
in Parijs en zijn harde pilotentrai-
ning tijden de Tweede Wereldoor-
log: Romain Gary leefde een uit-

zonderlijk leven. Zijn hunkering 
naar avontuur en de droom om 
een beroemd schrijver te worden, 
dankte hij aan zijn moeder Nina. 
Zijn overweldigende liefde voor 
deze innemende, excentrieke 
vrouw zou hem tot een van Frank-
rijks grootste auteurs van de twin-
tigste eeuw maken, die een leven 
leefde vol passie en mysterie.

Castricum - De praktijk van Won-
derwijs is intern verhuisd in het 
Administratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch. De veel rui-
mere praktijkruimte bevindt zich 
nu op de begane grond nabij de 
Oude Keuken.
Je kunt bij Wonderwijs terecht 
voor advies en begeleiding op 
het gebied van leren, gedrag, op-
voeding en onderwijs. De aanpak 
van Wonderwijs kenmerkt zich 
door het bouwen aan een stevig 
fundament. Door het werken aan 
een gedegen basis van ontwikke-
ling, komen kinderen tot bloei en 
leren. 
Je kunt zondag 1 september een 
kijkje komen nemen tussen 15.00 
en 17.00 uur. Annemieke is aan-
wezig voor het geven van infor-
matie en het beantwoorden van 

vragen. Voor de kinderen zijn di-
verse bewegingsactiviteiten te 

doen: om 15.15 uur en 16.15 uur 
geeft EK-deelnemer straatvoetbal 
Hendrik Ploegaert een workshop 
Panna/straatvoetbal, er kunnen 
armbandjes gemaakt worden en 
daarnaast zijn er activiteiten als 
wiebelen, puzzelen en tweehan-
dig tekenen.
Kom gerust even kennismaken of 
gewoon een kijkje nemen. Wel-
kom! 
Wonderwijs is gevestigd in het 
Administratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch, kamer 0.72. 
Je neemt de ingang van de Ou-
de Keuken, daar links in de gang 
achter de �tnessruimte vind je de 
praktijk.
Meer informatie over Wonderwijs 
vind je op www.wonderwijs-coa-
ching.nl. (Foto: Babette Welboren 
fotogra�e)

Castricum - Zingende lijsters, de 
ro�el van een specht en prachtige 
zonnestralen door de bomen. An-
net (65) springt op haar �ets met 
een grote lach op haar gezicht, 
het is weer tijd voor een uur spor-
ten met GezondOud. “Ik ga iede-
re week en het is elke keer weer 
optimaal genieten. Wanneer ik de 
hoek om kom �etsen ben ik altijd 
nieuwsgierig wie er verder alle-
maal zullen zijn. Ik heb echt al een 
aantal hele leuke nieuwe men-
sen ontmoet. Inmiddels sport ik 
alweer ruim een jaar bij Gezon-
dOud en ik merk dat het me erg 
goed doet. Iedere keer kom ik zo 
vrolijk en positief gestemd terug 
van de training.”

Het hele jaar door buiten sporten 
Bij GezondOud kun je het he-
le jaar door sporten op mooie 
plekken in de natuur, waaronder 
het Noord Hollands Duinreser-
vaat. De trainingen zijn professi-
oneel, super afwisselend, gezellig 
en voor ieder niveau heel goed te 
doen. Tijdens de training wordt 
gewerkt aan de conditie, de stabi-
liteit, de mobiliteit en doen we di-
verse spierversterkende oefenin-
gen met weerstandsbanden of li-
chaamsgewicht. 

Zeer goede sfeer en persoonlij-
ke begeleiding
Wat ons het meest opvalt aan de 
trainingen van GezondOud is de 
onderlinge sfeer en de persoonlij-
ke begeleiding. Er wordt erg goed 
gekeken naar wat de doelgroep 
nodig heeft en belangrijk vindt. 
Zo zijn bijvoorbeeld de abonne-
menten super �exibel. Bij Gezon-

dOud houden ze er rekening mee 
dat je ook regelmatig leuke din-
gen gaat doen en soms een keer-
tje niet kunt komen. Je mag dan 
altijd op een andere dag je les in-
halen of je komt de week erna ge-
woon twee keer. Ook wordt er bo-
vengemiddeld veel aandacht be-
steed aan het sociale aspect. Na 
a�oop wordt er onder elkaar nog 
een kopje ko�e gedronken en 
met enige regelmaat worden ge-
zellige activiteiten georganiseerd 
waar vrijblijvend aan deelgeno-
men kan worden. 
GezondOud is een jaar gele-

den gestart in Zuid-Kennemer-
land en biedt haar buiten sport-
lessen nu ook aan in Haarlem-
mermeer, Amstelveen en Castri-
cum. De oprichtsters Constance 
Schuller en Esther Zoetmulder kij-
ken op een hele verfrissende ma-
nier naar hoe je mensen in bewe-
ging krijgt en houdt. Echt een he-
le mooie aanvulling op het huidi-
ge sportaanbod. 

Kijk voor meer informatie of het 
plannen van een proe�es op 
www.gezondoud.nl of bel 06-
17962699. (Foto: aangeleverd)

Revolutionair nieuws van Bakker van Vessem
Van Vessem bakt brood met 
quinoa en zeewier uit Zeeland
Castricum/regio - Bij bakker Van 
Vessem is nu brood verkrijgbaar 
met quinoa en zeewier uit Zee-
land. Bakker Jos liet zich tijdens 
een reis door die provincie inspi-
reren door de gezonde grond-
sto�en die er verbouwd worden. 
Lekker en gezond brood, dat in 
feite bestaat uit niets meer dan lo-
kale granen, desem en een piets-
je zout.

Eigenlijk is dit handgemaakte 
busbrood een hoogstandje on-
der de broodsoorten van bakker 
Van Vessem. Het wordt geprodu-
ceerd volgens traditionele kneed-
processen, met de hand verwerkt, 
lang gerezen en met stilstaande 
lucht gebakken. Het brood bevat 
de gezondste en lekkerste eigen-
schappen die er zijn. De lokale 
granen tarwe en quinoa worden 
duurzaam geteeld op Hollandse 
bodem en gemalen in de wind-
molen te Santpoort.  De quinoa 
wordt toegevoegd als ‘kookstuk’ 
met een wateropname van wel 
vierhonderd procent. Hierdoor 
blijft het brood op een natuurlij-
ke manier vers.

De zeewiersoort die wordt ge-
bruikt is een zogenaamde duur-
zaam geteelde royal kombu. Mat-
thijs van Zeewaar is productiedi-
recteur en heeft bakker Jos geïn-
spireerd. Dit zeewier is een vol-
ledig natuurlijke combinatie van 
voedingssto�en en smaak. Door-
dat de vijfde smaak umami al van 
nature in het product aanwezig 
is, voegt bakker Van Vessem nog 
maar heel weinig zout toe. Het 
zeewier wordt geproduceerd in 
Nationaal Park de Oosterschel-
de. Deze soort onderscheidt zich 
door een rijkdom aan vitamines 
A, E, B12, magnesium, ijzer en cal-
cium. Hierdoor draagt dit broodje 
bij aan een mooiere wereld. 

De volkoren granen van tarwe en 
quinoa zorgen voor een goede 
darmwerking. 
Bovendien bevat quinoa van na-

ture weinig gluten. Zeewier van 
Zeewaar bevat zeer veel vitami-
nes en mineralen. Door de lan-
ge fermentatietijd van tenmin-
ste twaalf uur worden vitamines 
en vezels beter opgenomen in 
je lichaam en gluten beter afge-
broken. Het brood kent geen on-
nodige toevoegingen zoals ver-
betermiddelen, vetten of suiker 
en bevat minder zout. Al het ge-
bruikte water is gevitaliseerd. Het 
brood, dat zich kenmerkt door 
een krokante korst en spekki-
ge kruim, wordt gemaakt in ver-
schillende smaken; natuur en 
meerzaden,maar tijdelijk tijdens 
de Zeeuwse weken ook de ‘Hol-

lands Volkoren Zeewaar’.
Bakker Jos zet zich hoogstper-
soonlijk in voor een mooiere we-
reld, waarbij de doelstelling voor 
volgend jaar is dat in de bakke-
rij alles geheel CO2-neutraal ge-
bakken wordt.  De bakkerij wordt 
hiervoor dit jaar nog voorzien van 
meer dan duizend vierkante me-
ter aan high performance zon-
nepanelen, met een totale op-
brengst van meer dan 100.000 
kWh. 

De branders van de oven kunnen 
hiermee van voldoende stroom 
worden voorzien. (foto’s: aange-
leverd)

Matthijs van Zeewaar

Bakker Jos

Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg viert 20-jarig bestaan
De kunst van het troosten
Velsen - Twintig jaar geleden 
startte Alice Loeters met persoon-
lijke uitvaartzorg. Zij was daar-
mee een van de eerste pioniers 
in deze regio. Het was een reac-
tie op de gangbare standaard-
uitvaart. Deze uitvaarten waren 
veelal niet persoonsgericht en le-
ken daarom erg op elkaar. Als te-
genhanger ontstond de persoon-
lijke uitvaart, gericht op een bete-
kenisvol afscheid, dat recht doet 
aan de overleden unieke mens.
Op zondag 29 september wordt 
dit 20-jarig bestaan gevierd in 
de Naaldkerk aan de Frans Net-
scherlaan 12 in Santpoort-Noord. 
Vanaf 13.30 uur is er inloop en 

om 14.00 uur start het program-
ma dat in het teken staat van de 
kunst van het troosten. Naast life 
gezongen troostliederen houdt 

Hella van der Wijst (zie foto) een 
lezing over troost. Zij presenteert 
televisieprogramma’s en schreef 
een boek over troost: “Troost als 
je iemand mist.” Na a�oop is er 
een borrel.  Alice Loeters per-
soonlijke uitvaartzorg (Alice Loe-
ters, Marja Geersema en Joke Sie-
raad) wil hiermee alle naasten be-
danken die in de afgelopen jaren 
hun vertrouwen hebben gegeven 
om ons toe te laten op zo’n kwets-
baar moment.
Iedereen is echter van harte wel-
kom. De viering is gratis te bezoe-
ken. Wel graag opgeven via in-
fo@aliceloeters.nl of telefonisch: 
0255-517452. (Foto: aangeleverd)

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 16.15 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur 

Diego Maradona
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

La promesse de l’aube
donderdag 20.00 uur

vrijdag 20.30 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur 
Blinded by the Light

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 20.30 uur

zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  

 woensdag 20.00 uur 
Once Upon A Time in… 

Hollywood
vrijdag 13.30 uur

Ballon
vrijdag 16.15 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
The Lion King (OV) 2D

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Angry Birds 2 (NL)

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

The Lion King (NL) 2D
zaterdag 13.30 uur

Huisdiergeheimen 2 

Programma 29 augustus t/m 4 september

Brother Flower in 
De Oude Keuken
Castricum - Zondag 1 september 
treedt Brother Flower uit Haarlem 
op in De Oude Keuken. 

De band bestaat al meer dan 
twintig jaar en maakte onlangs 
een tweede cd. Brother Flower 
speelt een kleurrijke mix van ei-
gen liedjes en covers, zelfge-
schreven songs en zorgvuldig ge-
kozen covers met  een warm, ei-
gen geluid. Songs geworteld in 

jaren ‘70 folk en pop, met een 
vleugje stadscountry.

Gebracht met veel spelplezier, 
dynamiek en bezieling en een 
veelheid aan instrumenten als vi-
ool, accordeon, piano, banjo, gita-
ren, bas en percussie. 
Met Jeroen te Loo, Jan van der 
Linden, Ida Bastiaansen, Peter 
Cammermans en Irene Verbaan. 
(Foto: Hans Visser)
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Timmerdorpen 2019:
Hameren op veiligheid
Castricum/Akersloot - Het is voor veel kinderen een evenement 
waar jaarlijks reikhalzend naar wordt uitgekeken. Het timmer-
dorp verliest niets aan populariteit en levert niet alleen wonder-
lijke bouwwerken op, maar draagt ook bij aan diverse vaardig-
heden, zowel op timmergebied als in de omgang met anderen. 
Vorige week werd op het grasveld achter basisschool Visser ’t 
Hooft in Castricum volop getimmerd en ook aan de Roemersdijk 
in Akersloot verrezen allerlei bouwwerken, vervaardig uit houten 
pallets.

