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‘t Dierenduintje 
zoekt hulp
Castricum - ’t Dierenduintje, een 
kinderboerderij aan de Duinen-
boschweg, is een particulier ini-
tiatief dat werkt met vrijwilli-
gers. Momenteel wordt gezocht 
naar mensen die het leuk vin-
den om mee te helpen de dieren 
een goed onderkomen te geven. 
Meer informatie? Bel Fred: 06-
1620745693. 

CKenG niet in nieuw gemeentebestuur
Castricum - De coalitievor-
ming voor een nieuw gemeen-
tebestuur in Castricum gaat ver-
der zonder CKenG, de op een 
na grootste fractie in de raad. 
De partij voldeed niet aan de af-
spraak met VVD, CDA en De Vrije-
Lijst om twee potentiële wethou-
derskandidaten te leveren.
In een persbericht schrijft de par-
tij dat hun wethouderskandidaat, 
lijsttrekker Leo van Schoonhoven, 
al een jaar bekend is. CKenG zegt 

serieus te hebben gekeken naar 
een tweede kandidaat, maar wil-
de Van Schoonhoven ‘niet laten 
vallen, dan wel een speelbal van 
de andere partijen laten worden’. 
Volgens de partij is de beschik-
baarheid van een eventuele twee-
de kandidaat wel aan de commis-
sie bekendgemaakt. Indien Van 
Schoonhoven voor de sollicita-
tie zou afvallen, zou die twee-
de kandidaat naar voren kunnen 
komen, was en is het standpunt 

van CKenG. Van Schoonhoven 
zou dan wel eerder en fatsoenlijk 
moeten zijn bedankt, meent het 
bestuur van CKenG. 
Het partijbestuur betreurt de 
gang van zaken. ,,Transparantie 
en loyaliteit naar personen heeft 
CKenG kennelijk moeten opbre-
ken.’’ De partij zegt nog steeds 
achter het raadsprogramma te 
staan. ,,De fractie zal er nu op toe-
zien dat het ambitieuze program-
ma ook wordt gerealiseerd.’’

Open je ogen in Castricum
Castricum - Maandag is de ten-
toonstelling ‘Open Je Ogen!’ ver-
huisd van Alkmaar naar Castri-
cum. Met deze tentoonstelling 
van CoMensha - het expertise- en 
coördinatiecentrum voor slacht-
o�ers van mensenhandel - wordt 
aandacht gevraagd voor mensen-
handel. Na Castricum komt de-
zelfde tentoonstelling ook in Hei-
loo en Bergen te staan. 

In Castricum komt de tentoon-
stelling naast het gemeentehuis 
te staan op het trottoir langs de 
C.F. Smeetslaan. De tentoonstel-
ling bestaat uit dertig portret-
ten en verhalen van slachtof-
fers. Dertig indringende portret-
ten van vrouwen én mannen, die 
symbool staan voor het feit dat 
mensenhandel onder onze ogen 
plaatsvindt. 

De portretten zijn in opdracht 
van CoMensha en in samenwer-
king met stichting Open Mind 
tot stand gekomen en krachtig 
vastgelegd door fotograaf Ernst 
Coppejans. 
De foto’s brengen de ernst en de 
diversiteit van mensenhandel in 
Nederland in beeld. Op de foto’s 
zijn van de slachto�ers alleen de 
ogen te zien. 

De expositie op de paardenmarkt in Alkmaar (foto: aangeleverd)

Castricum - Wát een talenten wo-
nen er in Castricum en omstre-
ken! Dat bleek zaterdagavond 9 
juni tijdens de succesvolle twee-
de editie van Castricum’s Got Ta-
lent in Theater Koningsduyn. Niet 
alleen het publiek, maar ook pre-
sentator Henny Huisman en ju-
ryleden Jacques d’Ancona, Elise 
Keep, Ilonka Ory en Toon Mans 
waren er beduusd van.

De talentenjacht voor het goe-
de doel bestond uit negen acts. 
Door de enorme diversiteit van 
de optredens had de jury de bij-
na onmogelijke taak een winnaar 
te kiezen. Het werd Jakob Huizing 
uit Akersloot met zijn trompet.
Naast Jakob was Jeroen van Arkel 
aanwezig met zijn komische ‘bak-
ker Bob-act’. Als iemand veel ver-
voegingen met het woorden bak-
ken kan maken, is Jeroen het wel!
De band The Scarecrows van Yan-
nick Wishaupt en David Mooij 
trakteerde het publiek op fraaie 
samenzang met hun eigen ge-
schreven nummer ‘I love you 
more’.
JPTeens on Stage stond met 
maar liefst zestien scholieren op 
het podium voor een gedeel-
te van hun musical Sisters in Ac-

Opbrengst 6000 euro voor de KanjerKetting
Zeer geslaagde tweede editie van 
Castricum’s Got Talent

tion, waarbij zang, dans én acte-
ren aan bod kwamen. ,,Een spet-
terend stuk,” aldus het oordeel 
van de jury.
Zangeres Kiana Krimp had geko-
zen voor een moeilijk nummer 
maar wist dat met passie te bren-
gen. Passie was ook volop aanwe-
zig bij Hanke Pijlman die op pia-
no een puur klassiek stuk liet ho-
ren en de zaal hiermee in vervoe-
ring bracht.

Goochelaar Raymen Steenkamp 
verbijsterde de zaal en de ju-
ry toen hij een tafel liet zweven. 
De bezoekers konden even op 
adem komen bij het gevoelige 
harp-spel van Femke Ooijevaar. 
Ze speelde op haar harp Sunrise. 
De jury was hiervan zichtbaar on-
der de indruk.
Wie had er tot zaterdagavond 
van speed stacking gehoord? Ti-
mothy Ithurbure weet er alles van 
en liet zijn vingervlugheid zien 
met de Rubik’s Kubus en het sta-
pelen van bekertjes.
Van cabaret tot zang en van illu-
sionisme tot theater, de tweede 
editie van Castricum’s Got Talent 
was van begin tot eind een suc-
ces. 
Organisator Rotary Castricum-
Kennemerland is dan ook dik te-
vreden: jonge talenten kregen 
een podium, het publiek kreeg 
een wervelende show en er werd 
6.000 euro opgehaald voor de 
KanjerKetting, een initiatief voor 
kinderen met kanker.

Op Castricum TV, die de avond 
live uitzond, is de show nog de 
hele week te zien om 20.30 uur. 
(Foto: Mariëlle Renckens Fotogra-
�e)

Open tuinen 
op 16 en 17 juni
Castricum - In het weekeinde van 
16 en 17 juni zijn bijzondere pri-
vétuinen open in Castricum. De 
eigenaren vinden dat hun tuin 
bezocht en gezien mag worden 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Een 
�etsroute is beschikbaar. Wat 
komt men zoal tegen: moestuin, 
plantverkoop, buxustuin, lande-
lijke tuinen, boomgaard. Ook Ka-
pitein Rommel (zondag open) en 
Dierenduintje doen weer mee. 
Kijk voor de route, adressen en 
welke dag op FaceBook: www.fa-
cebook.com/OpenTuinenCastri-
cum/ en op www.midden-ken-
nemerland.groei.nl. Ook voor 
Akersloot in hetzelfde weekend. 
(foto: aangeleverd)

GEEN KRANT?
0251-674433

Sanne Wolters-Verstegen 
na winst naar EK Atletiek
Castricum - In de eerste limiet-
race van het seizoen heeft de Cas-
tricumse atlete Sanne Wolters-
Verstegen zich direct geplaatst 
voor de EK atletiek, komende 
zomer in het Olympisch Stadi-
on Berlijn. Bij de Global Athle-
tics wedstrijd in Nijmegen bleef 
zij op de 800 meter in de eind-
sprint concurrentie uit Ethiopie 
en Oeganda voor in een tijd van 
2.00.85, ruim onder de door de 
Atletiekunie gestelde limiet voor 
deelname.
Sanne heeft zich dit jaar in de 
winter voorbereid met een 
maand op hoogte in Iten, Kenia 
en in de voorjaarsstage hebben 

zij en coach Peter Wolters geko-
zen voor Flagsta� in Arizona.
,,De eerste weken terug verlie-
pen nog wat moeizaam. Ik was 
in Flagsta� door mijn enkel ge-
gaan, wat ervoor zorgde dat ik 
pas bij mijn eerste wedstrijd weer 
op spikes kon lopen. Daarna ging 
alles elke week wat beter,” aldus 
Sanne. ,,Komende weken zijn we 
lekker thuis op de Jan Hoberg-
straat. Deze weken staan in het 
teken van een nieuw blok door-
trainen, met tussendoor het NK 
Atletiek. Daarna brandt het sei-
zoen echt los, met elk weekend 
een race op hoog niveau.” (foto: 
aangeleverd)
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy
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Burgerlijke Stand Castricum
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor pu-
blicatie.

Overledenen
Castricum: 24-05-2018 Neel-
tje Kasimier, gehuwd met Wil-
lem Nauta; 01-06-2018 Corne-
lis M. Kroone, gehuwd met An-

na G. M. Herben; 03-06-2018 Be-
rendina H.E. Elling, gehuwd met 
Jacob Mohrs; 05-06-2018 Helena 
H.G. Verheul, weduwe van Petrus 
A. Nijnatten.
Elders: 29-05-2018 Bertha 
Goudriaan.

Geboortes
Castricum: 24-05-2018 Julian 
Pander, zoon van Ruud Pander en 

Eline Heesterbeek

Huwelijk/Geregistreerd Partner-
schap

Castricum: 02-06-2018 Marcus 
Veldkamp en Jolanda A.A. de 
Boer.

Elders: 01-06-2018 Johannes L.J. 
Janssens en Adriana van Toledo

Rondleidingen van 
stichting ‘de Hooge Weide’
Castricum - Het is inmiddels 
weer juni en zoals ieder jaar stelt 
de stichting ‘De Hooge Weide’ 
haar prachtige natuurgebied in 
Bakkum-Noord weer open in de 
vorm van gratis rondleidingen. 
Dit is een echte buitenkans voor 
amateur-fotografen en liefheb-
bers van pure natuur dichtbij 
huis. De kleurenpracht van de uit-
bundige bloemenzee is een waar 
feest voor het oog. Er zullen weer 
talloze orchideeën te zien zijn, zo-
als de Wespenorchis, de Rietor-
chis en de Keverorchis. Geel zal 
het zien van de Grote Ratelaar en 
wellicht is het weer genieten van 
het uitkomen van de vele rood-
zwarte Sint Jansvlinders. Kwette-
rende rietvogels completeren het 
beeld.
De stichting beheert 17 ha in Bak-

kum met botanische doelstelling 
en 100 ha in de Castricummer-
polder met weidevogeldoelstel-
ling. Subsidies worden voor 100% 
geïnvesteerd in natuurontwikke-
ling. Tine en Jan de Ruijter schon-
ken hun weilanden aan de stich-
ting om de natuur een kans te ge-
ven zich te herstellen en de conti-
nuïteit van de natuurgebieden te 
verzekeren. 

Iedereen kan het allemaal zelf er-
varen op zondag 17 juni en zon-
dag 24 juni vanaf 11.00 uur. Het 
verzamelpunt is het damhek aan 
het eind van het Karhok. De in-
gang van het Karhok is te vinden 
halverwege de Achterlaan te Bak-
kum-Noord. Aanmelden van te-
voren is niet nodig. (Foto: aange-
leverd)

Netwerkontbijt voor 
ondernemende vrouwen
Castricum - Eens per kwartaal or-
ganiseert het vrouwennetwerk 
Goed Contact een ontbijt waar 
ondernemende vrouwen elkaar 
kunnen ontmoeten en met el-
kaar van gedachten kunnen wis-
selen. Het volgende netwerkont-
bijt is donderdag 14 juni. Er is vol-
op gelegenheid om elkaar te ver-
tellen wie je bent, waar je naar op 
zoekt bent en om met elkaar te 
praten over actualiteiten. Het is 
een mooi moment om onderne-
mende vrouwen uit de regio te 

ontmoeten en je netwerk uit te 
breiden.
Dit is het laatste ontbijt voor de 
zomerstop in juli en augustus. 
Het ontbijt begint om 8.15 uur. 
De locatie is Wier&Ga op het Bak-
kerspleintje in Castricum. Zowel 
leden als niet-leden zijn van harte 
welkom voor een heerlijk ontbijt 
en een goed gesprek. Niet-leden 
betalen een bijdrage van 15 eu-
ro. Deelname voor leden is koste-
loos. Aanmelden kan via de web-
site: www.goed-contact.nl.