Om de 225 deelnemende kinde-
ren in Castricum goed te kunnen 
begeleiden, worden maar liefst 
45 vrijwilligers ingezet. Daar-
naast zijn er ook stagiairs, men-
sen vanaf veertien jaar die eer-
der zelf deelnamen aan het eve-
nement en zich nu gaan oriën-
teren op de mogelijkheden om 
toe te treden tot de leiding. In 
Castricum zijn de deelnemers 
tussen 6 en 16 jaar oud, ze vor-
men bij aankomst zelf groep-
jes van minimaal drie en maxi-
maal zes personen om een hut 
te gaan bouwen. Voor dat bou-
wen gelden strenge voorwaar-
den, zo blijkt uit de uitleg van 
Merel Kamphuijs. Ze is voor het 
vierde achtereenvolgende jaar 
voorzitter van het timmerdorp, 
maar al elf jaar als vrijwilliger 
aan het evenement verbonden. 
In het dagelijks leven werkzaam 
als diëtiste, maar nu een week 
lang het centrale aanspreekpunt 
op het terrein waar door de kin-
deren hard wordt gewerkt. ,,We 
hameren erg op veiligheid’’, ver-
telt ze.

Om ervoor te zorgen dat de kin-
deren degelijke hutten bou-
wen, is een bouwvergunning 
in het leven geroepen. ,,Als de 
eerste verdieping staat, komen 
we die controleren. Als de con-
structie stevig genoeg is, krijgt 
de groep een bouwvergunning. 
Daarna kunnen ze een deur op-
halen en aan een nieuwe verdie-
ping beginnen. Is het bouwwerk 
niet stevig genoeg, dan wordt 
een bouwstop afgekondigd.’’ Op 
de grond zit een meisje, ze is ge-
concentreerd bezig met het snij-
den van geel zeildoek. ,,Ik maak 
de letters voor het logo’’, ver-
duidelijkt ze. Elders op het ter-
rein staat een DJ plaatjes op 
verzoek te draaien. Hij kondigt 
een nummer van Shawn Men-
des aan, maar weet niet wie het 
heeft aangevraagd. ,,In het vak-

je ‘jouw naam’ heeft diegene, 
aan het handschrift te zien een 
meisje, namelijk ‘weet ik niet’ in-
gevuld’’, klinkt het uit de spea-
kers. Zijn woorden vermengen 
zich met de timmergeluiden die 
vanuit alle hoeken van het ter-
rein weerklinken.

Was de Castricumse jeugd vori-
ge week geheel vrij om te beslis-
sen wat er precies gebouwd zou 
worden, in Akersloot werd zoals 
altijd voor een thema gekozen. 
Dit jaar stond alles in het teken 
van de piraten. De leeftijdsgren-
zen zijn bij dit timmerdorp wat 
minder ruim, hier lopen deelne-
mers rond van acht tot en met 
twaalf jaar. ,, Alle kinderen die nu 
naar groep vijf gaan zijn welkom 
en ze mogen blijven deelne-
men tot ze afgezwaaid zijn van 
school’’, vertelt voorzitter Marcel 
den Dunnen. Hij is in het 23-ja-
rig bestaan van het timmerdorp 
in Akersloot de derde voorzitter. 
Het enthousiasme van de kinde-
ren is zijn grootste drijfveer: ,,Als 
je ziet hoeveel lol die kinderen 
hebben, dat is toch geweldig?’’ 
De randactiviteiten, zoals het 
gooien met natte sponzen en 
het lanceren van waterraketten, 
trekken ook veel belangstelling. 
Hetzelfde geldt voor de grote 
knutseltent, waar de creatieve-
lingen zich kunnen uitleven.

Een plaatselijke aannemer heeft 
op verzoek van de organisatie 
van stellingmaterialen een glij-
baan in elkaar gezet, waar de 
kinderen met een luchtbed van-
af kunnen glijden. ,,De hele mid-
denstand van Akersloot steunt 
ons’’, weet Den Dunnen. Ook 
voor de aanvoer van het hout 
kan de organisatie steevast re-
kenen op de medewerking van 
ondernemers. ,,Dat sparen we al 
maanden van tevoren bijeen op 
de boerderij hiernaast.’’ (Tekst + 
foto’s: Bos Media Services)

Nog enkele plaatsen vrij
Start to Run bij Atletiek 
Vereniging Castricum
Castricum - Wie zin heeft om te 
hardlopen, maar geen of wei-
nig ervaring heeft op het gebied 
van hardlopen en/of trainingsop-
bouw kan zich nog aanmelden 
voor de Yakult Start to Run cursus 
bij Atletiek Vereniging Castricum. 
Deze gaat van start zaterdag  31 
augustus, en er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.
Men wordt begeleid door de er-
varen en deskundige trainers 
Piet Hein Twisk en Monique van 
Wijngaarden, die er veel plezier 
in hebben om beginners op weg 
te helpen. Er wordt getraind in de 
duinen en op de atletiekbaan, ‘de 
variatie in ondergrond maakt niet 

alleen de trainingen afwisselend, 
het is ook goed in het kader van 
blessurepreventie’ alsdus train-
ster Monique. 
De cursus duurt zeven weken, en 
de deelnemers krijgen informa-
tie over onder andere loopscho-
ling, trainingsopbouw, en blessu-
repreventie. Na zeven weken zijn 
de deelnemers in staat om 25 mi-
nuten achter elkaar hard te lopen.
Meer informatie, of direct inschrij-
ven? Ga naar www.yakultstart-
torun.nl. De eerste training gaat 
zaterdag 31 augustus van start, 
om 9.30 uur, vanaf Sportpark De 
Duinloper aan de Zeeweg in Cas-
tricum. (Foto: aangeleverd)

Excursie op Landgoed 
Duin en Bosch
Castricum - Woensdagavond 4 
september om 19.00 organiseert 
PWN een excursie op Landgoed 
Duin en Bosch onder leiding van 
de boswachter. De natuur ‘achter 
de klaphekjes’ van landgoed Duin 
en Bosch is een geliefde trek-
pleister. Open loofbos van voor-
al eiken en beuken, kleine duinen 
en met riet omzoomde watertjes 
maken het tot een lie�ijk land-
schap. De natuur krijgt hier volop 
de ruimte.

Een deel van het Duin en Bosch 
terrein heeft de Natura 2000 sta-
tus, maar wat houdt dat in? Waar-
om heeft deze natuur een be-
schermde status en wat betekent 
deze status voor het beheer? 

Naast uitleg is er veel ruimte voor 
het stellen van vragen. 

Er is beperkt plek, aanmelden kan 
via de website: www.pwn.nl/er-
opuit. (Foto: aangeleverd)

Afzwemmers in de 
zomervakantie
Castricum - Tijdens de school-
vakanties van de basisscholen 
wordt er een aantal weken in 
een zogenaamde weekcursus-
sen zwemles gegeven in zwem-
bad De Witte Brug te Castricum. 
Elke doordeweekse dag krijgen 
de leerlingen, die voor deze week 
of weken opgegeven zijn, op een 
vast uur les op het eigen niveau. 
En steeds aan het einde van zo’n 
week in de zomervakantie wordt 
er door een aantal kinderen op 
vrijdagochtend afgezwommen 
voor het A- of B-diploma. Deze 
zomervakantie kunnen 37 kandi-
daten worden gefeliciteerd met 
hun behaalde zwemdiploma!
Aan het einde van de eerste vakan-
tie- en weekcursusweek - op vrij-
dag 19 juli - hebben 13 kandida-
ten afgezwommen; 8 jongens en 
meisjes voor hun A-diploma en 5 
voor B. Voor A slaagden Mila Been-
tjes, Elin Jonker, Noah Lute, Merel 
Mooij, Ties Mooij, Eva Overmeer, 
Jaydi Schipperus en Lena van Wijk 
en voor B Lana van der Beld, Mi-
stral  Bleijendaal, Dex Putter, Yan-

nick Snijders en Quinn Stalman. 
Tijdens de vierde zomervakantie-
week is er geoefend voor het A-
diploma en hebben op 9 augus-
tus 7 kandidaten voor dit diploma 
afgezwommen. Koen van Bem-
melen, Jayden Emanuels, Anna 
Gijzen, Bo Knuijsting, Jens Knuijs-
ting, Liz Pronk en Kasper Thorney-
croft mogen nu in elk zwembad 
zonder bandjes zwemmen.
In de vijfde week  is er ook voor 
het A-diploma geoefend en 
mochten Aylin Destombes, Yoep 
Dik en Aafke Weijer op 16 augus-
tus afzwemmen. 
Een week later, op vrijdag 23 au-
gustus, hebben 14 jonge kandi-
daten hun vaardigheden laten 
zien en zijn Noah Acquoij, Just de 
Boer, Jinthe Du Long, Rens Hen-
drikse, Jessica Ho�man, Stephan 
Ho�man en Roos Veen op de-
ze vrijdagmorgen geslaagd voor 
hun A-diploma en hebben Liv 
Bochem, Haley Dekker. Kick Jon-
ker, Lucie Limmen, Fenne Rector, 
Evi Valkering en Duko van de Ven 
hun B-diploma gehaald.  

Overtreding opiumwet
Akersloot - Tijdens een verkeers-
controle is vorige week dinsdag-
avond in een bestelauto een gro-
te hoeveelheid goederen aange-
tro�en voor het opzetten van een 
hennepkwekerij. Bij verder on-

derzoek werd ook nog een hoe-
veelheid henneptoppen aange-
tro�en.
De 50-jarige bestuurder is vervol-
gens aangehouden voor overtre-
ding van de Opiumwet.





08 28 augustus 2019

Invalidenvoertuig belandt 
in water langs de N203
Castricum - Een invalidenvoer-
tuig is vorige week dinsdagavond 
te water geraakt vanaf het � ets-
pad naast de N203 tussen Castri-
cum en Uitgeest. De bestuurder is 

daarbij gewond geraakt en naar 
het ziekenhuis vervoerd. 

Niet duidelijk is wat de oorzaak is 
van het ongeluk. (Foto: Tim Zijp)

Duivenwedstrijden 
en oostenwind
Castricum - Duivenwedstrijden, 
jonge duiven met nog weinig 
ervaring, en oostenwind is een 
combinatie waar veel liefhebbers 
niet van houden. Naar de oorza-
ken wordt onderzoek gedaan, 
maar de praktijk wijst uit dat de 
oriëntatie wordt beïnvloed. Ou-
dere, meer ervaren duiven heb-
ben daar minder moeite mee, 
maar een deel van de jonge gar-
de laat hun zoektocht naar het 
thuishok zomaar over aan ande-
re duiven. Ze vliegen mee zon-
der idee waarnaartoe. Daarom 
kunnen tijdens wedstrijden soms 
meerdere ‘vreemden’ tegelijk met 
de eigen duiven bij een hok lan-
den. Als voor de vreemdeling dui-
delijk is dat dit niet klopt, neemt 
deze vaak even tijd om uit te rus-
ten en te heroriënteren. 

Afgelopen zaterdag gebeurde 
dat door een verdwaalde, gering-
de, duif in de boom bij een dui-
venhok. 

Uiteraard wisten de meeste dui-
ven na de start wel waar ze naar 
toe moesten, en bij de Gouden 
Wieken waren degenen die het 
snelst arriveerden vanuit Du� el 
respectievelijk van de combina-
tie Van Rijkom-Sentveld, Sander 
de Graaf en Gerhard Tromp. (Fo-
to: aangeleverd)       

Dank aan de enthousiaste vrijwilligers, musici en andere betrok-
kenen om het Pompoenenconcert weer, zoals vele jaren, te laten 
slagen. En op een prachtige locatie, waar we heel zuinig op moe-
ten zijn!! Heb genoten!
H. Fillet

LEZERSPOST

Bijzonder Pompoenenconcert

KWF Castricum heeft 
nog collectanten nodig
Castricum - In de week van 2 tot 
en met 7 september wordt de 
jaarlijkse huis-aan-huis collecte 
gehouden. De plaatselijke KWF-
afdeling zoekt nog collectanten 
voor verschillende wijken in Cas-
tricum en Bakkum. 
Met in de collecteweek één 
avond een paar uurtjes collecte-
ren kan iedere plaatsgenoot een 
zeer waardevolle bijdrage leve-
ren aan de strijd tegen kanker. 
Van iedere euro die wordt gege-

ven gaat 85% naar de KWF-doel-
stelling: Minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit 
van leven voor kankerpatiënten. 
Geen verspilde energie dus.

Wie zich voor KWF wil inzetten 
kan contact opnemen met de se-
cretaris van de afdeling, mevrouw 
Tonny Hendriks, telefoon  0251-
650547/06-23815765. Of stuur 
een e-mail naar: ajchendriks@
casema.nl.

Creamarkt in De Boogaert
Castricum - Op zaterdag 7 sep-
tember, van 10.30 tot 15.00 uur 
zal Uitbureau De Boogaert  een 
creatieve markt organiseren voor 
inwoners van Castricum en om-
geving.  Op deze gezellige markt 
kan men van alles vinden op crea-
tief gebied. Van 3D kaarten, schil-
derijen van plaatselijke kunste-
naars, ambachtelijke breisels, en-
caustic kunst, tot huisgemaakte 
jams en cupcakes.  Er is een rom-
melkraam met vintagespullen en 
antiek, speelgoed, een creatieve 
workshop en nog veel meer! Bij 

de loterij kan er met een lot van 
slechts € 0,50 prachtige prijzen 
gewonnen worden, enkele van 
deze prijzen zijn gedoneerd door 
de winkels en bedrijven uit Cas-
tricum. Voor de inwendige mens 
kan men terecht in het gezellige 
restaurant van De Boogaert. De 
opbrengst is voor optredens en 
uitstapjes voor de bewoners van 
de Boogaert.

Informatie: S.Charles@vivazorg-
groep.nl, 088-9957550. (Foto: 
aangeleverd)

Piano-solorecital 
Bernard van den Boogaard
Castricum - Het wordt een jaar-
lijkse traditie. Op zaterdag 7 sep-
tember doet Bernard van den 
Boogaard zijn naam als Castri-
cumse Pianist in de Dorpskerk 
weer eer aan.  Het programma 
vóór de pauze bestaat uit klas-
sieke werken van Bach (Italiaans 
Concert), Beethoven (Sturm-So-
nate) aangevuld met een vroeg-
modern meesterwerk van Ravel 
(Valses nobles et Sentimentales). 
Na de pauze is het programma 

geheel gewijd aan romantische 
werken van Chopin en Rachma-
nino� .

De capaciteit van de kerk is klein, 
dus wees er vlug bij.
Dorpskerk, Kerkepad 1, zaterdag 
7 september, aanvang 20.00 uur. 
Kaarten à €15,- zijn te reserveren 
via e-mail: info@musicandmagic.
nl of verkrijgbaar aan de kassa 
zolang de voorraad strekt. (Foto: 
aangeleverd)

Pleun krijgt vleugels
Akersloot - Pleun Lodewijks 
uit Akersloot heeft geheel bui-
ten verwachting en verrassend 
de wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd in zijn woonplaats om 
de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup gewon-
nen. Zijn het meestal de geves-
tigde namen, die er met de winst 
vandoor gaan, ditmaal konden 
bij afwezigheid van die zoge-
naamde toppers de mindere go-
den zich eens in de kijker rijden. 
Dat bovendien niet de kwaliteit 
garant staat voor een aantrek-
kelijk koersverloop bewees de-
ze avond. De technisch begaaf-
de Chris Kemp (Egmond aan den 
Hoef), maar met minder inhoud 
begunstigd, was de man die het 
vuurtje opstookte met de atten-
te Dennis Talens uit Heemskerk 
in zijn wiel. Thuisrijder Pleun Lo-
dewijks, bijna actief in zijn ach-
tertuin, was niet helemaal zeker 
van zijn materiaal en startte daar-
om voorzichtig om te bezien of 
zijn versnelling het zou gaan hou-

den. Daardoor moest hij een gat 
laten, maar na eenmaal het ver-
trouwen in zijn materiaal terug te 
hebben gevonden, durfde Lode-
wijks te achtervolging in te gaan 
zetten. Na aansluiting bij Chris 
Kemp en Dennis Talens  verkre-
gen te hebben, gooide hij er nog 
een schepje bovenop, waardoor 
de motor van Chris Kemp begon 
te sputteren en Lodewijks en Ta-
lens moest laten gaan. Ook voor 
Dennis Talens werd het einde oe-
fening, maar kon desondanks 
nog redelijk in het spoor van Lo-
dewijks blijven. Marco Wetsteijn 
(Egmond aan den Hoef) wist op 
een wonderbaarlijke wijze een 
ogenschijnlijk onoverbrugbare 
geachte achterstand om te bui-
gen tot in het wiel van plaatsge-
noot Chris Kemp. Laatst genoem-
de Kemp was daarentegen niet 
verrast, leek de verrijzenis van 
Wetsteijn te hebben voorzien en 
doorzien, kon zich snel herpak-
ken en uiteindelijk een echt ver-
diende derde plek innemen.

Als vierjarig meisje was Mariz al 
helemaal gek op dansen, en dat 
is nooit veranderd. Haar specialis-
me werd showdansen. Sinds 2012 
heeft ze haar eigen dansschool, 
ClubMariz, aan de Castricumse 
Dorpsstraat. ,,Ik word blij van het 
enthousiasme van mijn leerlingen.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Mariz van
ClubMariz

‘Met hard werken heb ik mĳ n droom kunnen verw� enlĳ ken’

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Mariz vanMariz vanMariz van

Na de middelbare school ging Mariz 
studeren, maar dat was niet echt wat 
ze wilde. Ze stapte over naar de dans-
opleiding FDO in Amsterdam. Op haar 
achttiende werkte ze voor dansschool 
Luut Griffi oen. ,,Na mijn opleiding ben 
ik meerdere studies gaan doen op 
het gebied van sport en beweging. Ik 
wilde mezelf zo breed mogelijk ontwik-
kelen.” In Luut vindt ze niet alleen een 
werkgever, ze worden ook danspart-
ners. Uiteindelijk krijgen de twee een 
relatie.
In 2012 neemt Mariz de zaak over van 
Luut en ook de naam veranderde mee. 
ClubMariz, refererend naar haar naam. 
,,De zaak is toen volledig verbouwd. 
We hebben twee mooie danszalen 
waar niet alleen dans- maar ook sport-
lessen worden gegeven. Er is ook een 
fi jne loungeruimte waar iedereen wel-
kom is voor een hapje of een drankje. 
Het is ook mogelijk de ruimte te huren 
voor een feestje.”

Er zijn negen leraren bij ClubMariz. Ma-
riz geeft showdance en doet de mees-
te sportlessen zelf. Ook doceert ze 
peuter- en kleuterdans. ,,Dat is zo leuk 

om te doen. Het enthousiasme van de 
kinderen maakt mijn werk zo mooi. Als 
een leerling naar me toe komt en mij 
een ‘lieve juf’ vindt, begin ik echt te 
stralen.” 
Naast haar werk in de dansschool 
is Mariz voorzitter van Dutch Dance 
Sports, een organisatie die danswed-
strijden op internationaal niveau orga-
niseert. Ook is Mariz politiek actief en 
regelt ze een dag per week de admini-
stratie van een spuiterij. Luut doceert 
de stijldanslessen en geeft privéles aan 
aanstaande bruidsparen. Het duo is 
een goed team en altijd is een van hen 
aanwezig in de dansschool. Belangrijk, 
vindt Mariz, want persoonlijk contact 
met de klanten staat hoog in het vaan-
del. ,,Organiseren is mijn sterkste kant, 
ik wil altijd alles weten en sta open voor 
nieuwe ideeën. We runnen de zaak sa-
men, Luut en ik. Met hard werken heb 
ik mijn droom kunnen verwezenlijken. 
Ik heb echt mijn hart gevolgd.” 

Ook sporten of dansen bij ClubMariz? 
Opgeven voor het nieuwe seizoen is 
nog mogelijk. 
Meer informatie: www.clubmariz.nl.
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28 AUGUSTUS
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 bi-
bliotheek in Limmen. Inez geeft 
een workshop Handletteren. Toe-
gang 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)

IVN-wandeling op de Westert en 
de Bleek. Vertrek: 19.00 uur, par-
keerterrein PWN, Oude Schulp-
weg, Egmond-Binnen (naast res-
taurant Nieuw Westert). Aanmel-
den: 072-5334948. (Foto: Greeth 
Heijne)

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.

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

Gypsy �amencogitarist Mani-
to en Spaanse zangeres Mónica 
Coronado treden op 29 augustus 
op in de zomerse concertserie in 
het Vredeskerkje in Bergen aan 
Zee met ‘Melodías del Corazón’. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. (Foto: aangeleverd)

30 AUGUSTUS
Kaasmarkt Alkmaar, 10.00-13.00 
uur.

Rock ’n Roll weekend in 
Akersloot: Street Festival vanaf 
15.00 uur op het Wilhelminaplein 
met optredens van The Eightball 
Boppers, Crazy Cadillac en JJ and 
the Fatcats. Toegang gratis. En 
vanaf 16.00 uur ook jaarmarkt. 
Optreden Them Lewis Boys om 
20.30 uur in café De Vriendschap 
aan de Kerklaan 18. Toegang gra-
tis. (Foto: aangeleverd)

Inloopconcert in de Dorpskerk in 
Heemskerk met het koor Octim-
bre en de �uitiste Anke Buringa, 
15.30-16.15 uur.

Vijfde editie van Willibrordus 
Draait Door op het Landgoed Wil-
librordus in Heiloo. Tot en met 
zondag. Meer informatie is te vin-
den op www.willibrordusdraait-
door.nl. (Foto: aangeleverd)

Jubileumconcert Willem van 
Twillert op Beverwijks Müller or-
gel in Grote Kerk van Beverwijk 
(Wijkertoren), 20.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

31 AUGUSTUS
Boeken-, platen- en verzamel-
markt op het Nielenplein in 
Heemskerk, 09.00-16.30 uur. 
Kraam huren? Bel 0251-225150.

▲

Eerste training Start to Run AV 
Castricum, 09.30 uur. Inschrijven: 
www.yakultstarttorun.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Ambachtelijke abdijmarkt met 
rondleidingen in de Abdij van Eg-
mond, Vennewatersweg 27a in 
Egmond-Binnen, van 10.00 tot 
15.30 uur. (Foto: aangeleverd)

Openingsfeest bij Speelotheek 
Nieuw Geesterhage van 11.00 
tot 13.00 uur. Clown Alfredo is er 
om de kinderen te vermaken met 
zijn kunsten en kinderen kunnen 
ook worden geschminkt. Meer 
informatie: www.sotcastricum.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Expositie in het kerkje De 
Kemphaan op het eilandje De 
Woude, 11.00-17.00 uur, ook 
zondag. Werk van Annette 
Bentvelzen (keramiek, zie 
aangeleverde foto) en Nicole van 
der Heyden.

Informatieve bijeenkomst over 
bijen van 13.00 tot 15.00 uur 
in bibliotheek Kennemerwaard 
aan de Geesterduinweg 1 
te Castricum. Info via www.
bijzzzaak.nl.

Willibrordus Draait Door zie 
vrijdag.

Wijksafari in Limmen, start 
om 13.30 uur in ‘Ons Huis’ 
aan de Zuidkerkenlaan 23 in 
Limmen. Aanmelden: info@
degroenereiger.nl. Iedereen is 
welkom! Ze ook: www.castricum.
nl/regenwatertuin. (Foto: 
aangeleverd)

Audities musical American 
Idiot bij Oberon (14-21 jaar) 

in het Olympiagebouw 
aan de Olympiaweg 17 te 
Alkmaar. Aanmelden kan via 
oberontheater.nl/audities, je 
ontvangt dan alle informatie. 
(foto: Norbert Reijngoud)

Literaire stadswandeling door 
Beverwijk om 14.00 uur met Ja-
cob Brakenho� van het Historisch 
Genootschap Beverwijk. Aanmel-
den via bibliotheekijmondnoord.
nl. Verzamelpunt om 13.55 uur bij 
klantenservice  bibliotheekvesti-
ging Beverwijk aan het Kerkplein.