Zondagochtend dachten mijn dochter en ik met de paarden 
even van het strand te genieten. Onze pret werd �ink verstoord 
door een druktemaker die ons bovenaan de strandopgang stond 
te intimideren en te dirigeren om te draaien. Schreeuwend liet 
hij ons weten dat we moesten ‘oprotten met die stomme bokken’ 
omdat wij alleen maar daar kwamen ‘om de boel onder te schij-
ten’.  HIJ moest altijd onze poep opruimen omdat WIJ dat nooit 
deden. Wie of wat deze meneer was weet ik niet, volgens hem 
‘hoorde hij bij het hele strand’. Als dit werkelijk zo is, wil ik dege-
ne die hem heeft aangesteld er even op wijzen dat deze meneer 
niet bepaald een visitekaartje is voor het Castricumse strand. 
Overigens heeft hij geen drolletje van ons kunnen vinden en wa-
ren we netjes binnen de toegestane tijden op het strand.
Ik wil verder geen energie steken in deze man en zijn verwon-
derlijke gedrag, ik wil alleen de mensen bedanken die het voor 
ons opnamen en in het bijzonder die vriendelijke meneer die ons 
uiteindelijk heeft begeleid naar het strand toe. In alle commotie 
ben ik dat vergeten. Dankzij hem hebben wij, met z’n vieren, toch 
nog kunnen genieten.

Naam briefschrijfster bij redactie bekend

LEZERSPOST
Pret flink verstoord

Economiedocent Jac. P. Thijsse 
College promoveert op excellentie
Castricum - Ferry Haan, docent 
economie op het Jac. P. Thijsse 
College, is vorige week gepromo-
veerd aan de Universiteit van Am-
sterdam. Haan promoveert in de 
Onderwijseconomie. Tijdens de 
verdediging van het proefschrift 
in de Lutherse Kerk in Amster-
dam, waren veel leerlingen en 
docenten aanwezig. Het belang-
rijkste deel van het onderzoek 
gaat over excellentiebeleid. Over 
de e�ecten van speciale regelin-
gen voor excellente leerlingen is 
namelijk niet veel bekend. Nie-
mand weet of geld dat wordt uit-
gegeven aan speciale program-
ma’s goed wordt besteed.
Het is bijzonder dat een docent 
promoveert. Fred Timmermans, 
bestuursvoorzitter van de SVOK, 
de stichting waaronder het Jac. 
P. Thijsse college, het Bonhoe�er 
College en het Kennemer College 
vallen, kent naast Haan, maar één 
ander voorbeeld van een docent 
die het lukte om tijdens zijn car-
rière voor de klas, een proefschrift 
te schrijven. Op het Jac. P. Thijsse 
College zijn nog twee andere ge-
promoveerde docenten werk-
zaam, Paul Buurman voor het vak 
Duits en Gerard Marees voor het 
vak Natuurkunde.
Haan heeft op zijn eigen school, 
en op het Kennemer College en 
het Bonhoe�er College, speciaal 
beleid opgezet onder de naam 
Flexcellent. De kern van dit be-
leid is dat goede leerlingen zelf 
mogen beslissen of ze naar be-
paalde lessen toegaan, of dat ze 
in dezelfde tijd aan zelf gekozen 
projecten willen werken. De re-
sultaten van de projecten laten 
de leerlingen aan het eind van 
het jaar zien. De projecten die tot 
stand komen, zijn vaak indruk-
wekkend. 
Leerlingen maken games, apps, 
leren muziekinstrumenten be-

spelen, maken muziek, organi-
seren evenementen, produce-
ren kunst, schrijven boeken, fo-
tograferen, koken, en ga zo maar 
door. Het is vooral de bedoeling 
dat leerlingen een product of een 
dienst maken. In het ‘gewone’ on-
derwijs doen leerlingen te weinig 
met hun handen.  

Uit het onderzoek blijkt dat wan-
neer goede leerlingen deze ruim-
te krijgen, hun cijfers niet dalen, 

Economiedocent Ferry Haan (links op foto) krijgt zijn doctoraatsdiploma 
en promoveert tot Doctor in de Onderwijseconomie

maar stijgen. Ook blijkt dat meer 
leerlingen voor natuur-pro�elen 
kiezen. De leerlingen presteren, 
kortom, beter in minder lestijd. 
Ook na a�oop van het onderzoek 
gaan de scholen door met dit ex-
cellentiebeleid. Op het Jac P Thijs-
se College bestond Flexcellent al 
voor de tweede, derde en vierde 
klassen op het vwo. Het is de in-
tentie om dit beleid volgend jaar 
uit te breiden naar de onderbouw 
van de havo. 

Bewoonster Santmark organiseert 
uitstapjes voor medebewoners
Castricum - Met andere senioren 
hamburgers eten bij Fase Fier, dat 
leek Tinie Kamhoot (64) een goed 
idee. Ze legde het plan voor aan 
medebewoners van de apparte-
menten bij de Santmark. De re-
acties waren positief. ,,We zouden 
eigenlijk met een man of vier, vijf 
gaan’’, zegt Kamhoot. ,,Dat wer-
den er bijna twintig.’’
De sfeer is goed, maandagavond 
op de Van Oldenbarneveldweg. 
Kamhoot is vooraf wel wat ge-
spannen - ze voelt zich verant-
woordelijk om iedereen op tijd 
naar het restaurant te brengen. 
Dat lukt. Vorige week heeft ze 
contact gehad met de gemeente 
om voor dit soort uitjes een subsi-
die te kunnen krijgen. ,,Niet voor 
het eten hoor’’, benadrukt ze. 
,,Maar in dit geval was een busje 
wel handig geweest.’’

Meer aanspraak
Samen met buurvrouw Gré Kla-
ver bedacht Kamhoot dat het 
goed zou zijn iets te organiseren 
voor de buurtbewoners. ,,Mensen 
bij elkaar brengen en zorgen voor 
meer aanspraak. Ik heb eerder 
buurvrouwen uitgenodigd om 
te komen eten en dat vond ik zo 
leuk dat ik vaker iets wilde organi-
seren.’’ Als de reacties na het eten-
tje positief blijven, hoopt de van 

oorsprong Beverwijkse maande-
lijks iets op touw te zetten. ,,Or-
ganiseren zit me in het bloed, ik 
deed het als kind al. Voor het eten 
bij de Santmark betaal je ook - 
buiten de deur is het toch veel 
gezelliger? Lekkerder ook trou-
wens. Het is zo belangrijk om iets 
te ondernemen met elkaar, zeker 
als je ouder wordt.’’ 

Nieuwe plannen
De gemiddelde leeftijd van de 
club ligt tussen de tachtig en ne-
gentig jaar. Met haar 64 is Kam-
hoot nog redelijk jong, maar 

dat maakt haar niets uit. Plan-
nen voor het volgende uitje wor-
den al gesmeed. In augustus wil 
Kamhoot de gezamenlijke bin-
nentuin omtoveren tot feestelij-
ke ontmoetingsplek met lekker 
eten en drinken. ,,Een beetje als 
een high tea’’, zegt ze. ,,Misschien 
ook met muziek.’’ Voor de werving 
van haar evenementen gaat Kam-
hoot de appartementen heel o�-
cieel langs met stencils. Alle be-
woners mogen aansluiten. Geen 
zin? ,,Ook prima’’, zegt Kamhoot. 
,,Het moet zeker geen verplich-
ting worden.’’
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Werk van Jan Makkes gaat op tournee

Isle of Dogs
Isle of Dogs vertelt het verhaal 
van Atari Kobayashi, een 12-jarig 
pleegkind van de corrupte burge-
meester Kobayashi. Na het uitroe-
pen van de noodtoestand wor-
den alle huisdieren van Megasa-
ki City verbannen naar een grote 
afvalstortplaats genaamd Trash 
Island.

Atari steekt alleen, in een Junior-
Turbo Prop vliegtuigje, de rivier 
over op zoek naar zijn waakhond 
Spots. Eenmaal aangekomen op 
Trash Island begint hij samen met 
een groep nieuwgevonden bas-
taard-vrienden aan een epische 
reis die het lot en de toekomst 
van hele provincie zal bepalen.

The Royal Ballet presenteert 
een nieuwe productie van Tsjai-
kovski’s oogverblindende klassie-
ke ballet, met toegevoegde cho-
reogra�eën van Liam Scarlett en 
decors en kostuums van John 
Macfarlane. 
Op 12 juni zal dit ballet worden 

uitgevoerd in het Royal Opera 
House in Londen. 

Deze uitvoering zal live worden 
uitgezonden in 60 bioscopen 
door heel Nederland en is zon-
dag 17 juni om 16.00 uur te zien 
in Corso in Castricum.

Regio - De Velsense kunstenaar 
Jan Makkes (1935-1999) vond 
het belangrijk dat zijn werk de 
wereld rond ging. ‘Het moet ge-
zien worden’, zo zei hij. Hij zou 
dan ook blij geweest zijn met 
de expositie die momenteel in 
het Nationaal Bagger Museum in 
Sliedrecht te zien is. De expositie 
kreeg de naam ‘Met volle kracht 
vooruit’ en is tot en met 29 sep-
tember te bezoeken. Het toont 
waterbouwkundig werk van Jan 
Makkes en Jeroen Hermkens. 
Weduwe Elly Makkes was don-
derdag 24 mei bij de opening in 
het museum. Op de foto naast 
haar staat Jeroen Hermkens. 
Ook voor Elly was het spannend, 
want naast het werk uit Muse-
umboerderij Jan Makkes in Vel-
serbroek, is werk te zien dat Jan 
voor grote bedrijven maakte. El-
ly Makkes vertelt: ,,Begin zestiger 
jaren werd Jan door gra�cus Ep-
po Doeve aangeraden om gro-
te bouwkundige werken te te-
kenen en schilderen. Hij maakte 
diverse werken, zoals bij de aan-
leg van de Velsertunnel en de 
Wijkertunnel, maar ook de Del-
tawerken, de Waalhaven en de 
Krammersluizen in aanbouw zijn 
te zien. Jan ging gewoon ergens 
zitten met zijn ezel en maak-
te een tekening, pentekening 

of gouache. Later stapte hij met 
dat werk naar de directie van zo’n 
bouwbedrijf of naar Rijkswater-
staat die dat werk graag van hem 
kochten. Veel van die werken heb 
ik al jaren niet gezien. Uniek om ze 
nu in het Nationaal Bagger Muse-
um te kunnen zien.’’
Jeroen Hermkens kreeg in 2009 
van baggeronderneming Van 
Oord NV de opdracht hun water-
bouwkundige werken over de he-
le wereld vast te leggen in schilde-
rijen en litho’s. Dit werk breidt zich 

nog steeds uit en hiervan is een 
selectie te zien in het Nationaal 
Bagger Museum.

Wie nieuwsgierig is naar meer 
werk van Jan Makkes is op af-
spraak welkom bij Museumboer-
derij Jan Makkes aan Hofgeester-
weg 22 a in Velserbroek. Bel voor 
een afspraak 023-5376227 of kijk 
op www.museumboerderij-jan-
makkes.nl. Voor informatie over 
het Sliedrechts museum kijkt u 
op www.baggermuseum.nl. 

Zwanenmeer -  The Royal Ballet

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Zwanenmeer - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.15 uur

woensdag 20.00 uur
Isle of Dogs

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 13.00 uur

dinsdag 20.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Jurassic World - Fallen Kingdom - 2D

zaterdag 21.15 uur
dinsdag 14.15 uur
I feel Pretty
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

My Generation
vrijdag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
Under the Tree

vrijdag 16.00 uur
The Death of Stalin

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Casper en Emma maken theater
zaterdag 13.00 uur 

Sherlock Gnomes (NL) 

Programma 14 juni  t/m 20 juni

Jonge ondernemer opent zaak in speciaalbieren
Bierhut walhalla voor de pilsliefhebber

Castricum - Hij importeert zo’n 
200 bieren uit landen als En-
geland en België en heeft naar 
schatting 1.200 varianten in zijn 
winkel staan. Ondernemer Lau-
rens Bentein (25) is trotse eige-
naar van de Bierhut op de Bur-
gemeester Mooijstraat. ,,Er is veel 
vraag naar lokaal bier.’’
Bentein heeft Belgische roots en 

wist zijn passie te vertalen naar 
een bedrijf met inmiddels twee 
vestigingen. Een jaar geleden 
opende hij zijn eerste winkel in 
Uithoorn. Dat bleek een succes. 
Als het aan de ambitieuze twin-
tiger ligt, komen daar binnen een 
paar jaar nog twee locaties bij. 
,,Met elk kratje dat ik koop, kan ik 
vier winkels bevoorraden.’’