Rock ’n Roll weekend in 
Akersloot: Street Festival vanaf 
14.30 uur op het Wilhelminaplein 
met optredens van Atomic4, Hi-
Tombs en The Boogie Dogs. Toe-
gang gratis. Solexrace om 18.00 
uur. Optreden ‘69 Comeback om 
21.30 uur in café De Vriendschap 
aan de Kerklaan 18. Toegang gra-
tis. (Foto: aangeleverd)

1 SEPTEMBER

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)

Wandeltocht. Start om 10.00 uur 
bij Bezoekerscentrum De Hoep, 
Zeeweg in Castricum. Lengte cir-
ca 8 tot 10 km. Iedere eerste zon-
dag van de maand. Geen kosten. 
Duinkaart is wel nodig. Consump-
ties onderweg voor eigen reke-
ning. Meer info: 06-30303007.

IVN-wandeling door de Wim-
menummerduinen start om 
10.00 uur bij het Sportcentrum 
aan de Watertorenweg te Eg-
mond aan Zee. Van tevoren aan-
melden is niet nodig. (Foto: Paul 
ten Have)

Startzondag in de Sint Pancra-
tius kerk op de Dorpsstraat 115 
in Castricum, 10.30 uur. Na de 
viering ko�edrinken en lezing 
van gastvoorganger Dr. Antoine 
Bodar in de kerk: “Vreugdevol ka-
tholiek zijn in deze tijd” .

Expositie De Woude zie zater-
dag.

Lezing over de ontwikkeling 
van de eerste atoombom in Fort 
Veldhuis, Genieweg 1 in Heems-
kerk, 14.00 uur. Het fort is open 
van 11.00 tot 17.00 uur.

EHBO-circuit voor kinderen bij 
Bezoekerscentrum De Hoep ge-

organiseerd door EHBO Vereni-
ging Castricum. Binnenlopen tus-
sen 12.00 en 15.00 uur. Deelname 
gratis. (Foto: aangeleverd)

Rock ’n Roll weekend in 
Akersloot: Demonstratie rock ‘n 
roll dansen om 12.00 uur op het 
Wilhelminaplein. Oldtimerfesti-
val van 13.00 tot 17.00 uur in het 
centrum. Rock ’n Roll Street Festi-
val vanaf 13.00 uur op het Wilhel-
minaplein te Akersloot met op-
tredens van The Rocking Naviga-
tors, The Barnbees, Killer and the 
Cool Cats en Royal Dice. Toegang 
gratis. (Foto: aangeleverd)

De Duynkant, onderkomen van 
werkgroep Oud Castricum aan de 
Geversweg 1B is open van 13.30 
tot 16.00 uur.

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

Willibrordus Draait Door zie 
vrijdag.

Brother Flower treedt op in De 
Oude Keuken om 15.00 uur. (Fo-
to: Hans Visser)

Open huis praktijk Wonder-
wijs van Annemieke Hoogeboom 
in het Administratiegebouw op 
Landgoed Duin en Bosch, kamer 
0.72, 15.00-17.00 uur. Info: www.
wonderwijs-coaching.nl. (Foto: 
Babette Welboren fotogra�e)

Los Otros Pendejos treedt op in 
Museumhoeve Overslot aan de 
Slotweg 42 in Egmond aan den 
Hoef, 16.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Openingsinstuif Internationale 
dansvereniging Igram in de Ju-
liana van Stolbergschool in Cas-
tricum. Meer informatie: www.
igram.nl. Op de foto de nieuwe 
dansleidster Floortje Doeksen. 
(Foto: aangeleverd)

Laatste poëzie-muziekavond 
‘Luchtig Slot’ met muziek van 
Achterom in de Slotkapel in Eg-
mond aan den Hoef, 20.00 uur.

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

3 SEPTEMBER
Geen agendapunten

4 SEPTEMBER

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

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

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

Excursie PWN op Landgoed Duin 
en Bosch om 19.00 uur. Onder lei-
ding van een boswachter. Aan-
melden: www.pwn.nl/eropuit. 
(Foto: aangeleverd)

Informatieavond over hand-
chirurgie in Noordwest Zieken-
huisgroep, locatie Alkmaar, 19.00 
tot 20.30 uur in de Pieter van Fo-
reestzaal, ingang Metiusgracht. 
De toegang is gratis. Aanmelden: 
hand-polsbijeenkomst@nwz.nl. 

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 Veen-
polderdijk/Zaandammerweg. Na-
inschrijving bij voetbalvereniging 
Assendelft, Dorpsstraat 253b in 
Assendelft. Meer informatie op: 
www.lechampion.nl.

Zomeravondconcert in Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur. Be-
kende organisten bespelen het 
Van Covelens-orgel en het Van 
Hagerbeer/Schnitger-orgel. Kaar-
ten via: www.grotekerkalkmaar.
nl.
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‘We hebben een prachtig leven samen’
Briljanten huwelijk voor echtpaar Glorie
Limmen - Ze ontmoetten elkaar 
68 jaar geleden in het parochie-
huis in Limmen. Daar werd Joop 
Glorie door zijn vrienden uitge-
daagd om Aaf Sprenkeling te ver-
sieren. ,,Volgens mijn maatje had 
ik geen schijn van kans.’’ Glunde-
rend: ,,En nu zit ik hier met haar. 
Nog steeds.”

Joop en Aaf waren die bewuste 1 
april beiden aanwezig bij een uit-
voering van de Katholieke Jonge-
ren Beweging (KJB). Joop werd 
door zijn vrienden uitgedaagd. 
,,Onderling bespraken we dan 
wie welk meisje naar huis zou 
brengen. Zo ging dat in die tijd.” 
Het lukte Joop om Aaf te strik-
ken. ,,Die maat van mij was ja-
loers, stiekem had hij dat ge-
wild.” Aaf: ,,Dat had ik niet gehoe-
ven hoor, hij was een kop klei-
ner dan ik.” Van liefde op het eer-
ste gezicht was geen sprake, dat 
moest groeien volgens het duo. 
De week na hun ontmoeting no-
digt Aaf Joop bij haar thuis uit om 
te kaarten. Pandoeren. ,,Mijn va-
der was een goede man, dus dat 
durfde ik wel aan”, zegt Aaf. Toen 
Joop hier kwam zei hij geksche-
rend: ‘jij hoeft hier niet meer te 
komen’. Waarop Joop antwoord-
de: ‘klopt, ik ben er toch al.’ Toen 
wist ik dat het goed was. Mijn va-
der zei gelijk: Joop is uit het goe-
de hout gesneden.”

Aaf groeit op in Bakkum in een 
gezin met drie kinderen. Ze is er 
een van een tweeling. Joop heeft 
negen broers en zussen en wordt 
geboren in Limmen. Na die avond 
kaarten hebben ze verkering. 
Niks o�cieels, het ging gewoon 
zo. Na drie jaar trouwt het stel in 
Limmen en de daaropvolgende 
elf maanden woont het kersver-
se bruidspaar in bij de ouders van 
Aaf. De woning die aan hen is toe-

gewezen door het bedrijf waar 
Joop voor werkt, is nog bewoond. 
,,Maar omdat wij getrouwd waren 
moest de vorige bewoner eruit.” 
Het stel gaat in Alkmaar wonen, 
boven de werkplaats en samen 
krijgen ze zeven kinderen. Joop 
werkt als vulkanisator en repa-
reert autobanden, Aaf is huis-
moeder. In tegenstelling tot Aaf 
kan hij zijn draai niet vinden in 
Alkmaar. ,,Ik vond het helemaal 
niks, ik wilde graag iets voor me-
zelf. Zaten we daar, in een boven-
woning in de stad.” Aaf: ,,Hij heeft 
altijd gezegd: als ze me midden-
in de nacht opbellen om te vra-
gen of ik wil verhuizen, pak ik ge-
lijk mijn spullen. Ik vond het heer-
lijk in de stad.” Gekscherend: ,,Ik 
kwam natuurlijk uit het dorp, dan 
heb je wel een herkenbaar ac-
cent, dus ik vond dat ik in Alkmaar 
wel wat deftiger moest praten. 
Toen ik dat eindelijk kon, verhuis-
den we naar Limmen.” Daar bloeit 
Joop op. Ook Aaf is uiteindelijk 
blij met de terugkeer naar het 
dorpse leven. Dag en nacht werkt 
ze in de grote tuin die bij hun huis 

hoort. Joop werkt in die tijd als 
vulkanisator voor de Hoogovens 
en teelt groenten in de achter-
tuin. ,,Peulen, aardbeien, sperzie-
bonen: van de opbrengst kon-
den we ons huis betalen.” Aaf: ,,En 
we hadden natuurlijk een hoop 
mondjes te voeden.”  

Het echtpaar heeft een grote fa-
milie: met twaalf kleinkinderen 
en acht achterkleinkinderen is 
er altijd wel aanloop. ,,Elke zon-
dagochtend hebben we familie 
over de vloer”, zegt Joop. ,,Dat is 
zo gezellig. Iedereen mag komen, 
maar het is geen verplichting.” 
Aaf: ,,Nee hoor, de ko�e is warm 
en de koekjes liggen in de trom-
mel. Wie wil komen, die komt.” Pu-
re rijkdom, vindt het duo. Wat ze 
zo leuk vinden aan elkaar? ,,We 
houden allebei van grapjes”, vindt 
Joop. Aaf knikt. ,,Je moet overal de 
humor van inzien. Ik heb eigenlijk 
nooit een dag dat ik je chagrijnig 
vindt.” Joop: ,,Even dimmen, Aaf!” 
Het duo giert het uit. ,,We hebben 
een prachtig leven samen. Toch, 
Joop?” (Mardou van Kuilenburg)

‘Het voelt geweldig als je na een verlies fijne mensen om je heen hebt’
Intensieve band door kamperen

Castricum - Leo (73) en Petra (71) 
zitten aan een houten picknick-
tafel naast hun tent aan de kof-
�e. Op de tafel ligt het spel “Val-
kuil”. Ze genieten van het weid-
se uitzicht over de weilanden. In 
de verte graast een groep paar-
den. Daarachter beweegt de trein 
vanuit Uitgeest zich als een gele 
slang door het landschap. 
De kleinkinderen Fabio (13), Enzo 
(10) en Nout (4) mochten de laat-
ste week van de schoolvakantie 
met opa en oma mee op vakan-
tie. Als Nout gevraagd wordt hoe-
veel jaar hij is, steekt hij trots vier 
vingers omhoog.

Hulpverleningsproject
Kees Kuiper (72) is inmiddels aan-
geschoven. Hij staat iets verder-
op op de camping met zijn klein-
kinderen Tijn (14) en Kas (12). Zijn 
vrouw Arendje is een jaar terug 
aan alvliesklierkanker overleden. 
,,Het was een heftige tijd”, ver-
telt Kees. ,,In nog geen vijf weken 
overleed ze aan de ziekte. De een-
zaamheid is het ergst. Het gemis 
gaat nooit weg, maar ik red me.” 
Petra reageert direct met “Kees, je 
doet het geweldig, man”.
Leo en Petra kennen Kees al ve-
le jaren. Ze maken deel uit van 
een hechte groep van twaalf per-
sonen, die zich jaren inzette voor 
hulpverleningsprojecten in Sla-
vonsk-Brod (Kroatië). Deze groep 
werd kort na de oorlog in Joego-
slavië gevormd. 
Kees komt al tien jaar op Orms-
by Field, meestal in een andere 
periode dan Leo en Petra. Sinds 
het overlijden van Arendje stemt 
Kees zijn vakantie af op die van 
Leo en Petra. Ze nemen beiden 
hun kleinkinderen mee. Ze heb-
ben ieder hun eigen onderko-
men op de camping en doen zo 
nu en dan dingen samen. Kees 
voelt zich echt thuishoren bij de 
groep waarvan Leo en Petra ook 
deel uitmaken. ,,Het voelt gewel-
dig als je na een verlies �jne men-
sen om je heen hebt”, aldus Kees.

Petra vertelt dat zij al haar hele le-
ven kampeert. In Leo trof zij een 
man die hier niets mee had, maar 
inmiddels gek is van kamperen. 
Bij Kees is het precies omgekeerd. 
,,Ik was degene die van jongs af 
aan met m’n ouders op Terschel-
ling kampeerde. M’n vrouw ken-
de deze wijze van vakantie hou-
den niet, maar is door mij enthou-
siast geworden.” 