Laurens Bentein met een �esje ‘Arabier’

Specialist in kozijnen, dakkapellen en verbouwingen:
Aannemersbedrijf JS Siemensma BV 
zet kwaliteit voorop 
Beverwijk - Het besluit om een 
aanbouw of opbouw te realise-
ren, neem je niet zomaar. Je laat 
je het liefst zo uitgebreid moge-
lijk informeren over de mogelijk-
heden en je wilt er zeker van zijn 
dat de uitvoering wordt verzorgd 
door een betrouwbare partij met 
kennis van zaken. Neem het zeke-
re voor het onzekere en bel aan-
nemersbedrijf JS Siemensma BV 
in Beverwijk. Al meer dan drie de-
cennia lang levert dit kleinschali-
ge familiebedrijf eersteklas vak-
werk af. Het team heeft alle exper-

tise in huis om voor elk bouwkun-
dig vraagstuk de meest geschik-
te oplossing te vinden. Doordat 
elk detail van de constructie goed 
doordacht wordt, kom je als op-
drachtgever nooit voor vervelen-
de verrassingen te staan. Natuur-
lijk wordt daarbij uitsluitend ge-
werkt met materialen van top-
kwaliteit. 
Het verlengen van de woonka-
mer door een extra aanbouw te 
realiseren, zodat die mooie gro-
te tafel eindelijk past? Het omto-
veren van een sto�ge opberg-

ruimte op zolder in een prachtige 
slaapkamer met fraaie dakkapel? 
Misschien zelfs een hele nieuwe 
vleugel aan een bestaand pand 
bouwen? Het is allemaal moge-
lijk en wordt door aannemersbe-
drijf JS Siemensma BV tot in detail 
verzorgd. Ook bij het papierwerk, 
zoals het maken van de bouwte-
keningen en het eventueel aan-
vragen van de bouwvergunning, 
wordt ondersteuning geboden. 

Kijk op www.jssiemensma.nl voor 
meer informatie.

Verras Vader met een werelds cadeau
Castricum - 17 juni is het weer 
Vaderdag, dus zoek je vast iets 
leuks om hem te verrassen. De 
medewerkers van de Wereldwin-
kel geven graag wat tips voor ar-
tikelen die in de winkel te vinden 
zijn.
Voor vaders die graag achter het 
fornuis staan, zijn er leuke kook-
boekjes. Veel ingrediënten zijn 
in de Wereldwinkel te koop. Voor 
de milieubewuste vader is er de 
Dopper, het milieuvriendelij-
ke water�esje dat eindeloos met 
kraanwater gevuld kan worden. 
Te koop in diverse frisse kleuren 
of robuust roestvrij staal. Boven-
dien draagt dit cadeau bij aan 
drinkwaterprojecten in Nepal. 

Steun Oer-IJ Atlas door 
adoptie kaart 
Regio - Een grote groep deskun-
digen werkt belangeloos mee 
aan de Atlas van Oer-IJ gebied, 
een fraai uitgevoerd boek over de 
geschiedenis van het landschap 
in de driehoek Haarlem, Alkmaar 
en Zaanstad, dat in oktober bij 
Uitgeverij Noord-Holland zal ver-
schijnen. 
Om de uitgave voor een breed 
publiek betaalbaar te houden is 
initiatiefnemer de Stichting Oer-
IJ een fondswervingsactie ge-

start, waarbij particulieren en be-
drijven wordt gevraagd een land-
kaart uit het boek symbolisch te 
adopteren en daarmee het pro-
ject �nancieel te steunen. 
Als tegenprestatie krijgen ze een 
exemplaar van de uitgave, een 
naamsvermelding in het boek en 
een uitnodiging voor de presen-
tatie. 
Meer informatie is te vinden op 
de website oerij.eu, of mail voor 
contact naar info@oerij.eu.

Atlas 
Oer-IJ

De sportieve vader maak je blij 
met een routeboekje voor rond-
jes in Noord-Holland en daarbij 
een leuke (miniatuur) race�ets. 
Of geef vader Tony’s Chocolonely 
chocolade, te krijgen in verschil-
lende smaken. Je kunt ook zelf 
een geschenkpakketje samen-
stellen. De medewerksters van de 
Wereldwinkel helpen je er graag 
bij en natuurlijk wordt het fees-
telijk ingepakt! Met een cadeau-
tje van de Wereldwinkel maak je 
minimaal drie mensen blij: de ma-
ker, de gever en natuurlijk de ont-
vanger, in dit geval Vader.

De Wereldwinkel in Castricum is 
te vinden aan de Smeetslaan 4.

Oerbier
Bier drinken doet de jonge on-
dernemer zelden. Hij proeft - en is 
steeds op zoek naar variaties om 
zijn assortiment mee uit te brei-
den. Zijn voorkeur gaat uit naar 
kwaliteitsbier zonder poespas 
en slimme marketingtrucjes. Bier 
dat over twintig jaar nog steeds 
bestaat en niet trendgevoelig is. 
Oerbier van De Dolle Brouwers 
is daar een goed voorbeeld van. 
Het biertje ontstond na een expe-
riment in de wastobbe met ver-
schillende soorten mout, natuur-
lijke ingrediënten en nagisting op 
de �es. ,,Een aanrader’’, vindt Ben-
tein.

Over datum
De Castricumse bieren ‘Dorpsgek’ 
en ‘Blozend Blondje’ van Duin-
dauw zijn populair. Ook cider, tra-
ditionele bieren en alcoholvrije 
varianten lopen goed. Op de stel-
lage achter de toonbank staat 
een aantal donkere bieren waar-
van de houdbaarheidsdatum is 
verstreken - en dat maakt ze vol-
gens Bentein alleen maar be-
ter, de houdbaarheidsdatum is 
meer een formaliteit. ,,Gooi het 
bier niet weg, maar ga altijd af op 
smaak en geur.’’

Introductie Elektrische buur(t)auto
Castricum - CALorie doet nu ook 
een stap in de richting van het 
verduurzamen van de mobiliteit 
in Castricum. Ze is een samen-
werking aangegaan met Buurau-
to. Belangrijk want de CO2 uit-
stoot in onze gemeente komt 
bijna voor een derde uit uitlaat-
gassen. 5 juni was de presenta-
tie bij Wier&Ga over hoe het bin-
nenkort mogelijk wordt om een 
elektrische auto te delen met de 
mensen uit je omgeving. Het idee 
van de buurauto is simpel: neem 
samen met een aantal buren of 
buurtgenoten een abonnement 
op de auto en hij komt bij jou in 
de buurt te staan. 

Duurder dan gewoon auto rijden 
is de elektrische auto niet: voor 
de nieuwste Nissan Leave in de-
ze opzet ca. 50 ct/km, net als voor 
en middenklasse benzine au-
to (ANWB). Deelnemen doet ie-
der door een contract af te sluiten 
voor een aantal km/jaar. Dat kan 
al in pakketjes van 2500/jaar te-
gen €95/mnd volledig ontzorgd 
incl. gratis stroom van Fastned 
en incl. oplaadpaal. Het aantal 
deelnemers per auto is afhanke-
lijk van het aantal km’s per jaar, 

Belangstelling voor de Nissan Leave 2 waarvan CALoire er drie naar Cas-
tricum wil halen (foto: aangeleverd)

in principe minimaal 20.000 km/
jaar. Praktisch betekent dit dat als 
iedere deelnemer ca. 5000 km/
jaar denkt te rijden, je samen met 
nog vier anderen een auto tot je 
beschikking hebt. 

De ambitie van CALorie is om te 
starten met drie elektrische deel-
auto’s met ieder zo’n vijf of zes be-
stuurders – die overigens ook de 
andere deelauto’s mogen bestu-
ren. Hoe het er allemaal tot in de-
tail uit komt te zien ligt in grote 
mate af van de deelnemers. Daar-
om ondersteunt CALorie dit con-
cept ook, want het ligt dicht bij 
de kernwaarden van de coöpera-

tie. Het is bottum-up en voor en 
door de lokale bewoners. 
Bij de presentatie van vorige 
week woensdag kwam een groep 
geïnteresseerden bij Wier&Ga 
luisteren naar het geïnspireerde 
verhaal van CALorie-coördinator 
Manuel den Hollander over deze 
opzet. Bij deze introductie vorm-
den zich al direct enkele buur(t)
groepjes: één voor Bakkum en 
één voor het centrum. 
Ook belangstelling? CALorie is 
nog op zoek naar meer mensen 
die hieraan willen meedoen. Kijk 
voor meer informatie op www.ca-
lorieenergie.nl of www.buurau-
to.nl. 
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Jong talent op het podium
Limmen - De leerlingen van de 
Muziekwerkplaats Limmen ston-
den vorige week weer letterlijk en 
�guurlijk in de spotlights en tra-
den op voor ouders, familie en 
vrienden. De sfeer zat er goed in 
en met name kinderen en jonge-
ren lieten horen wat zij in de we-
kelijkse muzieklessen bij de Mu-
ziekwerkplaats geleerd hadden. 

Muziek in de meest uiteenlopen-
de stijlen kwam aan bod: klassie-
ke stukken van Beethoven, Haydn 
en Bach, maar ook rock- en pop-
muziek. De leerlingen gaven so-
lo-optredens of speelden met CD 
of docentenbegeleiding. Hoogte-
punt van de avond was de door 
een leerling gecomponeerde 
boogie woogie met uitgebreide 

improvisatie voor twee piano’s. 
Deze voorspeelmiddag was een 
van de twee jaarlijkse uitvoerin-
gen die  Muziekwerkplaats Lim-
men in samenwerking met Mu-
ziekwerkplaats Egmond organi-
seert. Door deze samenwerking 
kunnen de leerlingen elkaar in-
spireren en veel podiumervaring 
opdoen. (Foto: aangeleverd)

De lekkerste appeltaart van Castricum
Castricum - Zondag werd het 
Bakkerspleintje omgedoopt tot 
het Bakpleintje. Iedereen die wil-
de mocht een zelf gemaakte ap-
peltaart komen langsbrengen. 
Daarvan werd één stukje ge-
proefd door de jury en de rest van 
de taarten werd verkocht voor 
stichting Hart voor Borstkanker, 
met een totaal opbrengst van 
154 euro. 
Er werden dertien versgebakken 
appeltaarten gebracht. De één 
nog mooier dan de ander, en de 
geur op het plein was één en al 
appeltaart.
René Pronk werd de winnaar. Met 
zijn overheerlijke, goed gevulde 
appeltaart werd zijn taart de fa-
voriet van de vierkoppige jury, 
bestaande uit Frans Glas, Henk 
Ruijter, Gerhart Tromp en “oma 
Greet” Borst.