Warme band
Alle drie prijzen ze de camping 
vanwege zijn kindvriendelijk-
heid. Er is veel voor de kinderen 
te doen op de camping. Leo: ,,Ge-
rard en Wilma laten de kinderen 
participeren in het bedrijf. Ze mo-

gen meerijden op de tractor en 
’s morgens en ’s avonds de kalf-
jes voeren. De kleinkinderen vin-
den het hier prachtig. Het is zelfs 
zo dat Fabio vorig jaar met z’n ou-
ders meeging op vakantie naar 
Canada, maar alleen als dit niet 
ten koste ging van een vakan-
tie op camping Ormsby Field. Al-
len ervaren de band met de eige-
naren van de camping als bijzon-
der �jn en vriendschappelijk.  Er is 
een warme band ontstaan. Kees: 
,,Toen mijn vrouw overleden was 
kwamen Gerard en Wilma als 
een van de eersten langs om mij 
te condoleren. Het voelde heel 
warm.” 

Men prijst de gastvrijheid van de 
eigenaren. Petra: ,,Ze doen er al-
les aan om het ons naar de zin 
te maken. Toen het WK dames-
voetbal werd gehouden nodig-
de Wilma iedereen op de cam-
ping uit om de wedstrijden in de 
schuur te komen kijken. Zij ver-
zorgde de soep, ko�e en brood-
jes en de hele schuur zat stamp-
vol.’’

Messi
Ondertussen schuiven Kas, Tijn 
en Enzo aan. Kas vertelt dat ze 
zich overdag hebben vermaakt 
met skelteren, trampolinesprin-
gen en buikschuiven. Buikschui-
ven? Petra legt uit: ,,Wilma zorgt 
voor een groot stuk plastic en 
een waterslang. Het water spuit 
je op het plastic. De kinderen ne-
men een aanloop en een duik en 
dan maar kijken wie de langste af-
stand a�egt.” 
Enzo is gek van Formule I en Max 
Verstappen, maar zijn meeste 
passie gaat uit naar voetbal. Hij 
is een groot fan van Messi. Gek 
genoeg draagt hij een shirt met 
de naam “Hazard” erop. Mes-
si was ten tijde van de aankoop 

waarschijnlijk niet in de aanbie-
ding. Als de verslaggever de jon-
gens uit de tent probeert te lok-
ken en opmerkt dat er toch niet 
veel aan moet zijn om met je opa 
en oma vakantie te vieren, blik-
ken er 3 paar ogen verontwaar-
digd en eensgezind in zijn rich-
ting. Hoe kan hij dat nu zeggen? 
,,Het is juist hartstikke leuk om sa-
men met hen op vakantie te zijn.” 
Een beste veer voor de grootou-
ders. ,,Dat mag ook wel”, zegt Leo 
lachend, “want deze week stellen 
wij ons in dienst van onze klein-
kinderen. We voetballen enfris-
beeën even hard met ze mee”.  

Leo, Petra en Kees vinden de ge-
meente Castricum aantrekkelijk 
vanwege de weidse uitzichten, 
het gezellige dorp en de mooie 
natuur op korte afstand. Zelf ko-
men ze uit IJmuiden en Velsen-
Zuid, maar ze vinden het hier 
toch anders en voelen zich op va-
kantie. Ze lopen weg met La Trat-
toria. 

Keezen
Kees vertelt dat hij voorzitter is 
van de Kip Caravanclub. Kees: 
,,Drie jaar terug waren we met 
de hele club een week op Ormb-
sy Field. Hier heeft men het nog 
over. Ik had enkele exemplaren 
van het Keezenspel meegeno-
men, omdat spelletjes mensen 
verbindt. Omdat dit spel hoofdza-
kelijk in de regio bekend is en de 
meeste clubleden van ver kwa-
men, vertelde ik bij de introductie 
van het spel dat dit naar mij ver-
noemd was. Ze dachten nog dat 
het waar was ook. We hadden een 
ontzettend leuke week samen.” 

Dan loopt het tegen half vijf. Tijd 
om de kal�es te voeren. Enzo en 
Nout trekken hun overall aan en 
lopen richting de stal. Eigenaar 
Gerard heeft al een emmer bix-
korrels voor de kal�es neergezet. 
Vanaf dat moment is er geen aan-
dacht meer voor de verslaggever. 
Met een laatste foto van het voe-
ren van de kal�es wordt het inter-
view afgesloten. (Tekst en foto’s: 
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 komen 
en wat trekt hen in het bijzonder in Castricum aan? Dit keer had 
hij contact met het echtpaar Leo en Petra Schaap. Zij staan al voor 
het elfde jaar op de camping Ormsby Field, waarvan Gerard en 
Wilma Veldt, alsmede hun dochter, eigenaar zijn.

Voor een familiespel is iedereen wel te vinden

Nout en Enzo tijdens het voeren van de kal�es

Warme grillworst geliefd op 
wekelijkse streekmarkt in Bakkum
Bakkum - De meeste inwoners 
weten het ondertussen wel; el-
ke woensdag staat Caroliene (bi-
ologische slager) met warme gril-
lworst op de streekmarkt. Voor 
veel kinderen, die woensdagmid-
dag vrij zijn, is het inmiddels vast 
ritueel geworden om een rondje 
over deze gezellige markt te ma-
ken en dan bij Caroliene een war-
me grillworst te kopen. Met een 
vers broodje bij de kraam van On-
no (bakkerij  Bak’m) is het echt 
een feestlunch!
Caroliene staat  ‘s morgens al voor 
dag en dauw op om alle spullen 
voor de markt voor te bereiden. 
Er moet van alles gemaakt wor-
den en dat vergt behoorlijk wat 

inspanning. Alles wordt door Ca-
roliene ambachtelijk vervaardigd: 
de biefstukken, minute steaks en 
andere lapjes worden vers afge-
sneden, de slavinken en ook de 
worstjes worden met de hand ge-
maakt. Daarnaast moeten er di-
verse vleeswaren gesneden wor-
den en natuurlijk mogen ook �-
let american  en salades niet ont-
breken op de markt. Al met al is 
het  minstens vijf uur werk om de 
veertig verschillende producten 
die aangeboden worden dagvers 
te produceren.
Maar al die inspanning is zeker 
niet voor niets; alles ligt prachtig 
te pronken in de gekoelde vitrine 
op het marktplein. Naast de toon-

bank ligt de grilworst in de grill 
bruin te bakken. Dat zorgt voor 
een heerlijke geur van vers ge-
braden vlees op het marktplein. Is 
het niet te druk, dan krijgen pas-
santen vaak een plakje van deze 
warme lekkernij aangeboden en 
dat leidt vaak ook tot aankoop. 
Zo draagt de altijd goed gemuts-
te en gedreven Caroliene, naast 
de inzet van de andere marktcol-
lega’s, bij aan het succes van de 
gezellige streekmarkt in Bakkum. 

De streekmarkt is er nog tot en 
met woensdag 2 oktober 2019. 
Kom eens langs en geniet van de 
gezellige sfeer en de mooie pro-
ducten!
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Met rondleidingen
Abdijmarkt in Egmond
Egmond-Binnen - Zaterdag 31 
augustus staat een ambachtelij-
ke abdijmarkt op de agenda in 
de Abdij van Egmond. Er is van al-
les te zien en te beleven. De broe-
ders gaan met belangstellenden 
in gesprek over het monastieke 
leven. De monniken geven rond-
leidingen door de tuinen en ver-
tellen over de bewogen historie 
van de abdij. Neem een kijkje in 
de Vlindertuin van broeder Frans 
en ga mee met een rondleiding 
rond de Abdij of in de kruiden-
tuin: om 11.00 en 14.30 uur is er 
een natuurondleiding langs het 
project Levende Aarde (groente-
tuin, Strabotuin en groentekas). 
Om 11.15, 13.00 en 14.00 uur 
voert een rondleiding de deelne-
mers terug in de bewogen histo-
rie van de abdij. Ontdek hoe een 

blok hout een kaarsenstandaard 
wordt en volg een demonstratie 
beeldhouwen of kaarsen beschil-
deren. Struin door de Abdijwin-
kel en geniet van huisgemaakte 
fruitsappen, broodjes en gebak-
jes vanuit de abdijkeuken. 
De zusters van het Liobaklooster 
verkopen producten uit het ei-
gen atelier en de eigen weverij. In 
de Abdijwinkel kan men terecht 
voor kaarsen, boeken, religieuze 
producten en abdijproducten zo-
als kaas, olie, jam, kaas, honing en 
producten uit andere abdijen.
De Abdijmarkt wordt gehouden 
op zaterdag 31 augustus in de 
tuinen van de Abdij, ingang: Ab-
dijwinkel, Vennewatersweg 27a, 
1935 AR Egmond-Binnen, van 
10.00 tot 15.30 uur.  (Foto: aange-
leverd)

Weer plannen voor een 
restaurant in Overslot
Egmond aan den Hoef - Donder-
dag 29 augustus om 20.00 uur  is 
er een informatieavond voor be-
woners en belangstellenden over 
de plannen die de gemeente Ber-
gen heeft met de panden vanaf 
Hoeve Overslot tot en met Huys 
Egmont in Dorpshuis Hanswijk 
in Egmond aan den Hoef. In de-
ze plannen wordt wederom ge-
sproken over een restaurant in 
Hoeve Overslot, waardoor het bij-
zondere concept van museum-
hoeve Overslot met muziek, een 
schelpenkabinet, antiquiteiten, 
hedendaagse kunst en aandacht 
voor de meer dan duizendjarige 
kunstgeschiedenis van Egmond, 
met meer dan 10.000 bezoekers 
per jaar, dreigt plaats te moeten 
maken voor een horeca onderne-
mer die er een Bourgondisch res-
taurant wil vestigen. 

Op zondagmiddag 1 septem-
ber speelt Los Otros Pendejos in 
Overslot. De stukken die ze bren-
gen zijn sterk geïnspireerd op de 
jazz, rock en funk klanken zoals 
die in de late ‘70er en begin 80’er 
jaren uit Amerika kwamen. In de-
ze tijd liggen ook de roots van het 

muzikale pad van de mannen. 
Een en ander wordt gelardeerd 
met eigentijdse niet altijd zo in-
gewikkelde melodieën en regel-
matig wat wildere stukken: ze 
maken graag gebruik van de im-
provisatie en dynamiek die een 
combinatie van stijlen kan ople-
veren. Tijdens de muziek kunt u 
genieten van Catalaanse kunst. 
Aan de wanden is gra�sch werk 
te zien van de grote vier Cata-
laanse kunstenaars, Picasso, Miro, 
Dali en Tapies. Lithogra�eën afge-
drukt op speciaal papier en in be-
perkte oplages uitgebracht, be-
doeld voor verzamelaars en lief-
hebbers om te bewaren of in te 
lijsten en moeten vooral niet wor-
den verward met posters. Veel 
van deze afdrukken werden spe-
ciaal gemaakt in opdracht van de 
invloedrijke Galerie Maeght met 
�lialen in Parijs en Barcelona.  

Museumhoeve Overslot aan de 
Slotweg 42 in Egmond aan den 
Hoef is ieder weekend vrij te be-
zoeken  vanaf 14.00 uur, met op 
zondagmiddag van 16.00 tot 
18.00 bijzondere concerten. (Fo-
to: aangeleverd)

Willibrordus Draait 
Door 2019
Heiloo - Op 30 en 31 augustus en 
1 september 2019 vindt de vijf-
de editie van Willibrordus Draait 
Door plaats in Heiloo. Een af-
wisselend, inspirerend en kleur-
rijk evenement met veel muziek, 
theater en verhalen voor jong en 
oud.
Dit keer met onder anderen the-
atergroep BOT, spectaculair mo-
biel straattheater van ABACUS, 
woonwagensprookjes, de Jan 
Molenaar Big Band, Burnin’Burri-
tos, caberetier Fabian Franciscus 
en nog veel meer. Voor toegang 
tot terrein zowel als alle voorstel-
lingen geldt: gratis entree!
Willibrordus Draait Door is een 
jaarlijks terugkerend evenement 
dat wordt gehouden op het 
Landgoed Willibrordus te Heiloo.
Dit landgoed staat bij velen in 
de regio nog steeds bekend on-
der de naam “Willibrordusstich-
ting” - de naam van de psychia-
trische inrichting die hier vroeger 
gevestigd was. Sinds 2011 zijn 
Landgoed en monumentale ge-
bouwen herbestemd. Zo is er nu 
de Cultuurkoepel gevestigd waar 
het hele jaar door optredens 
plaatsvinden, is er een museum-
kwartier, het restaurant Keuken 

met Karakter, Theeschenkerij de 
Trog,  de VVV-Verhalenkamer en 
nog veel meer. Daarnaast biedt 
op het Landgoed de GGZ-NHN 
aan +250 cliënten kort- en lang-
durige klinische behandeling.
Deze bijzondere locatie vormt 
voor de stichting Willibrordus 
Draait Door de ideale locatie om 
jaarlijks een evenement met een 
kenmerkende programmering te 
organiseren. Samen kijken, luiste-
ren, zich verwonderen en verba-
zen en daarbij een knipoog te ge-
ven naar de psychiatrie. Het mot-
to van het evenement: “Voeding 
voor de geest”, vind je terug in de 
programmering, in de verhalen, 
de ontmoetingen, het theater en 
de workshops.
Regionaal en landelijk bekende 
artiesten op het gebied van the-
ater en muziek de basis van het 
evenement. Daarnaast vinden er 
workshops plaats, is er beelden-
de kunst, kunnen kinderen ge-
nieten van verschillende kinder-
programma’s, is er de Roots Mar-
ket en is er ruimte voor de inwen-
dige mens.
Meer informatie is te vinden op 
www.willibrordusdraaitdoor.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Korte cursus ‘verhalen 
schrijven over je leven’
Heiloo - Dertien september start 
in de bibliotheek in Heiloo een 
korte cursus verhalen schrijven 
over je leven. Bij voldoende be-
langstelling gaat de cursus ook in 
Castricum van start.
Verzucht je weleens ’Ik zou er wel 
een boek over kunnen schrijven!’ 
Maar doe je het niet? Of heb je 
kleine beginnetjes gemaakt en 
belanden die dan toch weer in 
de la? Dan is dit je kans. Tenslot-
te is ieder mens uniek en is elk 
verhaal bijzonder en de moeite 
waard. He schrijven van verhalen 
over je leven geeft niet alleen ple-
zier, maar levert ook inzicht op, 
ontdekkingen, een ander stand-
punt. Het gaat immers niet om 
droge feiten, maar om de herin-
neringen die jouw leven hebben 
gekleurd. Jouw verhaal laat zien 
wat je met je meedraagt.  Je eer-
ste dansschoenen, de geboor-
te van een kind, overwonnen ob-
stakels, dierbare voorwerpen die 

nog altijd in je huis staan en die 
een eigen geschiedenis dragen, 
een leerkracht waar je een dier-
bare herinnering aan hebt, of 
juist niet! De beschrijving van je 
ouderlijk huis, de lange zomerva-
kanties…
Kortom: dit is een cursus voor wie 
met een hoofd vol verhalen loopt 
en niet weet hoe te beginnen.Je 
leert in deze cursus een leesbaar 
en boeiend verhaal te schrijven. 
Aan de hand van speelse en uit-
dagende opdrachten start je met 
het schrijven van je eigen verhaal 
en krijg je inzicht in de techniek 
van het schrijven. De cursus be-
staat uit vier bijeenkomsten een 
maal in de drie weken: 13 sep-
tember, 4 oktober, 1 november 
en 29 november. 
De cursus wordt gegeven door 
Margreet Schouwenaar, schrijver 
en dichter. Voor inlichtingen en/
of opgave: info@margreetschou-
wenaar.nl of tel: 072-5332418.

Nieuwe exposities in 
Galerie Streetscape
Castricum - Zondag 8 septem-
ber van 16.00 tot 18.00 uur is de 
feestelijke opening van vijf nieu-
we exposities in Galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 in Castri-
cum. Jeanine Brasser (op foto te 
zien bij haar schilderij de lelle-
bellen) en alle andere exposan-
ten zijn hierbij aanwezig. Ieder-
een is van harte welkom! Jeanine: 
,,Als ik begin te schilderen waan ik 
me voor mijn gevoel in de hemel. 
De mooie en vrolijke kleuren daar 
wordt ik zo blij van en ik hoop dit 
gevoel mee te geven aan ieder-
een die met mijn schilderijen in 
aanraking komt!” Haar expositie 
opent samen met de exposities 
van Sabrina Tacci - 22 Tarotschil-
derijen, voor het eerst in Neder-
land te zien. Riann (Alkmaar) olie-
verfschilderijen op paneel en bij-

zondere cadeau artikelen, Beatrix 
Boogaard (Castricum) - schilderij-
en, Cécile Ter Borgh (Amsterdam) 
- keramiek serie van de Dierenrie-
men. Deze zijn samen met Chine-
se Dierenriem kunstenaarspor-
tretten van Saskia Steenbakkers 
(Castricum) in de toonkamer van 
de galerie te zien.  
De historische auto-expositie van 
Frans Hendriks (tevens te zien in 
de etalages van Dorpsstraat 63) is 
nog tot en met zondag 1 septem-
ber te zien.

Openingstijden: dinsdag en 
woensdag 9.30-12.00 uur tijdens 
het inloopatelier van Mieke Ro-
zing en vrijdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Info: 
www.streetscape.nl. (Foto: Saskia 
Steenbakkers) 

Boeken-, platen- en 
verzamelmarkt
Heemskerk - Op zaterdag 31 au-
gustus wordt op het Nielenplein 
in het winkelhart van Heems-
kerk weer een boeken-, platen- 
en verzamelmarkt gehouden Van 

09.00 tot 16.30 uur. Er zijn nog 
enkele kramen beschikbaar. In-
fo 0251-225150 of per e-mail: 
n.gahrmann@ziggo.nl. (Foto: An-
ton Siedsma)

Lezing Groei & Bloei over 
de duinen en de polders
Heiloo - Groei & Bloei Midden 
Kennemerland organiseert op 11 
september een lezing in de ter 
Clousterkerk in Heiloo. Dick Groe-
nedijk vertelt over de duinen, nu 
en in de toekomst en Johan Stu-
art vertelt over het land achter de 

duinen: de polder
Deze lezing begint om 20.00 uur 
in de Ter Coulsterkerk op de Hol-
leweg 111 in Heiloo. Leden van 
Groei & Bloei hebben gratis toe-
gang, niet-leden betalen € 3,-. 
(Foto: aangeleverd)

Een laatste avondje ‘Luchtig 
Slot’ met Achterom
Egmond aan den Hoef - Op zon-
dag 1 september is de laatste po-
ezie-muziekavond van dit zomer-
seizoen in de serie ‘Luchtig Slot’. 
Een serie die jaarlijks plaatsvindt 
in de Slotkapel te Egmond aan 
den Hoef. Op het thema ‘voor-
bij de grenzen’ speelt de muziek-
groep Achterom een uurtje poë-
tisch en muzikaal met de grenzen 
in en van het leven. Ingrid Zwart 
zal met materiaal uit onze omge-
ving voor een bijpassend natuur-
kunstwerk zorgen. 

De groep Achterom (www.mu-
ziekgroepachterom.nl) bestaat 
uit: Hans van der Laan: �uit, saxo-
foon, voordracht en zang; Henk 
van Meegen: piano en voor-
dracht; Henk Engel, gitaar, voor-
dracht en zang; Jan Tulp: gitaar, 
accordeon, voordracht en zang.

Zondag 1 september, 20.00 uur, 
Slotkapel Egmond aan den Hoef. 
Deur open om 19.30 uur. Er is 
geen entree te betalen. Wel staat 
er een collectebus.
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Meervogels’31 wint CAL-cup
Castricum - Afgelopen week 
heeft de jaarlijkse strijd om de 
CAL-cup plaatsgevonden. Sinds 
2002 wordt door de vier voetbal-
clubs uit de gemeente Castricum 
gestreden om de gemeentelijke 
eer. Dit jaar was Meervogels’31 
de terechte winnaar. Afgelopen 

week werden achtereenvolgens 
Limmen (2-1) en Vitesse’22 (4-3) 
verslagen. 
Omdat FC Castricum ook te sterk 
bleek voor Limmen (2-1) en Vites-
se’22 (3-1), viel de beslissing op 
de laatste zondag. 
In deze �nale was Meervogels’31 

ook te sterk voor FC Castricum (2-
0) en daardoor is de cup een jaar 
lang in de prijzenkast in Akersloot 
te bewonderen. 

Limmen legde beslag om de 3e 
plaats door Vitesse’22 met 2-0 te 
verslaan. (Foto: aangeleverd)

Spectaculaire brandweeroefening
Castricum - Vorige week dins-
dagavond hield de brandweer 
een spectaculaire oefening op de 
Castricummerwerf. In de bocht 
bij AC Borst was een vrachtwagen 
op zijn kant terecht gekomen. De-
ze was op een personenauto ge-
vallen waar nog twee slachto�ers 
in zaten. De oefenleiding heeft 
deze oefening uitgezet met me-
dewerking van Van den  Boog-
aard uit Beverwijk.
 
De brandweerlieden werden op-
geroepen door de alarmcentra-
le voor een ongeval met beknel-
ling tussen twee voertuigen. Er 
werd echter niet bij gezegd dat 
er een vrachtwagen bij betrok-
ken was. Dit om te kijken hoe de 
spuitgasten hierop zouden reage-
ren. Toen zij aankwamen waren ze 
ook compleet verrast, omdat ze 
meestal oefenen met personen-
auto’s en niet met een vrachtwa-
gen. 
De bevelvoerder en zijn man-
schappen pakten de oefening 
goed op en er werd overal aan 

gedacht. Zo werd het bergings-
bedrijf er ook bij betrokken om 
de vrachtwagen te zekeren, zo-
dat ze op een veilige manier het 
dak van de personenauto konden 
knippen. 
Daarna konden de slachto�ers 

bevrijd worden. Daarna lieten de 
medewerkers van Van den Boog-
aard zien hoe ze de vrachtwagen 
weer op zijn wielen kreeg. 

Het was een zeer leerzame oefe-
ning. (Foto: Evelien Olivier)

Luisterlezing: van Brel tot Piaf
Castricum - In de serie De Och-
tenden kunnen belangstellenden 
op donderdag 5 september om 
10.00 uur in de bibliotheek in Cas-
tricum komen luisteren en kijken 
naar een luisterlezing over Fran-
se Chansons. Tijdens deze luis-
terlezing  krijgt men die prachti-
ge chansons te horen met de Ne-
derlandse vertaling, en komt men 
meer te weten over de artiesten. 
Fluitist Fred Suring vertelt er ge-
passioneerd over. 

Van Brel tot Piaf
We kennen ze allemaal wel, die 
prachtige Franse chansons uit de 
vorige eeuw. Maar helaas spreken 
we niet allemaal Frans. Tijdens de-
ze luisterlezing krijg je die prach-
tige chansons te horen met de 
Nederlandse vertaling, en kom 
je meer te weten over de arties-
ten. We besteden aandacht aan 
de levens en chansons van: Ge-
orge Brassens, Françoise Hardy, 
Jacques Brel, George Moustaki, 
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour 
en natuurlijk aan Edith Piaf. Deze 
lezing is een must voor iedere lief-
hebber.

Fred Suring
Fred Suring is van huis uit �uitist 
en gaf zijn hele leven �uitlessen. 

Naast zijn �uitdocentschap was 
hij docent muziekgeschiedenis 
bij Cool in Heerhugowaard.

De Ochtenden
Bibliotheek Kennemerwaard or-
ganiseert regelmatig een pro-
gramma voor senioren met als ti-
tel: De Ochtenden. Deze ochten-
den van 10.00 tot 12.00 uur staan 
in het teken van cultuur en infor-
matie, maar ook gezellig samen-
zijn en nieuwe mensen ontmoe-
ten.