René is trots, en zijn vrouw Mar-
griet nog trotser, maar eigenlijk 
wist zij het al. ,,Mijn man maakt 
gewoon de allerlekkerste appel-

Veel belangstelling voor Slootjesdag
Castricum - Er zit leven in de 
sloot en dat kun je gewoon zien. 
Enkele honderden belangstellen-
den kwamen zondag 10 juni naar 
de sloot achter het Ruiterhuys om 
dat zelf mee te maken.
Vrijwilligers van IVN stonden 
klaar met schepnetjes, aquariums 
en informatie om dit veldonder-
zoek tot een mooie belevenis te 
maken. Jong en oud hadden de 
kans om te zien wat er allemaal 
beweegt in gewoon slootwater. 
Daar waar veel leven is, is de sloot 
gezond. Overheden waaronder 
gemeente Castricum zetten zich 
in om het water schoon te hou-
den en zo veel mogelijk vrij van 
sto�en die er niet in thuishoren. 
In de sloot bij het Ruiterhuys was 
het water in orde. Tot de oogst 
behoorden onder meer modder-
kruipers, een zoetwaterkreeft, 

snoekjes en salamanders.
Gezond natuurlijk water is een 
van de zaken waar de gemeen-

te zich hard voor maakt. Daarom 
was ook wethouder Rob Schijf 
aanwezig. (Foto: aangeleverd)

Twee optredens in De Bakkerij
Castricum - Vanavond, woens-
dag 13 juni, treedt de band Dai-
kaiju (USA) op in De Bakkerij. 
De uit Huntsville, Alabama af-
komstige band Daikaiju schrikt 
al 15 jaar de wereld op met hun 
mix van psycho surf, space rock, 
punk, metal en progressieve rock. 
De met Japanse maskers getooi-
de heren deden de afgelopen 15 
jaar meerdere tours door de VS, 
Europa en Azië en gaan richting 
de 1000 optredens. Time Out Bei-
jing verkoos het optreden van 
Daikaiju tot het beste optreden 
van 2013 en de band liet daar-
mee Godspeed You! Black Emper-
or achter zich.
Aanvang 21.00 uur,  5 euro entree 
4 euro voor leden.
Zondag 17 juni staat een akoesti-
sche middag op het programma 
met de coverband Kleedkamer 2.
Het repertoire van Kleedkamer 
2 is dusdanig gegroeid dat een 
avondvullend programma, of zo-
als in dit geval, middagvullend 
programma gepresenteerd kan 
worden. De muziek van Kleedka-
mer 2 staat garant voor een feest 

der herkenning! Veelzijdigheid is 
een handelsmerk van Kleedka-
mer 2.
Niet alleen hits uit de jaren 70 en 
80 komen voorbij maar ook re-
cente meesterwerken.
Kleedkamer 2 is een zeer hech-
te groep muzikanten die vanuit 
enorm veel plezier en passie een 
mooie middag cadeau wil geven 
aan iedereen.
De zang wordt verzorgd door 
Paulien Zwikker. Meester op de 
elektrische gitaar is Michael Lou-

winger. Alleen al zijn solo partij-
en in “Another Brick in The Wall” is 
al een reden om hem live aan het 
werk te zien. Jeroen Visser geeft 
met zijn basgitaar extra behoef-
te aan het publiek om niet stil te 
kunnen zitten. Elbert zorgt voor 
de puntjes op de i met zijn akoes-
tische gitaar klanken. Sinds febru-
ari 2018 is Daan van de Laarschot 
op de drums te vinden bij Kleed-
kamer 2. 
Open: 14.00 uur. Entree: gratis. 
(Foto: aangeleverd)

Blue Coat in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 17 juni 
treedt Blue Coat uit Alkmaar om 
15.00 uur op in De Oude Keu-
ken. De groep met zangeres 
Aaltsje Hoekstra heeft vele jazz 
standards, latin en blues op het 
programma. Een open sound, dy-
namiek en improvisaties komen 
in intieme jazzballads tot hun 
recht en worden afgewisseld met 
latin en swingend werk. Met naast 
Aaltsje Hoekstra op drums Hans 
Beljon, Klaas Doedens bas, Jaap 
Hartog gitaar, Gabriel Reus tenor-
sax, Tjeerd Andringa gitaar. (Foto: 
aangeleverd)

Groep 8 Basisschool De Brug tweede 
  

Akersloot - Groep 7 en 8 van ba-
sisschool De Brug uit Akersloot 
deden woensdagmiddag 6 juni 
mee aan de regio�nale school-
handbal. Dit toernooi vond plaats 
in Waarland. Beide groepen de-
den mee met een gemengd jon-
gens/meisjesteam. Om goed voor 
de dag te komen had handbalver-
eniging Meervogels ’60 een drie-
tal trainingen verzorgd.
Groep 7 speelde de eerste wed-
strijd gelijk (0-0) en verloor de 
tweede wedstrijd met 1-3, deze 
tegenstander was echt beter. De 
derde wedstrijd was spannend; er 
zat een gelijkspel in, maar helaas 
werd er toch verloren met 1-2. 
Groep 8 won alle drie de poule-
wedstrijden en was dus door naar 
de halve �nale. Deze spannende 
wedstrijd eindigde in 2-2 waar-
na er penalty’s genomen moes-
ten worden. Alle spelers moesten 
een penalty nemen en weer was 
de eindstand gelijk; 5-5. Daarna 
moesten nog vijf spelers een pe-
nalty nemen en won De Brug met 
2-1.
Vervolgens mochten ze meteen 
de �nale spelen tegen De Sint Ni-
colaasschool uit Nibbixwoud en 
ook deze wedstrijd eindigde ge-
lijk; 1-1. Bij deze penaltyronde 
moest groep 8 hun de meerde-
re erkennen in de tegenstander, 
die werd terecht nummer één en 
mag naar het NK schoolhandbal 
in Arnhem. Met een mooie twee-
de plek keerde groep 8 van De 
Brug na een zinderende middag 
huiswaarts. (foto’s: aangeleverd)

Groep 7 schoolhandbal

Groep 8 schoolhandbal

Hummel veranda’s: het hele jaar door 
genieten van een terras
Heemskerk - Het hele jaar genie-
ten van een terras, altijd droog en 
uit de wind, dat wil toch iedereen 
en dat kan nu voor een laagste 
prijs - kwaliteit garantie bij Hum-
mel Kozijnen & Wooncomfort. Bij 
Hummel Kozijnen kan men nu al 
een complete terrasoverkapping 
bestellen van ca. 400 cm breed en 
ca. 250 cm diep voor de ongeken-
de prijs vanaf € 1.295,-- incl. BTW 
(Hummel Deluxe) in de kleuren 
crème/wit RAL 9001 of antraciet 
RAL 7024 en voorzien van poly-
carbonaat beplating.  

De terrasoverkappingen zijn te 
voorzien van vele luxe opties zo-
als LED verlichting, spiekozijnen, 
grillo schuttingdelen en uiteraard 
Fiano schuifglaswanden (gelaagd 
veiligheidsglas) en schuifpuien 
zodat de overkapping geheel af 
te sluiten is. 
Ook heeft Hummel in het assor-
timent terraszonwering voor on-
der de overkapping door middel 
van geplisseerde stof in een alu-
minium frame, deze wordt ge-
plaatst tussen de panelen/liggers 
in waardoor er een vlak geheel 
ontstaat. 
Bezoek de nieuwe showroom aan 
de Kerkweg 36 in Heemskerk, 

daar zijn diverse terrasoverkap-
pingen zeer realistisch opgesteld. 
De terrasoverkappingen zijn ver-
rassend laag geprijsd, en zeer 
eenvoudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide digitale mon-
tagehandleiding. Uiteraard kan 
Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort de overkapping ook plaatsen 
voor u, dit tegen een vriendelijke 

montageprijs. Nu bestellen is snel 
genieten!
De nieuwe showroom aan de 
Kerkweg 36 in Heemskerk is ge-
opend van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Maandag gesloten. Voor een 
vrijblijvende prijsopgave bij u 
thuis bel met Hummel op 0251-
234484.

taart”. Hij won een prachtig pak-
ket, aangeboden door boekhan-
del Laan, tafel van 2, le Moulin & 
Bij Bakker. (foto: aangeleverd)
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13 JUNI

Zomeravondwandeling vanaf 
Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 
2 in Oudendijk in de   polders van 
het Werelderfgoed Beemster en 
Beetskoog. Start 19.30 uur. www.
lesdeuxponts.nl. (foto: aangele-
verd)

Amerikaanse band Daikaiju in 
De Bakkerij, 21.00 uur.

14 JUNI

Netwerkontbijt voor onderne-
mende vrouwen georganiseerd 
door Goed Contact om 08.15 uur 
bij Wier&Ga op het Bakkersplein-
tje in Castricum. Aanmelden: 
www.goed-contact.nl. (foto: aan-
geleverd)

Open Kerk in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag t/m september.

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op dinsdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven 
op website of aan zaal tot 19.30 
uur.

Israel Vibration in Podium Victo-
rie in Alkmaar, 20.00 uur.

15 JUNI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Festival Kuub in Grote Kerk Alk-
maar i.h.k.v. Grote Kerk 500 jaar, 
19.00 uur. Kunst, theater, dans, 
gezelligheid, livemuziek en food-
trucks komen allemaal samen. 
(foto: aangeleverd)

Kaasmarkt orgelconcert Gro-
te Kerk Alkmaar door organist 
Nicholas Papadimitriou, 12.00 
en 13.00 uur, gratis entree. (foto: 
aangeleverd)

Diner chantant in Cultuurkoe-
pel Heiloo, 19.00 uur. Met het en-
semble Britta Maria. (foto: aange-
leverd)

Alkmaars Prachtkoor met jubi-
leumconcert in Theater De Vest in 
Alkmaar, 20.00 uur.

Silent Everything - Rooftop Edi-
tion op dakterras Podium Victorie 
in Alkmaar, 20.00 uur.

Rose Tattoo komt met de Blood 
Brothers European Tour 2018 
naar Victorie Alkmaar als enige 
Nederlandse show, 20.00 uur.

16 JUNI

Leer alles over paling van 9.00 
tot 15.00 uur bij Dilvis, Kerklaan 
40 te Akersloot met o.a. demon-
stratie paling roken. Op de aan-
geleverde foto TV-kok Alain Ca-
ron links met de rookmeester van 
Dilvis, John Scheepmaker. 

Open Tuinen Route van 11.00 
tot 16.00 uur in Castricum en 
Akersloot. Meer info: www.mid-
den-kennemerland.groei.nl. Ook 
zondag. (Foto: aangeleverd)

Heel Heemskerk Rockt ’n Rollt van 
12.00 tot 21.30 uur in centrum 
van Heemskerk. Muziek en dans, 
oldtimers in centrum, kunst- en 
boekenmarkt, modeshow, work-

▲

shops. www.cultuurhuisheems-
kerk.nl.

Houtfestival in de Haarlemmer-
hout, (inter)nationale topklan-
ken, beelden, smaken en verha-
len smelten er samen in een heer-
lijk ongedwongen sfeer. Met on-
der andere het Maleisische The 
Venopian Solitude (foto aangele-
verd). Ook zondag, www.houtfes-
tival.nl.

Human Library BUCH: op drie 
locaties in gesprek met je voor-
oordeel. Bezoekers van de bibli-
otheek lezen geen boeken, maar 
mensen. Vanaf 13.00 uur in de bi-
bliotheken van Castricum, Bergen 
en Heiloo. (foto: aangeleverd)

Noord-Hollands bierfestival in 
Grote Kerk Alkmaar, 13.00-21.00 
uur.

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 uur.  
Met o.a. Babylloon (foto: aangele-
verd)

17 JUNI
Vaderdag 

Vaderdag survivalexcursie met 
ontbijt na a�oop in het Wormer- 
en Jisperveld start 07.00 uur van-
af Bezoekerscentrum Poelboer-
derij, Veerdijk 106, Wormer. Aan-
melden: www.bezoekerscen-
trumpoelboerderij.nl.

Verhaaldienst met auteur 
Hans Bouma in de Dorpskerk in 
Akersloot, 10.00 uur (foto: aange-
leverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is tot en met oktober iedere 
zondag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Genieweg 1 in 
Heemskerk. Deze middag een 
lezing over vliegveld Bergen in 
Tweede Wereldoorlog om 14.00 
uur.

Kunstmarkt bij de Ko�emolen 
achter restaurant Smakelijk aan 
de Egmonderstraatweg in Eg-
mond aan den Hoef. Tijden niet 
vermeld.

IVN-wandeling op landgoed Nij-
enburg (onderdeel Heilooër Bos). 
Verzamelen 10.00 uur bij de Kat-
tenberg aan Kennemerstraatweg 
in Heiloo. Opgave vooraf niet no-
dig. (foto: Paul ten Have)

Kerk Krommeniedijk is open 
voor publiek van 13.00 tot 16.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Rondleiding van stichting ‘de 
Hooge Weide’ door natuurge-
bied in Bakkum-Noord om 11.00 
uur. Vanaf het damhek aan het 
eind van het Karhok halverwege 
de Achterlaan te Bakkum-Noord. 
Deelname gratis, aanmelden niet 
nodig. Ook 24 juni. Foto: aange-
leverd)

Alkmaars KaasdragersGil-
de doet een poging om het we-
reldrecord kaas proeven te ver-
breken, vanaf 13.00 uur op het 
Waagplein in Alkmaar. (foto: aan-
geleverd)

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 uur.   
(foto:  aangeleverd)

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

Zomer in De Mare in de Reker-
hout in Alkmaar, 13.30-16.30 uur.   
(foto:  aangeleverd)

Kindermiddag (6-12 jaar) in Mu-
seum Kennemerland in Bever-
wijk: professor Kinheim neemt 
kinderen mee in de tijd van de 
tuinders, 13.30 uur. www.mu-
seumkennemerland.nl. (foto uit 
beeldbank museum)

Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te be-
zichtigen, 13.30-16.30 uur.