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom 
op donderdag 5 september van 
10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Castri-
cum, Geesterduinweg 1. De toe-
gang is € 5,- inclusief een kopje 
ko�e of thee. 
Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
Klantenservice in één van on-
ze vestigingen (betalen met pin). 
(Foto: aangeleverd)

Helpt u ook?
Familie en vrienden in actie voor 
stamceltherapie Laura Koot
Limmen - In 2010 kreeg Laura 
Koot (34 jaar) uit Limmen de diag-
nose MS en helaas een erg agres-
sieve vorm. De afgelopen 9 jaar 
heeft zij veel moeten inleveren, 
voornamelijk op motorisch ge-
bied. Het begon met sporten en 
later moest ze ook haar baan in 
de evenementenwereld opzeg-
gen. Nu is ook het �etsen, lopen 
en zelfs opstaan uit eigen bewe-
ging praktisch onmogelijk… Ze 
zou zo graag weer de kleine din-
gen willen doen; het openen van 
een zakje chips voor haar 5-ja-
rige zoontje Alain, het vlech-
ten van haar haar, het geven van 
een spontane knu�el aan haar 
man Erik of “gewoon” een keer 
de sterkste zijn thuis. Wat zou ze 
dit allemaal weer graag willen 
doen en daarmee weer een beet-
je meer Laura worden.

Het goede nieuws: er is hoop!
In Nederland is Laura uitbehan-
deld, maar in bepaalde landen 
wordt ook voor MS stamcelthe-
rapie behandeling (HSCT) toege-
past met een redelijke kans op 
stilstand, met geluk zelfs verbete-
ring. Laura heeft een moedig en 
dapper besluit genomen om het 
gevecht aan te gaan tegen deze 
rotziekte. 
Recentelijk heeft ze te horen ge-
kregen dat zij voor deze behan-
deling welkom is in Moskou waar 
zij woensdag 25 september zal 
starten. 

We gaan ervoor! 
Laura vertelt: ,,Ik zal de dag dat we 
slecht nieuws kregen nooit verge-

ten. Erik en ik hebben de trein ge-
pakt naar Amsterdam en terwijl 
we hand in hand over de grach-
ten liepen besloten we dat we 
niet bij de pakken neer zouden 
zitten. We gaan geen zorgen ma-
ken over dingen in de toekomst 
die misschien niet gaan gebeu-
ren. Dit hebben we oprecht heel 
lang volgehouden, zelfs de laat-
ste paar jaar dat het steeds meer 
ons leven ging beïnvloeden. Tot 
nu. We maken ons zorgen. We 
moeten iets doen, de achteruit-
gang moet stoppen en in Mos-
kou heb ik hier kans op. Geen ga-
rantie, ik weet de risico’s, maar ik 
moet deze kans grijpen. We gaan 
ervoor!”

Helpt u Lau naar Moskou?
Helaas wordt deze behandeling 
niet vergoed door de verzekering 
waardoor de totale kosten van 
ongeveer € 70.000,- voor eigen 
rekening komen. Inmiddels is er 
een actieteam opgestaan om dit 
astronomische bedrag bij elkaar 
te krijgen. Door middel van het 
organiseren van crowdfunding 
op meerdere manieren proberen 
zij zoveel mogelijk geld op te ha-
len om deze behandeling moge-
lijk te maken. Op de website vindt 
u meer informatie over de initia-
tieven. Ook kunt u eenvoudig een 
bedrag doneren. Kijk op www.
LaunaarMoskou.nl. (Foto: aange-
leverd)

Het 45e seizoen van Limmen Cultuur
Limmen - De zomervakantie is 
alweer ten einde. Voor iedereen 
weer een gebeurtenis om naar uit 
te kijken. Voor Limmen Cultuur is 
dat hét moment om het nieuwe 
programma te presenteren.
Dit jaar is een speciaal jaar; ze vie-
ren hun 45-jarig jubileum. Reden 
om uit te pakken. 
Om dit 45e seizoen te beginnen 
heeft Limmen Cultuur twee le-
den van het eerste uur, Will Kroo-
ne en Jan Admiraal uitgenodigd 
voor een korte terugblik van Lim-
men Cultuur. Het Ampzing ge-
nootschap zal het muzikale feest-
je vervolgen. Het genootschap 
schrijft, illustreert en zingt in feil-
loos ABN zodat iedereen het be-
grijpen ken….
In december een vocalpopgroep 
‘De meisjes met de wijsjes’. De 
popgroep zingt nostalgische Ne-
derlandse liederen. Klassiekers 
van toen tot nu worden, voor de-
ze gelegenheid met een ‘kerstige’ 
knipoog, vierstemmig nieuw le-
ven ingeblazen.
In januari Noa Eyl en Trio Bacht-
aloh. Noa is niet alleen virtuoos 
violist maar ook een performer. 

Samen met zijn vrienden speelt 
hij een Balkan-Gipsy programma. 
In april mezzosopraan Cora Burg-
graaf, samen met pianist Hans 
Eijsackers geeft zij een try-out van 
haar voorstelling Elsa. Een bijzon-
der concert waarin zij haar thea-
trale kant kan laten zien!
Voor de literaire voorstellingen 
heeft Limmen Cultuur in no-
vember Lidewijde Paris uitge-
nodigd. Zij is de oprichter van 
Lees!ambassade, die het literai-

re lezen op een toegankelijke 
en onderhoudende manier pro-
moot. Zij reist door het land met 
Lees!workshops, geeft les en in-
terviewt schrijvers.  
In februari Aaf Brandt Corstius. 
Zij is columnist en schrijfster van 
boeken en toneelstukken. Regel-
matig is zij tafeldame van DDWD. 
Een avond met een verfrissende, 
humoristische kijk op actuele the-
ma’s. 
Vaste bezoekers weten dat men 
ook vaste item heeft: zoals de Sin-
terklaasvoorstelling voor jong en 
oud in november. In maart Artis-
tiek & Creatief, de expositie van 
en voor de inwoners van Limmen 
en de wijde omgeving. Op 4 mei 
herdenken ze de oorlogsslachtof-
fers, gevolgd door een stille tocht 
naar het monument in Castricum. 
De site is weer bijgewerkt en op 
diverse locaties in Limmen, Hei-
loo en Castricum ligt het pro-
grammaboekje. Alle informatie 
over optredens, tijden, locaties en 
toegangsprijzen is te vinden op 
www.limmencultuur.nl en men 
kan daar een bericht achterlaten. 
(Foto: aangeleverd)

Igram blij met nieuwe dansleidster
Castricum - Internationale dans-
vereniging Igram is zeer ver-
heugd dit jaar te kunnen star-
ten met een nieuwe dansleid-
ster. Dansleiders voor internatio-
nale dansclubs zijn schaars, maar 
Igram heeft het geluk de jonge 
Floortje Doeksen aan zich te kun-
nen binden. 

Floortje  (1989) is op haar 15e jaar 
begonnen met dansen. Ze rond-
de haar opleiding in 2009 af in 
specialisatierichting werelddans-
moderne dans. Van 2009 tot 2013 
zette ze haar dansstudie voort 
aan de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten Tilburg, waar ze in de 
richting Choreogra�e afstudeer-
de. In de jaren daarna begon ze 
met lesgeven aan verschillende 
volksdansgroepen. 

Verder leidt zij bals en instuiven 
en heeft haar eerste stukjes fol-

klorechoreogra�e gemaakt  voor 
Paloina in Amsterdam en Phoe-
nix in Apeldoorn. Daarnaast is zij 

danseres bij Internationaal Dan-
sensemble Paloina in Amsterdam.
Voor Floortje betekent wereld-
dans: genieten van de mooie mu-
ziek en daarop sámen dansen, el-
kaar opzwepen, meegenomen 
worden in verschillende stijlen en 
sferen die de variatie in herkom-
sten met zich meebrengt.

Het dansseizoen begint op 1 sep-
tember met een openingsinstuif 
in de Juliana van Stolbergschool. 
De lessen zijn op: maandagavond 
in de gymzaal Walingstuin 2, dins-
dagavond in Cultureel centrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
en donderdagochtend ook in het 
Cultureel centrum Geesterhage.

Meer informatie op de website,  
Igram.nl, of telefonisch via 0251-
655148 en men kan altijd tijdens 
de lesuren langs komen. (Foto: 
aangeleverd)
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Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 5 september 

     Commissies
19.30  20.30 Begroti ngswijziging D Hollands oorden
19.30  20.30 Auditcommissie
 
 Raadsin or ati e ijeenko st
20.45  22.00 Presentati e van de Omgevingsdienst oord-Holland oord (vml. D)  
 in het kader van informati evoorziening rondom emeenschappelijke  
 egelingen 
   
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissie-
vergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen 
weer beschikbaar

i t u graag gaan erken, o  oekt 
u een andere aan  oteer dan 
dinsdag  okto er in u  agenda, 

ant op die datu  is er an  
tot  uur een grote anen arkt 
in et tadion in k aar 
ge ukkig kan dit e ene ent 

ondanks de sc ade aan et 
stadion ge oon doorgaan  
euke acatures, in or ati e 

o er o sc o ingstrajecten o  
erken in et uiten and, de 

kansen iggen oor et grijpen  
o  kijken at de o er eid en 
et edrij s e en u te ieden 
e en, krijg so icitati eti ps en 

aat een profi e oto aken  ind 
erk in de ranc e die ij u past  

an agrarisc  tot org, esti g 
erkge ers ijn aan e ig  

uto o i isten en fi etsers, opge et  ana   septe er ijn er o eidingen an ege erk
aa eden aan et rioo   kunt op de oge eg in i en, en op ersc i ende p aatsen aan 

de orpsstraat en de orenstraat in astricu  oge ijk erkeers inder onder inden

oge eg in i en
Vanaf 2 september is de Hogeweg tussen nummer 150 en 160 volledig afgesloten. De wegafsluit-
ing is noodzakelijk omdat P root daar riolering gaan aanleggen voor het nieuwbouwproject 
Limmer Linten. Als het weer meewerkt en als de werkzaamheden op schema blijven, kunt u 
vanaf 18 september weer gebruik maken van dit gedeelte van de Hogeweg.
Fietsers zullen worden omgeleid. Tijdens de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de bereikbaarheid voor bewoners. 

orpsstraat en orenstraat astricu  
Ook in Castricum wordt aan het riool gewerkt. Van 2 tot en met 10 september wordt de riolering  
op verschillende plaatsen in de Dorpsstraat en Torenstraat gerenoveerd. De rioolbuis krijgt een 
nieuwe voering ofwel kous en kan dan weer vijft ig jaar mee. Door de zogenaamde relining hoeft  
de straat niet over de hele lengte open en blijft  de overlast beperkt. Wel moeten bewoners 
enige dagen rekening houden met verkeershinder, geur- en geluidshinder. 

anning en ocati es erk aa eden
De bewoners en bedrijven krijgen van aannemer Aarsle   schrift elijk bericht voordat het werk 
begint. Op de volgende locati es zijn er rioolwerkzaamheden: 

 Dorpsstraat tussen de Prinses Beatrixstraat en orte Cieweg.
 Torenstraat tussen de Dorpsstraat en de weg naar parkeergarage Bakkerspleintje.

eer in or ati e
Meer informati e en een detailplanning is te vinden op de website van de aannemer: 
www.aarsle  -bv.nl zie info bewoners . Heeft  u nog vragen over de werkzaamheden aan het 
project in Castricum  Dan kunt u ook bellen met de uitvoerder, de heer aap roenewold, 
bereikbaar op: 06 205 807 66.

Rioolwerkzaamheden in september

Monumentencommissie zoekt 
restauratie-architect en bouwkundige

e ei oo r onu entenco issie  ee   op dit o ent t ee acatures  Bent u 
restaurati e arc itect, o  ent u ou kundige en kent u u  eg in ei oo, dan ko en ij graag 

et u in contact  

De HMC adviseert de burgemeester en wethouders over allerlei zaken die te maken hebben 
met monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de gemeente Heiloo. 
Daarnaast adviseert deze commissie het college ook over cultuurhistorisch waardevol landschap 
en archeologie.

Wij zoeken
a. en restaurati e-architect met ervaring met het restaureren van historische bouwwerken.
b. en architect of bouwkundige met kennis van Heiloo.