Varen met een archeoloog door 
het Wormer- en Jisperveld start 
13.30 uur vanaf Bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 106, 
Wormer. Aanmelden: www.be-
zoekerscentrumpoelboerderij.nl. 
Foto: el�uitje. Gevonden in het 
Wormer- en Jisperveld. (foto: aan-
geleverd)

Coverband Kleedkamer 2 in De 
Bakkerij, 14.00 uur. Entree gratis. 
(foto: aangeleverd)

Concert fanfareorkest muziek-
vereniging Emergo Castricum 
met het Tata Steel Symfonisch 
Blaasorkest in het Jac. P. Thijsse 
College, 14.30 uur. (foto: Nico Lu-
te)

Blue Coat speelt om 15.00 uur in 
De Oude Keuken. (foto: aangele-
verd)

18 JUNI

19 JUNI
Lezing in ’t Praethuys, Wester-
weg 50 in Alkmaar: ‘Voeding, be-
weging en kanker’, door Edith 
Meyering, Marcha Borst en Edine 
Beukers van 10.30 tot 11.30 uur. 
www.praethuys.nl.

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op donderdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven op 
website of aan zaal tot 19.30 uur.

20 JUNI

Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. (foto: 
Staatsbosbeheer)

Wandelvierdaagse Alkmaar tot 
en met 23 juni. www.wandelvier-
daagsealkmaar.nl. (foto: aamge-
leverd)

Muzikale afsluiting seizoen Alz-
heimer Trefpunten met voor-
stelling van zanger Guus Bok, 
14.30 uur in Ontmoetingscen-
trum St. Agnes, Zamenhof 65 in-
Heemskerk. Aanmelden, tel. 06-
51942684 of mkennemerland@
alzheimer-nederland.nl. (foto: 
aangeleverd)

21 JUNI

Lezing over IJsland om 20.00 
uur in bibliotheek Castricum, 
Geesterduinweg 1. Aanmelden 
via website bibliotheek. (foto: 
aangeleverd)
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De gemeenteraad heeft 
in meerderheid besloten 
om vluchtelingen met een 
verblijfsstatus niet langer 
voorrang te geven op een 
sociale huurwoning in de 
gemeente, zodat eigen in-
woners voor kunnen gaan. 
De SP vindt dat symbool-
politiek. Eigen inwoners, 
met name starters, grijpen 
mis op de Castricumse wo-
ningmarkt en die worden 
nauwelijks geholpen met 
deze maatregel. Anders 
dan men wil laten geloven, 
gaat slechts een klein deel 
van de woningen naar sta-
tushouders. Afgelopen jaar 
was dat 8% van de vrijgeko-
men huurwoningen. 92% 
ging dus naar andere wo-
ningzoekenden, die ove-
rigens uit heel Nederland 
kunnen komen. De maatre-
gel levert de gemeente wél 
hoge extra kosten op. De 
gemeente is verplicht jaar-
lijks een bepaald aantal sta-
tushouders te huisvesten. 
Als ze dat niet doet, moet 
ze betalen voor het verblijf 
van die statushouders in 
het AZC. Kosten? 1850 euro 
per maand. Dure symbool-
politiek.
De problemen met sociale 
huur in Castricum komen 
niet door de voorrang voor 
statushouders, maar door-
dat slechts 15% van het to-
tale aantal woningen soci-
ale huur is. Een ongekend 
laag percentage waardoor 
wonen in Castricum voor 
veel mensen onbereikbaar 
is. Dat dat anders moet is 
iets waar de SP al jaren voor 
pleit: bouw meer sociale 
huur, met name voor star-
ters en senioren, en stop 
met de verkoop van socia-
le huurwoningen. Dan kun-
nen we ook stoppen met 
statushouders de schuld 
geven van problemen waar 
ze niet verantwoordelijk 
voor zijn.
Meer informatie vindt u op 
onze website, https://cas-
tricum.sp.nl.

Marjo Husslage
Fractievoorzitter SP

LEZERSPOST

Meer sociale 
huurwoningen

Letsa-
bijeenkomst
Alkmaar  - Op zondag 24 juni 
wordt in Alkmaar weer een 
Letsabijeenkomst gehouden. 
Letsa is een ruilkring, waarbij 
onderling diensten en spullen 
geruild kunnen worden tegen 
een vergoeding in �ctief geld, 
namelijk zonnetjes. Letsa houdt 
op 24 juni een veiling onder de 
leden. Met zo’n veiling stimuleren 
ze dat de leden diensten en 
spullen gaan aanbieden. De 
ruilkring Letsa heeft zijn leden 
rondom Alkmaar, van Castricum 
tot Heerhugowaard en Schagen. 
De bijeenkomsten zijn vier keer 
per jaar en worden gehouden in 
Ibis Atelier, Jan van Goyenstraat 
318 te Alkmaar. Mensen die 
geïnteresseerd zijn in de ruilkring, 
kunnen de sfeer komen proeven 
tijdens de veiling. Na de veiling 
kunnen ze informatie krijgen over 
hoe het werkt als ze zelf lid willen 
worden. Inloop vanaf 14.00 uur 
met ko�e, thee en wat lekkers. 
Rond 17.00 uur is de sluiting.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

    
Castricum - Het was een drukte 
van belang vorige week op het 
pleintje voor het gemeentehuis 
in Castricum. 
Niet alleen de wekelijkse �ets-
lessen vonden plaats, ook werd 
er een �etsreparatiebijeenkomst 
gehouden. Voor wie pas bij aan-

komst in Nederland leert �etsen 
is banden plakken een hele klus. 
Gelukkig reageerde Kees Zonne-
veld van de Fietsersbond Castri-
cum meteen enthousiast toen 
Welzijn Castricum hem vroeg of 
hij anderstaligen op weg wilde 
helpen. Dit keer werd hij geassi-

steerd door Hamza en Biniyam. 

Er bleek veel belangstelling voor 
het aanbod, zo’n 15 mensen 
maakten er gebruik van. Met en-
thousiasme werden alle aanwij-
zingen van de deskundigen op-
gevolgd. (Foto: aangeleverd)

Vrouwencontact Castricum 
zoekt nieuwe voorzitter
Castricum - Guus van der Schaaf 
is voorzitter van Vrouwencontact 
Castricum, een bruisende ver-
eniging van 215 leden die geleid 
wordt door een groep bevlogen 
vrijwilligers. ,,Ik heb een aantal 
jaren het voorzitterschap behar-
tigd en ben op zoek naar een op-
volger voor deze fantastische ver-
eniging die vijftien jaar bestaat’’, 
vertelt Guus. ,,Zoveel leden die 
plezier beleven aan Vrouwencon-
tact en daar doen we het voor. 
Het aanbod, door verschillende 
activiteitencommissies georgani-
seerd, is heel divers. Van boeien-
de lezingen tot museumgroepen 
en leeskringen, en van �etsen tot 
wandelen en meer. Voor ieder is 
er iets te kiezen. De kwalitatieve 
inhoud en de mogelijkheid om 
verrijkende contacten te leggen 
spreken aan.”  
Vrouwencontact Castricum kijkt 
uit naar een voorzitter die zich 
voor zo’n drie jaar wil binden aan 
de organisatie en de �jne samen-
werking in het bestuur wil over-
nemen. Guus: ,,Het bestuur staat 
er echt samen voor; de bestuurlij-
ke taken zijn door de goede on-

derlinge verdeling en de samen-
werking met verschillende activi-
teitencommissies prima te over-
zien. Het bestuur vergadert acht- 
tot negenmaal op jaarbasis.” 
Wie meer informatie wil heb-
ben over de voorzittersfunctie bij  
Vrouwencontact Castricum kan 
contact opnemen met Guus van 
der Schaaf, mailadres: guusvan 
derschaafgmail.com. (Foto: Irene 
Zijlstra)

Hoe toegankelijk is de horeca in de gemeente Castricum?
Restaurant Johanna’s Hof krijgt 
eerste keurmerk uitgereikt
Castricum - Restaurant Johanna’s 
Hof voldoet aan de eisen van het 
Platform Gehandicaptenbeleid 
Castricum (PGBC). Het is het eer-
ste restaurant van een hele reeks 
lokale restaurants waarbij wordt 
geïnventariseerd of ze voldoende 
bereikbaar, toegankelijk en bruik-
baar zijn voor mensen met een 
beperking. Eigenaar Theo Groen-
tjes krijgt de eerste ‘keurmerk’-
sticker uitgereikt op 15 juni.

Iedereen moet kunnen mee-
doen
De aanleiding voor deze actie is 
het Verdrag van de Verenigde Na-
ties inzake de rechten van perso-
nen met een handicap, dat sinds 
juli 2016 ook voor Nederland 
geldt. Het doel van dit verdrag 
is dat ‘mensen met een beper-
king, welke dat ook mag zijn, op 
voet van gelijkheid kunnen deel-

nemen aan de samenleving’. Uit 
eten gaan hoort daar ook bij.

Hoe toegankelijk is de lokale 
horeca?
Hoe het staat met de toeganke-
lijkheid en bruikbaarheid voor 
mensen met een beperking in 
de gemeente Castricum, gaat 
het PGBC -  met steun van de ge-
meente - in de komende maan-
den onderzoeken. De  nadruk 
wordt gelegd op mensen met 
een lichamelijke beperking, dus 
motorisch, visueel of auditief. Er 
wordt gestart met de groep res-
taurants. Op korte termijn wor-
den twintig restauranthouders 
uitgenodigd om met PGBC sa-
men te werken; de andere 22 vol-
gen later. Actief aanmelden voor 
deelname kan ook, via e-mail: 
info@pgbc.nl. 
Deelnemende restaurants krijgen 

tijdens het bezoek, indien nodig, 
praktische tips om de toeganke-
lijkheid te verbeteren. De restau-
rants die volgens het PGBC vol-
doende toegankelijk en bruik-
baar zijn, krijgen bij wijze van 
(ono�cieel) keurmerk, een stic-
ker. Zij kunnen zich daarmee pro-
�leren. 
De gemeente en PGBC besteden 
vervolgens aandacht aan het pro-
ject en de (positieve) uitkomsten 
ervan. 

Wie en wat is het PGBC?
Het PGBC adviseert aan de ge-
meente over allerlei zaken die 
van belang zijn voor mensen met 
een beperking, onder meer over 
de toegankelijkheid van open-
bare gebouwen en de openba-
re ruimte. De leden van het PG-
BC zijn allemaal vrijwilligers, met 
of zonder beperking.

  
  

Limmen - Zondagavond 3 ju-
ni om half twaalf werd de brand-
weer van Castricum opgeroepen 
om met spoed uit te rukken naar 
een woning aan de Rijksweg in 
Limmen voor een woningbrand. 
Er was brand uitgebroken in een 
werkplaats onder een vrijstaande 
woning. Bij aankomst van de eer-
ste tankautospuit werd al snel op-
geschaald naar middelbrand, dit 
vanwege hevige rookontwikke-
ling. Hierop kwam de tankauto-
spuit van Uitgeest om te assiste-
ren. De bewoners waren al uit de 
bovenwoning, evenals een hond 
en drie katten. De brandweer had 
behoorlijk wat moeite om in de 
werkplaats te komen. Hiervoor 
moesten ze met breekijzers en 
kettingzagen aan de gang. Om-
dat de brandweer bang was dat 
de brand uitslaand zou worden 
werd ook de ladderwagen van 
Heemskerk opgeroepen, even-
als de waterwagen van Uitgeest 
en een tankautospuit van Heiloo. 
Deze drie voertuigen stonden uit 

voorzorg opgesteld op de Rijks-
weg. Het verkeer werd hierdoor 
omgeleid door de politie. Geluk-
kig hoefden deze voertuigen niet 
in actie te komen. Om 00.42 uur 
kon het sein brandmeester gege-
ven worden. 
De schade in de werkplaats is 
aanzienlijk en er zijn diverse deu-
ren en ramen opengebroken om 
de brand te kunnen blussen en 
de hitte eruit te krijgen, zodat de 
brandweer haar werk goed kon 
doen. Ook hebben ze een gat in 
het plafond gezaagd tussen de 
bovenwoning en de werkplaats 
om zo goed bij de brand te ko-
men. De bovenwoning heeft veel 
roetschade opgelopen, maar is 
wel gespaard gebleven. Het na-
blussen heeft nog enige tijd in 
beslag genomen en er kwam ar-
beidshygiëne ter plaatse om de 
spuitgasten van schone bluspak-
ken te voorzien. Over de oorzaak 
van de brand is nog niets bekend. 
Er is een onderzoek ingesteld. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Kunstparade op 22, 23 en 24 juni
     

Heiloo - Op vrijdag 22, zaterdag 
23 en zondag 24 juni, dagelijks 
van 11.00 tot 17.00 uur, zijn de 
schijnwerpers in Heiloo volop ge-
richt op kunst, muziek en poëzie. 
Overal in het dorp waar de vlag 
van de Kunstparade wappert, 
staan de deuren wagenwijd open 
voor publiek. 
Coördinator Teunis van der Zwart 
en het team vrijwilligers heb-
ben zich ingezet om de diverse 
locaties als het ware te verbin-
den; Heiloo als een grote schat-
kamer, waar een rijke schakering 
aan kunst en cultuur te zien en te 
beleven is. Je hoeft er alleen nog 

maar doorheen te �etsen. Teunis 
is enthousiast over de grote ver-
scheidenheid in aanbod en het 
niveau van het geëxposeerde 
werk: ,,Er komen weer heel veel 
interessante kunstenaars uit het 
hele land hun werk tonen in Hei-
loo. Kunstparade 2018 schittert 
door de keur aan technieken, va-
riërend van schilderijen, fotogra-
�e, keramiek, sieraden, objecten 
van textiel, glas en hout, beelden 
en ruimtelijke objecten en meer!”
Drie dagen lang zijn op tal van 
inspirerende locaties in het dorp 
exposities en optredens; een le-
vendige mix van kunst en podi-

umkunst. Op mooie plekken zo-
als de Witte Kerk, de Cultuurkoe-
pel, het Kunstplein in de aula van 
PCC Heiloo en Bibliotheek Heiloo. 
Daarnaast zijn plaatsen als de Ter 
Coulsterkerk, tenniscentrum De 
Dors, de bovenverdieping van 
Herberg Jan, Melange7, Rozing 
Wonen & Dromen, Westerven-
ne en het oude pand van garage 
Zanders tijdelijk omgedoopt tot 
Kunstparade locaties. En ook dit 
jaar zet een aantal gerenommeer-
de lokale kunstenaars de deuren 
van hun ateliers open voor pu-
bliek. Zie ook www.kunstparade-
heiloo.nl.

Heiloo - Het Heilooër Bos is een 
onderdeel van het Landgoed Nij-
enburg. Dat landgoed stamt uit 
het begin van de 18de eeuw en 
kwam in de loop van de 20ste 
eeuw in bezit van Vereniging Na-
tuurmonumenten. Naast het bos 
zijn er ook meer parkachtige de-
len, waarin de opzet uit voorbije 
tijden nog min of meer zichtbaar 
is. Over die verscheidenheid van 
bos en park, in aanblik en beheer, 
gaat het tijdens de maandelijkse 
natuurwandeling op zondag 17 
juni, georganiseerd door het IVN, 

Vereniging voor Natuur- en Mi-
lieueducatie. Er wordt verzameld 
om 10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg. De 
wandeling duurt ongeveer twee 
uur. Het is altijd goed om een kij-
ker mee te nemen als u die heeft. 
Een donatie (richtlijn 2,50 euro) 
wordt op prijs gesteld. Opgave 
vooraf is niet nodig. 
Voor nadere inlichtingen mail 
naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bel: 
072 532 5110. Kijk ook op: http://
www.ivn.nl/nkl voor meer activi-
teiten. 
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Muzikale afsluiting seizoen 
Alzheimer Trefpunten
Heemskerk - Ter afsluiting van 
het seizoen van de Alzheimer 
Trefpunten organiseert het be-
stuur van de afdeling Midden-
Kennemerland van Alzheimer 
Nederland een bijzondere mu-
ziekvoorstelling. Iedereen die in 
de regio op enige manier betrok-
ken is bij dementie wordt hier-
voor van harte uitgenodigd.  
De voorstelling wordt verzorgd 
door Guus Bok en zijn vaste pi-
anist. Guus Bok staat als artiest 
bekend om zijn showmanschap, 
muzikaliteit en enthousiasme. 
Guus is zanger van het ontroe-
rende Alzheimerlied ‘Hou Je Nog 
Van Mij’. Hij zingt (oud) Holland-
se liedjes, waarbij alle aanwezi-
gen gezellig mee kunnen zingen. 
Na het optreden is er ruimte voor 
een mooi gesprek tussen de zan-
ger en de aanwezigen. Uiteraard 
is er een uitgebreide documenta-
tietafel aanwezig.
De voorstelling vindt plaats op 
20 juni in het Ontmoetingscen-
trum Sint Agnes, Zamenhof 65 te 

Heemskerk. De toegang en kof-
�e/thee zijn gratis. 
Het programma start om 14.30 
uur, de inloop is vanaf 14.15 uur. 
Aanmelden voor de voorstelling 
kan bij het secretariaat: mkenne-
merland@alzheimer-nederland.
nl of 06-51942684. (Foto: aange-
leverd)

Natuurbelevingsconcert 
in bibliotheek Castricum
Castricum - Op donderdagavond 
28 juni van 19.30 tot 22.00  kan 
men tijdens een spirituele avond 
in de bibliotheek in Castricum kij-
ken en luisteren naar een Natuur-
belevingsconcert. Violiste Mar-
tine Nijenhuis laat de helende 
kracht van muziek en natuur er-
varen.  
Nijenhuis heeft haar hele leven al 
viool gespeeld. Haar twee passies 
muziek en natuur komen de laat-
ste tijd steeds dichter bij elkaar. 
Ze is zich als geen ander bewust 
van de helende kracht van beide 
en dat leidde tot concertvormen 
waarin innerlijke ervaring en een 
diepere verbinding met de na-
tuur centraal staan. Luister naar 
vrije viool-improvisaties bij Kel-
tische en licht klassieke muziek 
in de natuurlijke hartstemming 
432 Hz, terwijl wordt genoten 
van prachtige beelden, geluiden, 
geuren en kleuren uit de natuur. 
Na a�oop van het concert zal dui-
delijk worden hoe water en lemu-
rische kristallen de gezondheid 
kunnen versterken. Voor meer 
informatie over Martine kijk op  
www.martinenijenhuis.nl.   

Deze lezing is onderdeel van de 
spirituele avonden, die iedere 
maand worden georganiseerd 
door Carly’s Angels, in samen-
werking met Bibliotheek Kenne-
merwaard. De toegang is € 11,- 
inclusief ko�e en thee. Aanmel-
den kan via info@carlyshealth.nl 
of via 06 - 51599293. (Foto: aan-
geleverd)

Djazz 2 imprezz ontroert 
en verrast in De Beun
Limmen/Heiloo - Dansschool 
Djazz 2 imprezz uit Limmen, on-
der leiding van Willy Könst, gaf 
zondag de eindvoorstelling “The 
5th element” in theater De Beun 
in Heiloo. De show opende met 
een korte presentatie van alle 
dansgroepen en het thema van 
de show. Het publiek werd voor-
bereid op een show vol spektakel, 
energie en plezier.
De jongste kinderen, vanaf 3 jaar, 
dansten met een parachute. De-
ze meiden stalen direct de show. 
Groep 3-4 danste zelfstandig en 
vol enthousiasme. Een vrolijke 
groep meiden die ook veel mee-
zong tijdens het dansen. Groep 
5-7 liet zien dat samenwerken en 
plezier in het dansen belangrijk 
is.  Groep 8-VO 1 straalde met een 
dansmix van Tarzan en een dans 
met paraplu’s. VO 2-4 knalde van 
het toneel. Een grote groep met 
strakke, snelle combinaties en 

veel energie. De mix van de Lion 
King ontroerde en verraste het 
publiek. Het showteam liet net 
als VO 2-4 zien dat zij kwaliteit in 
zich hebben. Verschillende tech-
nieken en stijlen laten zij er mak-
kelijk uit zien. Kracht, sprongen, 
uitstraling en synchroon dansen 
kenmerkten de dansen die zij uit-
voerden. 
De drie groepen moderne dans, 
onder leiding van Iyon van Brum-
melen, lieten prachtige technie-
ken en variaties zien. Mooie wis-
selingen in de opstellingen, sa-
menwerking en uitbeelding van 
de tekst stonden centraal. 
Het publiek was laaiend enthou-
siast en ontroerd en gaf na a�oop 
van de einddans, waar alle groe-
pen in meedansten, een staan-
de ovatie. Het 5e element, liefde 
voor elkaar en dans, was is deze 
show duidelijk aanwezig. (Foto’s: 
Alfred Roszbach)

Super battle bij 2Beach
Castricum - 2Beach meets Alk-
maar Beach voor de super battle. 
Na een paar jaar met veel plezier 
en enthousiasme gebeachvolley-
bald te hebben bij 2Beach in Cas-
tricum, is een aantal spelers vo-
rig jaar zelf een beachlocatie in 
Alkmaar gestart. Daar is een leu-
ke samenwerking uit voortgeko-
men. 
Afgelopen vrijdag (8 juni) vond 
de eerste super battle tegen el-
kaar plaats. Op vier Castricum-
se velden werd op verschillende 
niveaus gestreden. De hoogste 
poule werd voornamelijk bezet 

door mannen, waar de winst be-
haald werd door Bas en Mo. Poule 
2 en 3 was een gezellige mix van 
mannen en vrouwen. Jeroen en 
Jordy mochten zich de winnaars 
van poule 2 noemen en Christel 
en Chantal behaalden de eerste 
plaats in poule 3. Donderdag 21 
juni vindt de return plaats in Alk-
maar. 
Nieuwsgierig geworden naar het 
beachen? Kom langs om te kij-
ken of mee te spelen aan de Zee-
weg 4 in Castricum. Een kijkje op 
www.2beach.nl kan natuurlijk 
ook.

In Galery Streetscape
Expositie Kitty Meijering
Castricum - De schilderijen van 
Kitty Meijering zijn de komen-
de tijd te bewonderen in Galery 
Streetscape op de Dorpsstraat 7. 
De vrouw�guren van Kitty wor-
den voornamelijk ingezet om 
mijmeringen van de vrouw uit te 
drukken. Ze schildert met (ogen-
schijnlijke) snelle penseel stre-
ken om hun droomwereld te be-
nadrukken. In haar laatste wer-
ken schildert zij ook dieren. Haar 
schilderijen zijn dynamisch en 
spatten van het doek. Een an-
der deel van haar werk toont een 
meer abstracte stijl van schilde-
ren. De schilderijen zijn abstract 
en afgewisseld met herkenba-

re elementen tegen een achter-
grond die vaak doet denken aan 
oude straatjes en verweerde mu-
ren.
Door te reizen doet Kitty veel 
ideeën op voor haar schilderij-
en. Haar talent voor het creëren 
van een mysterieuze sfeer in haar 
werk dankt zij aan een groot ge-
voel voor kleur, vorm en gebruik 
van verschillende soorten mate-
rialen. 
Galerie Streetscape, Dorpsstraat 
7 in Castricum is geopend tijdens 
inloopateliers van Mieke Rozing 
en vrijdag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
streetscape.nl.

Open middag muziek-
vereniging Emergo
Castricum - Zondagmiddag 24 
juni organiseert muziekvereni-
ging Emergo Castricum een open 
middag. Dit wordt een gevari-
eerde middag waarin optredens 
worden gecombineerd met een 
informatiemarkt. 
De middag begint om 14.00 uur in 
theater Koningsduyn in Geester-
hage. Dan geven de blazersklas, 
het opstaporkest en het oplei-
dingsorkest optredens. Ook ver-
schillende leerlingen laten ver-
volgens van zich horen. Dit doen 
ze in groepjes en alleen. Leerlin-
gen volgen hun muzieklessen via 
Toonbeeld, hiervoor vindt nauw 
overleg plaats met Emergo. Daar-
door kunnen de muzieklessen en 
het samenspel in orkesten echt 
aanvullend aan elkaar zijn. 
Nadat zowel de orkesten als de 
leerlingen hebben opgetreden, 
verplaatst het programma van de 
open middag zich naar de leslo-
kalen van Toonbeeld. Daar kun-
nen bezoekers, jong en oud, de 
verschillende instrumenten die 
de vereniging rijk is zelf uitpro-
beren. Ook is er dan informatie 
te verkrijgen over de vereniging, 

muzieklessen, de blazersklas en 
de opleidingsorkesten. 
Naast het opstaporkest en oplei-
dingsorkest van Emergo, is ook 
de Blazersklas een belangrijk on-
derdeel van de muzikale oplei-
ding. Leerlingen krijgen hier les 
op de blok�uit om op speelse wij-
ze de eerste muzikale vaardighe-
den te leren, bijvoorbeeld noten 
lezen, goed tellen en samenspe-
len. Naast de blok�uit is er ook 
aandacht voor alle instrumenten 
die onderdeel zijn van een fan-
fareorkest. Zo komen de bugel, 
trompet, saxofoon, hoorn, trom-
bone, euphonium, bas en slag-
werkinstrumenten ook voorbij. 
Na de zomervakantie starten er 
weer nieuwe groepen van de bla-
zersklas. Meer informatie hierover 
op de open middag.
In de zomervakantie stromen 
veel leerlingen die een koper-
blaasinstrument spelen door van 
het opstaporkest naar het oplei-
dingsorkest. Daardoor ontstaat 
er in het opstaporkest ruimte 
voor nieuwe leerlingen op bugel, 
trompet, hoorn, euphonium, bas 
en slagwerk. 