Beide functi es zijn van belang, omdat wij monumenteigenaren in het voortraject van een 
restaurati e begeleiden om tot een goede omgevingsvergunning te komen. raag ontvangen wij 
uw reacti e v r 9 september 2019.  kunt deze richten aan de secretaris van de HMC, mw. A. 
van Breugel, Postbus 1, 1850 AA Heiloo of via email: anitavanbreugel debuch.nl. Telefoon 088-
909 7349. 

i t u in u  eigen 
oning ini aa  t ee 

energie esparende, 
iso erende, aatrege en 
tre  en  an kunt u 

ana   septe er eer 
su sidie aan ragen  

e su sidierege ing 
energie esparing eigen uis 

 is esc ik aar oor 
eigenaar n e oner  n 
opdrac t an de o er eid 
ste t de Rijksdienst oor 
Onderne end eder and 
R O  tot en et    

i joen esc ik aar  

De subsidie kan aangevraagd 
worden wanneer er in de 
bestaande koopwoning twee 
grote energiebesparende 
isolati emaatregelen worden 
genomen. Ook dient u 
eigenaar n bewoner te zijn 
van de woning.  kunt per 
woning maximaal  10.000 aanvragen. aat u een grote duurzame verbouwing tegemoet  Denk 
dan aan de subsidie voor een energiezuinig pakket.

De S H voor eigenaar n bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 
2020. Voor voorwaarden en meer informati e kunt u terecht op www.rvo.nl. Ook is er een S H 
beschikbaar voor Vv s.

Algemene informati e over verduurzaming van woningen en fi nanciële regelingen is te vinden op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het aadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur.  hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken.  krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

et eerst o gende Raadsspreekuur is op aandag  septe er
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 

Banenmarkt 1 oktober 
Zet het alvast in uw agenda!
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag 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 Dusseldorperweg 94 in Limmen 
 Het inpandig verbouwen van een schuur en het plaatsen van dakramen   
 (WABO1901352) 
160819 Bakkummerstraat 15 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1901385)
190819 Amandellint 16a in Limmen 
 Het aanpassen van de kapconstructi e (WABO1901390)
200819 Julianaweg 79 in Akersloot 
 Het ti jdelijk plaatsen van een woonunit (WABO1901402)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
160819 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het realiseren van een ti jdelijk hekwerk en schuilgelegenheden voor een 
 hondenopvang (WABO1901007)
230819 Geesterduin 4 in Castricum  
 Het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 
 23 september 2019.
 (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3)
 (WABO1901158)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Recti fi cati e
Op 3 juli 2019 zijn onderstaande aanvragen gepubliceerd:
 
270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931) 
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het veranderen van een bedrijfswoning naar een woning (WABO1900492)

Dit moet zijn

270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het bouwen van een mantelzorgwoning met recreati eruimte/camping recepti e  
 (WABO1900263)
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931)

Bezwaar
Voor deze besluiten is het bezwaartermijn inmiddels verstreken. Voor meer informati e kunt 
u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
150819 Geesterduinweg, Dorpsstraat in Castricum  
 Doorlopende evenementenvergunning, Sti chti ng Op de Hoge Daken, intocht  
 Sinterklaas op zaterdag 16 november 2019, verzenddatum besluit 20 augustus  
 2019 (APV1900525)
220819 Dorpskern in Limmen  
 Evenementenvergunning Kermis Run Limmen 2019 op zaterdag 7 september 2019,   
 verzenddatum besluit 22 augustus 2019 (APV1900655)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 28 augustus 2019.

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

09 28 augustus 2019

Gemeente

Fietsers op 
weekmarkt 
bekeurd
Castricum - Vrijdag heeft de po-
litie surveillances gehouden om 
�etsen op de markt tegen te 
gaan. Om 09.00, 10.00 en 14.00 
uur liepen de agenten over de 
markt. Marktkooplui en bezoe-
kers ondervinden hinder van de 
�etsers en er ontstaan soms ge-
vaarlijke situaties. De agenten 
hebben twee personen bekeurd 
voor het �etsen over de markt en 
twee personen gewaarschuwd 
die steppend met de �ets over de 
markt gingen.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Rock ’n Roll Street Festival in Akersloot
Akersloot - In het komende 
weekeinde wordt de 27e edi-
tie van het jaarlijkse Rock ‘n Roll 
Street Festival georganiseerd. De 
organisatie verwacht, evenals in 
voorgaande jaren, duizenden be-
zoekers op het Wilhelminaplein, 
waar niet alleen swingende rock 
‘n roll te horen zal zijn, maar waar 

ook een jaarmarkt, solexrace en 
oldtimerfestival worden gehou-
den. Onvervalste rock ‘n roll mu-
ziek, Amerikaanse automobie-
len, oldtimers, brommers, mo-
toren, petticoats, vetkuiven, so-
lexen, jukeboxen en zoveel meer. 
De organisatie is er ook dit jaar 
weer in geslaagd een indrukwek-

kende line-up neer te zetten met 
top bands uit Nederland. Op vrij-
dag 30 augustus om 16.00 uur be-
gint de jaarmarkt met maar liefst 
115 deelnemers. Zowel nieuwe 
als tweedehands goederen wor-
den hier verkocht, ook is er ruim-
te voor hobbyisten, nijverheid en 
goede doelen. Tevens is er een 
groot aanbod in snuisterijen, kle-
ding, jukeboxen, platen en am-
bachten uit de jaren 50 en 60. Een 
echte barbier komt zijn kap- en 
scheerkunsten vertonen en er is 
veel vertier voor de kleinere be-
zoekers. Al vanaf 15.00 uur zijn 
er vrijdag optredens van onder 
meer Eightball Boppers, DJ Swin-
ging Rocking Daddy, Crazy Ca-
dillac, JJ and The Fatcats en Them 
Lewis Boys.
Zaterdag 31 augustus staat in het 
teken van brullende motoren, 
overtrekkende benzinedampen, 
lange leren jassen en pothelmen, 
oftewel de solexrace ‘Hel van het 
Westen’. Het publiek kan boven-
dien smullen van diverse demon-

straties van snelle en indrukwek-
kende voertuigen.  Aansluitend is 
er muziek op het plein en in café 
De Vriendschap. Onder meer Ato-
mic 4, HiTombs , The Boogie Dogs 
en ’69 Comeback zullen optre-
den. Zondag 1 september vindt 
het oldtimerfestival wplaats met 
prachtige Cadillacs, Ford Thun-
derbirds, Mustangs en oerde-
gelijke Europese oldtimers. Ook 
oude motoren en nostalgische 
brommers worden getoond aan 
het publiek. Voorafgaand aan het 

festival gaan de auto’s een toer-
tocht maken. Om 12.00 uur is er 
een demonstratie rock ‘n roll dan-
sen. Muziek is er die middag van 
Beechcraft Bonanza, The Rocking 
Navigators, The Barnbees, Killer 
and The Cool Cats, Royal Dice en 
DJ Swinging Rocking Daddy.
Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk. Inschrijvingen voor een 
marktkraam, de solexrace of het 
oldtimerfestival kunnen via www.
rockenrollstreet.nl worden ge-
daan. (Foto’s: aangeleverd)
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag 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 Dusseldorperweg 94 in Limmen 
 Het inpandig verbouwen van een schuur en het plaatsen van dakramen   
 (WABO1901352) 
160819 Bakkummerstraat 15 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1901385)
190819 Amandellint 16a in Limmen 
 Het aanpassen van de kapconstructi e (WABO1901390)
200819 Julianaweg 79 in Akersloot 
 Het ti jdelijk plaatsen van een woonunit (WABO1901402)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
160819 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het realiseren van een ti jdelijk hekwerk en schuilgelegenheden voor een 
 hondenopvang (WABO1901007)
230819 Geesterduin 4 in Castricum  
 Het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 
 23 september 2019.
 (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3)
 (WABO1901158)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Recti fi cati e
Op 3 juli 2019 zijn onderstaande aanvragen gepubliceerd:
 
270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931) 
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het veranderen van een bedrijfswoning naar een woning (WABO1900492)

Dit moet zijn

270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het bouwen van een mantelzorgwoning met recreati eruimte/camping recepti e  
 (WABO1900263)
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931)

Bezwaar
Voor deze besluiten is het bezwaartermijn inmiddels verstreken. Voor meer informati e kunt 
u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
150819 Geesterduinweg, Dorpsstraat in Castricum  
 Doorlopende evenementenvergunning, Sti chti ng Op de Hoge Daken, intocht  
 Sinterklaas op zaterdag 16 november 2019, verzenddatum besluit 20 augustus  
 2019 (APV1900525)
220819 Dorpskern in Limmen  
 Evenementenvergunning Kermis Run Limmen 2019 op zaterdag 7 september 2019,   
 verzenddatum besluit 22 augustus 2019 (APV1900655)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 28 augustus 2019.

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

09 28 augustus 2019

Gemeente

Fietsers op 
weekmarkt 
bekeurd
Castricum - Vrijdag heeft de po-
litie surveillances gehouden om 
�etsen op de markt tegen te 
gaan. Om 09.00, 10.00 en 14.00 
uur liepen de agenten over de 
markt. Marktkooplui en bezoe-
kers ondervinden hinder van de 
�etsers en er ontstaan soms ge-
vaarlijke situaties. De agenten 
hebben twee personen bekeurd 
voor het �etsen over de markt en 
twee personen gewaarschuwd 
die steppend met de �ets over de 
markt gingen.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Rock ’n Roll Street Festival in Akersloot
Akersloot - In het komende 
weekeinde wordt de 27e edi-
tie van het jaarlijkse Rock ‘n Roll 
Street Festival georganiseerd. De 
organisatie verwacht, evenals in 
voorgaande jaren, duizenden be-
zoekers op het Wilhelminaplein, 
waar niet alleen swingende rock 
‘n roll te horen zal zijn, maar waar 

ook een jaarmarkt, solexrace en 
oldtimerfestival worden gehou-
den. Onvervalste rock ‘n roll mu-
ziek, Amerikaanse automobie-
len, oldtimers, brommers, mo-
toren, petticoats, vetkuiven, so-
lexen, jukeboxen en zoveel meer. 
De organisatie is er ook dit jaar 
weer in geslaagd een indrukwek-

kende line-up neer te zetten met 
top bands uit Nederland. Op vrij-
dag 30 augustus om 16.00 uur be-
gint de jaarmarkt met maar liefst 
115 deelnemers. Zowel nieuwe 
als tweedehands goederen wor-
den hier verkocht, ook is er ruim-
te voor hobbyisten, nijverheid en 
goede doelen. Tevens is er een 
groot aanbod in snuisterijen, kle-
ding, jukeboxen, platen en am-
bachten uit de jaren 50 en 60. Een 
echte barbier komt zijn kap- en 
scheerkunsten vertonen en er is 
veel vertier voor de kleinere be-
zoekers. Al vanaf 15.00 uur zijn 
er vrijdag optredens van onder 
meer Eightball Boppers, DJ Swin-
ging Rocking Daddy, Crazy Ca-
dillac, JJ and The Fatcats en Them 
Lewis Boys.
Zaterdag 31 augustus staat in het 
teken van brullende motoren, 
overtrekkende benzinedampen, 
lange leren jassen en pothelmen, 
oftewel de solexrace ‘Hel van het 
Westen’. Het publiek kan boven-
dien smullen van diverse demon-

straties van snelle en indrukwek-
kende voertuigen.  Aansluitend is 
er muziek op het plein en in café 
De Vriendschap. Onder meer Ato-
mic 4, HiTombs , The Boogie Dogs 
en ’69 Comeback zullen optre-
den. Zondag 1 september vindt 
het oldtimerfestival wplaats met 
prachtige Cadillacs, Ford Thun-
derbirds, Mustangs en oerde-
gelijke Europese oldtimers. Ook 
oude motoren en nostalgische 
brommers worden getoond aan 
het publiek. Voorafgaand aan het 

festival gaan de auto’s een toer-
tocht maken. Om 12.00 uur is er 
een demonstratie rock ‘n roll dan-
sen. Muziek is er die middag van 
Beechcraft Bonanza, The Rocking 
Navigators, The Barnbees, Killer 
and The Cool Cats, Royal Dice en 
DJ Swinging Rocking Daddy.
Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk. Inschrijvingen voor een 
marktkraam, de solexrace of het 
oldtimerfestival kunnen via www.
rockenrollstreet.nl worden ge-
daan. (Foto’s: aangeleverd)
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