Tim is één van de leerlingen die na de zomervakantie doorstroomt van 
het opstaporkest naar het opleidingsorkest (foto: aangeleverd)

Bijzonder combi-concert
Castricum - Op zaterdag 23 ju-
ni zal een gecombineerd con-
cert plaatsvinden in de dorps-
kerk in Castricum. Het Tiels Vocaal 
Ensemble onder leiding van Ber-
nard Middeldorp en met mede-
werking van de pianist Jonathan 
Kooman neemt een groot deel 
van het programma voor zijn re-
kening met blokjes “liederen over 
de Roos”, “Liederen over de dag”, 
“Liederen over de Nacht” en “Lie-
deren over liefde, vriendschap en 
vrede”. Deze thematische blokken 
zullen worden afgewisseld met 
solistisch optreden van de Cas-

tricumse pianist Bernard van den 
Boogaard. 
Hij speelt werken van Rameau, 
Bach, Scarlatti vóór de pauze. 
Na de “Liederen over de nacht” 
maakt Bernard een brugge-
tje met “Nightfall” van de Ameri-
kaanse componist Charles Grif-
fes en natuurlijk mogen dan ook 
twee Nocturnes van Chopin niet 
ontbreken.
Dorpskerk Castricum, aanvang 
20.00. Kaarten à €13,- zijn te re-
serveren via e-mail: info@musi-
candmagic.nl  of verkrijgbaar aan 
de zaal. (Foto: aangeleverd)





Koele verduisterde slaapkamerKoele verduisterde slaapkamer
nachtrust

Koele verduisterde slaapkamer
energiezorgt voor betere en meer

Vroege zonsopkomst tijdens zomermaanden vraagt om extra verduistering

Terwijl veel mensen de aankomende zomer weer omarmen, is de vroege zonsopkomst die 
daarmee gepaard gaat een risico voor onze slaap. Door het vroege, eerste ochtendlicht groeit 
de kans dat ons lichaam te vroeg gewekt wordt. Verduisterende gordijnen kunnen uitkomst 
bieden. In steden met veel kunstlicht is een volledige verduistering van de slaapkamer het he-
le jaar door van belang.

Niet alleen voor fysiek herstel van het lichaam, maar ook voor ons mentale welzijn is een goede verhou-
ding van voldoende daglicht overdag en duisternis belangrijk. Volledige duisternis 's nachts helpt ons om 
in de fase van diepe slaap te komen én blijven. Juist in deze fase herstelt ons brein zich ter voorbereiding 
op een nieuwe dag. Ervaringen die we overdag opdoen, verwerken we in onze slaap. Idealiter vormt de-
ze diepe slaap 15-20% van de nachtrust van een volwassene.

Biologische klok
“Als het tijdens onze slaap volledig donker is, zijn we overdag gevoeliger voor daglicht en krijgen we 
meer energie,” legt Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland uit. “Dat komt omdat 

het contrast tussen daglicht en duisternis in harmonie is met onze biologische klok, die ons vertelt dat we 
overdag actief moeten zijn en ’s nachts rust moeten nemen. Hoe beter we die klok volgen, hoe frisser en 
fi tter we overdag zijn.”

Een slaapkamer volledig verduisteren is extra belangrijk in de zomermaanden, wanneer de zon eerder op 
komt. In de stad is die uitdaging vaak nog groter. Daar is ook ’s nachts veel kunstverlichting – zoals straat-
lantaarns, etalages en reclameborden – die het extra moeilijk maakt om op tijd de slaap te vatten en niet 
te vroeg weer wakker te worden. Vooral straatverlichting dichtbij het raam kan een goede nachtrust da-
nig verstoren.

Gordijnen voor totale duisternisOplossingen voor volledig verduistering zijn er gelukkig voldoende. Zo 
houden VELUX verduisterende plisségordijnen het licht van buiten het hele jaar door tegen. Maar ze cre-
eren ook een eigen sfeer in huis. “Het is een misvatting dat gordijnen zwart moeten zijn,” aldus Som-
broek. “Als de stof maar dik genoeg is, zorgen zelfs gordijnen met lichte kleuren voor een volledig ver-
duisterend effect.”

Ventilatie en koeling
Niet alleen verduistering maar ook frisse lucht en koeling dragen in de zomermaanden bij aan een goe-
de nachtrust, zo blijkt uit onderzoek. Simpele maatregelen zoals ’s avonds ramen en deuren tegen elkaar 
open zetten, kunnen al een groot verschil maken. Insectenhorren kunnen hierbij zorgen dat ongewenste 
gasten buiten blijven. Ook de temperatuur moet niet te hoog oplopen. Daardoor duurt de fase van diepe 
slaap korter en wordt je sneller wakker. Vooral voor ramen op het zuiden, is een goede zonwering overdag 
belangrijk om oververhitting te voorkomen. VELUX rolluiken houden overdag de warmte tegen en zorgen 
‘s nachts voor een donkere kamer.

Tips voor een goede nachtrust tijdens warme zomermaanden
1. Zet bevroren fl essen water voor het raam zodat de lucht nog koeler wordt.
2. Plaats een ventilator voor je open raam zodat de koele nachtlucht van buiten sneller 
 door je huis heen geblazen wordt.
3. Sluit overdag alle ramen en deuren en zet ‘s avonds alles open als de zon weg 
 is en de lucht al afgekoeld is.
4.  Zet ramen tegenover elkaar open.
5.  Zorg voor een dakraam boven je trapgat zodat de warmte naar buiten trekt.
6.  Doe gordijnen open na zonsondergang zodat frisse lucht de kamer in kan.
7.  Sluit overdag buitenzonweringen of gordijnen om de warmte van de zon tegen te houden.
8.  Zorg ‘s nachts voor goede verduistering.

 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

parketvloerparketvloer
met verschillende kleuren en patronen

parketvloer
Creëer je eigen unieke 
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“Als je iemand vraagt hoe een 
molenaar eruit ziet dan denk je 
al gauw aan een man met grijs 
haar.”
Molenaarster Joyce Beneker 
lacht. Joyce zet zich al 14 jaar 

in voor het behoud van de mo-
len in de Schoterveenpolder en 
betrekt binnenkort de aangren-
zende molenaarswoning. Op de 
vraag waar haar passie voor mo-
lens vandaan komt antwoordt 

ze het volgende:
“Ik vind het fascinerend wat je 
allemaal met zoiets eenvoudigs 
als wind kunt doen. Het kost 
niks en je kunt er van alles mee 
doen.”

Zo draait de molen Een portret van 
Ambassadeur Joyce Beneker

De kracht van windenergie
Traditioneel wordt met een mo-
len graan tot meel gemalen. De 
korenmolen was dan ook de oor-
spronkelijke uitvinding. Maar 
daar kwamen allerlei industriële 
toepassingen bij, zoals het per-
sen van olie, het maken van verf 
of het droogmalen van de pol-
ders zoals de molen in de Scho-
terveenpolder. Allemaal Neder-
landse uitvindingen.
“Ik zaag zelfs mijn eigen keuken 
van boomstammen in de Hout-
zaagmolen in Schalkwijk. Ik kan 
niet wachten om deze keuken 
straks te plaatsen in de woning.”

Duurzame renovatie
Joyce is enthousiast over de re-
novatie van de Huizenaanpak en 
kijkt ernaar uit om deze zomer de 
molenaarswoning te betrekken. 
In de tent naast de molen staat 
een kleine expositie omtrent de 
verbouwing, samengesteld door 
de vader van Joyce. Deze exposi-
tie geeft een goed beeld over de 
werkzaamheden.

Zo is de asbestsanering in 2016 
vastgelegd en sloop van de hou-
ten bijgebouwen in februari van 
dit jaar. Inmiddels staat er een 
nieuwe aanbouw en wordt de 
woning vanuit de binnenkant 
geïsoleerd. Deze werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door DR-
ZM, aangesloten bij de Huizen-
aanpak.

Open voor publiek
De molen in de Schoterveen-
polder trekt veel bekijks. Op za-
terdagmiddag zijn er al zeker 80 
bezoekers geweest. Het weer zit 
mee, de zon schijnt en veel men-
sen zijn op de � ets gestapt om 
een kijkje te nemen.

“Nu alleen de wind nog zodat 
de molen kan draaien.”

De molen zal open zijn tijdens 
de Nationale Monumenten da-
gen op 8 en 9 september. Stan-
daard draait de molen op iede-
re zondag en iedere 1e en derde 
woensdagmiddag van de maand 

en is open voor publiek.
“Maar soms draaien we ook als 
we bij moeten springen bij het 
droogmalen van de polder of ge-
woon als het waait. Dan bellen 
we met een speciaal nummer en 
hoeft het elektrisch gemaal niet 
aan. dat scheelt natuurlijk ook 
weer energie.”

Wilt u op de hoogte blijven?
De Huizenaanpak blijft de reno-
vatie en Joyce volgen. De woning 
zal regelmatig open zijn voor ge-
interesseerden. Woningeigena-
ren die zelf met hun woning aan 
de slag willen, kunnen terecht bij 
de Huizenaanpak voor deskun-
dig advies.

Ze is gefascineerd door windenergie. En zaagt zelfs haar eigen keuken van hout in de Houtzaag-
molen te Schalkwijk. Molenaarster Joyce Beneker betrekt binnenkort de aardgasvrije en energie-

neutraal gerenoveerde molenaarswoning aan de Schoterveenpolder die door de Huizenaanpak wordt 
uitgevoerd. Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 12 en zondag 13 mei vertelt ze 

enthousiast over deze renovatie. Hoog tijd om eens kennis te maken.







Je tuin is een ideale relaxplek
Mijn man en ik besloten daarom 
om dit jaar eens een keer niet 
op vakantie te gaan en gewoon 
lekker thuis te blijven. En om ul-
tiem te genieten van onze vrije 
weken straks, zijn we nu al be-
zig om van onze tuin een ideale 
relaxplek te maken. Want waar-
om zou je de plek waar je het al-
lerliefst bent verlaten als je het 
kunt omtoveren tot je eigen pri-
vé vakantieparadijs? Als je het 
goed aanpakt, kun je ook daar 
genieten van een fantastische 
zomer. En dan zonder alle moei-
te, gesjouw en gestress. Klink 
ideaal? Dat is het ook! 

Deze week laat ik je zien hoe je jouw eigen tuin omtovert in een heerlijke relaxplek voor de zo-
mer: de staycation-tuin.

Ontbijten in je tuin
Het moment waar ik altijd het 
meest naar uitkijk tijdens een va-
kantie of een weekendje weg, is 
het ontbijt. En ik eet dan ook al-
tijd een beetje teveel. Maar ja, 
dan sla ik de lunch lekker over en 
heb ik een goede reden om lek-
ker lang uit te buiken in het zon-
netje. Ontbijten doe je met crois-
santjes, afbakbroodjes, een ge-
kookt eitje en lekkere verse jam. 
Kopje thee of ko�  e erbij. Heerlijk! 

Waan je in Parijs met een sierlij-
ke bistroset, aan het strand met 
een luchtige houten tafel of ga 
op een kleed zitten en geniet van 
een echte picknick in je tuin.

Zonnebaden in je tuin
In elke tuin is altijd wel zon te vinden in de zomer. Om dat lekkere bruine kleurtje te krijgen en 
volop vitamine D op te nemen (word je blij van!), pik je die lekkere warme zonnestralen daar-
om zo vaak mogelijk mee. Wel goed insmeren natuurlijk en niet te lang blijven liggen, want dat 
is niet goed voor je huid. Met � jne ligbedden, lekkere loungestoelen en voldoende verkoelend 
water in de buurt, is het net alsof je ligt te bakken aan de Costa del Sol.

Tuintrend 

Alles voor een perfecte thuisblijfvakantie 
in je eigen tuin

Lekker eten in je tuin
Na een � jne luie dag vol met zonnebaden, boekjes lezen, tussendoor een tukje doen en af en toe 
een verfrissende plons, heb je natuurlijk wel trek gekregen. Je frist je even op onder je buiten-
douche, trekt wat luchtigs aan en maakt je klaar voor een tafel vol met lekkere dingen. Steek de 
barbecue aan voor die heerlijk zomerse grillgeur, zet de tafel vol met je aller vrolijkste servies en 
tapashapjes of of schuif een pizza in de buitenoven. Genieten maar!

Spelen in je tuin
Terwijl jij verzonken bent 
in een spannend boek, wil 
je natuurlijk ook dat de kin-
deren zichzelf vermaken. 
School vraagt tegenwoordig 
best veel van ze, dus ook zij 
verdienen het ultime vakan-
tiegevoel. Het zwembad heb 
je natuurlijk al staan, maar 
zorg ook voor een leuke tent, 
een � jne schommel en veel 
dingen die ze kunnen vullen 
met water.

Is je tuin niet zo heel groot? 
Dan is dit zwembad wat voor 
jou! En hij is namelijk zo be-
scheiden van formaat, dat hij 
in bijna elke tuin past, ook in 
een kleine tuin.

Lekker beschut zitten
Tijdens je staycation wil je natuurlijk wel wat privacy, om zo lekker met je gezinnetje alleen te ge-
nieten! Gelukkig is er een hele brede keuze aan schuttingen en omheiningen: van een kant-en-klare 
haag tot de traditionele houten schutting, of een schanskorf gevuld met steen of kokos. Je kunt de-
ze natuurlijk overal kopen, maar mocht je graag je handen uit de mouwen willen steken dan is zelf 
een schutting bouwen helemaal niet zo ingewikkeld. Daarnaast is het ook nog een goedkoop en 
uniek! Je hoeft echt geen ervaren klusser te zijn; je doet bijvoorbeeld de palen de grond in en plaatst 
dan horizontaal vurenhouten planken onder elkaar. Zo maak je een unieke schutting! Uiteraard heb 
je hiervoor goed gereedschap nodig. Bij bijvoorbeeld Mastertools.nl vind je alles wat je nodig hebt!

En als laatste nog 9 tips voor de perfecte staycation
Die lekkere luie weken thuis moeten natuurlijk echt aanvoelen als een vakantie. 
Dus om ervoor te zorgen dat de neuzen van het hele gezin dezelfde kant op staan, 
is het handig om wat regels op te stellen: 

1. De mobiele telefoons blijven uit (zeker tijdens het eten!)
2. Niet je e-mail checken, ook niet die van je werk
3. Geen computerspelletjes
4. De televisie blijft uit
5. De post opbergen en pas lezen na je vakantie
6. Laat de boel zoveel mogelijk de boel
7. Kook makkelijk of ga uit eten
8. Wasjes draai je pas weer als de vakantie voorbij is
9. Breng zoveel mogelijk tijd door met je gezin

Happy staycation to you!

Waarom zou je nog op vakantie gaan als je ook gewoon 
thuis kunt genieten van het mooie weer? Hier vind je alles 
voor een perfecte 'staycation' in je tuin.

Soms heb je er gewoon een jaartje geen zin in: op vakantie gaan. 
Of misschien hou je er eigenlijk helemaal niet zo van. Ik snap het, ik heb er ook 

altijd gemengde gevoelens over. Kilo's bagage inpakken, kleren wassen, inkopen 
doen, oppas voor mijn katjes regelen en alles schoon achterlaten. Om twee 

weken later weer thuis te komen en alles weer opnieuw te doen. Ik vind het altijd 
maar een hoop gedoe!
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MHCC dames 2 kampioen
Castricum - Zondag speelde 
MHCC Dames 2 in Amstelveen te-
gen de enige overgebleven con-
current HIC Dames 3 om het hoc-
keykampioenschap in de Reserve 
Klasse 2. MHCC had aan een ge-
lijkspel genoeg, terwijl HIC met 
minimaal vier doelpunten ver-
schil moest winnen om kampi-
oen te kunnen worden. In een 
meer spannende dan goede 
wedstrijd nam MHCC de leiding 
na een mooie aanval over links en 

nam deze 0-1 makkelijk mee tot 
aan de rust. Na de rust zette HIC 
nog wel even aan, werd het spel 
van MHCC iets slordiger, maar 
werd het duidelijk dat HIC zeker 
geen vijf doelpunten meer ging 
maken. Het werd nog wel ge-
lijk, maar dat maakte verder niet 
meer uit. 
Na de kampioensfoto en de ere-
ronde knalden de champagne-
kurken voor MHCC. (Foto: aange-
leverd)

Ook hockeymeiden 
MHCC A2 kampioen
Castricum - Het meidenteam 
A2 van MHCC is dit seizoen zeer 
overtuigend kampioen gewor-
den onder de bezielende leiding 
van coaches Remon en Marco.
Ze waren de laatste wedstrijden 
van de poule niet meer te achter-
halen. Door als team goed en po-
sitief samen te werken, elke week 
weer zich weer maximaal in te 

zetten, hard te werken, tegensla-
gen te overwinnen en vaak mooi 
veldspel is dit gelukt. En daar zijn 
de meiden en coaches best trots 
op. Er zijn 14 wedstrijden ge-
speeld en 39 punten behaald met 
een  doelsaldo van + 49 (70 doel-
punten voor en 21 tegen). 
Alle meiden van harte gefelici-
teerd! (Foto: aangeleverd)

Sander wint de laatste 
vlucht op de vitesse 
Castricum - Het hing al een paar 
weken in de lucht, en zaterdag 
was het ook echt raak. Sander de 
Graaf kwam na een serie tweede 
plaatsen tijdens de vorige wed-
vluchten nu bij de Gouden Wie-
ken als winnaar uit de bus. Aan 
de lossing vanuit Quievrain, bij 
de Belgisch-Franse grens, namen 
bijna 8000 duiven uit Noord-Hol-
land deel. De afstand van 250 ki-
lometer en de matige noorden-
wind waren geen probleem en 
de meeste duiven arriveerden 
keurig op tijd. De overwinning is 
de kroon op de goede prestaties 
van de man die als penningmees-
ter, maar ook als digitale steun en 
toeverlaat, en op nog meer ter-
reinen een zeer waardevolle bij-

drage levert aan het reilen en zei-
len van de vereniging. De con-
stante prestaties van zijn duiven 
leverden Sander op het onder-
deel vitessevluchten (100-300 ki-
lometer) alvast het onaangewe-
zen kampioenschap in de club 
op. Daarin had de ‘673’ een �ink 
aandeel. Zij werd afgelopen za-
terdag op de laatste vitessevlucht 
de winnares en daarmee tevens 
duifkampioen op dit onderdeel. 

Op de foto staat Sander voor het 
gedeelte van het hok waarin de-
ze duivin haar plekje heeft. Peter 
Witte legde beslag op de tweede 
plaats bij de Gouden Wieken, en 
Arie Hageman werd de lachende 
derde. 

Voorinschrijving geopend
Estafette- en trimloop 
in Akersloot
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub (AMAK) organiseert 
op zondag 1 juli de 13e estafet-
te- en trimloop. De estafetteloop 
staat open voor iedereen. Teams 
van atletiekverenigingen, be-
drijfsteams, gelegenheidsteams, 
familieteams, alsook gemeng-
de teams mogen meedoen. Indi-
viduele lopers kunnen meedoen 
aan de trimloop. De voorinschrij-
ving (alleen voor de estafette-
loop ) is inmiddels geopend. Voor 
de snelste estafetteteams per ca-
tegorie zijn er prijzen beschik-
baar. Er kunnen teams van vier lo-
pers meedoen. Zij leggen na el-
kaar een parcours af van 5,4 km. 
Na aankomst van de vierde loper, 
loopt het hele team gezamenlijk 
nog een extra ronde van 3,5 km. 
De �nishtijd van de derde loper 
geldt vervolgens als de totaaltijd 
van het team.
Het is ook mogelijk om als indivi-
duele loper mee te doen aan het 
evenement. Deze lopers kunnen 

maximaal zes ronden lopen van 
3,5 km. De start van de teams is 
om 10.30 uur, voor de individue-
le lopers is dat om 10.35 uur. Start 
en �nishlocatie is bij handbalver-
eniging Meervogels (Boschweg 
26) in Akersloot. Kleed- en dou-
chegelegenheid is aanwezig. Het 
parcours loopt over verharde en 
onverharde paden.

Inschrijven (alleen voor de esta-
fetteloop ) kan vooraf via www.
amak.nu. De kosten zijn € 16,00 
per team en kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnum-
mer NL02INGB0004106770 t. n. v. 
AMAK te Akersloot o. v. v. estafet-
te. Op de dag van het evenement 
is inschrijven aan de start ook mo-
gelijk. De kosten blijven dan voor 
de estafetteloop € 16,00 per team 
en voor de trimloop € 4,00 (alleen 
inschrijven op de dag zelf ). Meer 
informatie via www.amak.nu of 
p.c.m.lansbergen@planet.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Verkeersmaatregelen aangekondigd
Laatste loodjes 
organisatie triatlon
Castricum - Met nog een paar 
weken voor de boeg is het zo-
ver dat de tweede editie van de 
1/8 triatlon Castricum op zondag 
1 juli van start gaat. Deze triat-
lon is samen met de zomermarkt 
een waar dorpsfestijn, met de �-
nish in de Dorpsstraat ter hoog-
te van Grand Cafe Balu. Uiteraard 
betekent dit ook iets voor omwo-
nenden van het �ets- en looppar-
cours. Alle wegen en straten aan 
het parcours worden afgezet met 
dranghekken en parcoursmede-
werkers houden de veiligheid in 
de gaten. Vrijwilligers hebben 
zondag duizend brieven, waar-
in uitgebreide informatie wordt 
verstrekt, in enveloppen gedaan 
om deze aankomende week in de 
brievenbus te doen van de inwo-
ners die aan het parcours wonen. 
Van deze dorpsgenoten rekent 
men op begrip en medewerking 
voor de overlast. Op de tekening 
is het parcours te zien.

Wegafzettingen en verkeersre-
gelaars 
De triatlon heeft de volgende ge-
volgen voor de bereikbaarheid 

en beschikbaarheid van de stra-
ten die op of binnen het parcours 
liggen:  
* Parkeerterrein van het zwem-
bad: afgesloten en vrij van gepar-
keerde auto’s van 8.00 tot 20.00 
uur.  
* Straten en wegen van het ge-
hele parcours: afgesloten voor al-
le verkeer van 12.00 tot 19.30 uur. 
Sommige straten al vanaf 8.00 
uur!
* Straten en wegen die binnen (de 
ring van) het �etsparcours liggen: 
niet bereikbaar en niet te verla-
ten door gemotoriseerd wegver-
keer van 12.30 tot 19.30 uur. 
 
Parkeren  
Voor de Verlegde Overtoom geldt 
op 1 juli van 08.00 tot 19.30 een 
rij-, en parkeerverbod. Dit par-
keerverbod geldt alleen voor de 
even kant en zal, omwille van de 
veiligheid van het evenement, 
worden gehandhaafd. Gepar-
keerde auto’s worden verwijderd.

Voor vragen of opmerkingen is 
de organisatie bereikbaar via tri-
atloncastricum@gmail.com. 

Zes medailles voor TIOS
Limmen - Zaterdag werd de laat-
ste wedstrijd van het seizoen ge-
turnd door de selectiemeisjes van 
sportvereniging TIOS uit Limmen. 
Het waren de toestel�nales, dit 
betekende dat er prijzen te halen 
waren per toestel. Alle turnsters 
mochten maximaal aan twee toe-
stellen deelnemen.
Bonna Mooij turnde op sprong en 
vloer en wist op de sprong het zil-
ver (13.675) binnen te halen. Kim 
de Wit deed het op sprong ook 
erg goed en behaalde een bron-
zen medaille (13.20). Britt Kers-
sens deed er nog een schepje 
bovenop en mocht met de gou-

den plak voor sprong (12.50) naar 
huis. 
Ook de brug was favoriet bij de 
turnsters uit Limmen. Linde van 
den Bosch en Britt Goossens be-
landden als derde op het podium 
(13.70) en Dani van Dranen be-
landde er net naast (13.30).

Renée Sap wist als enige op vloer 
een medaille te veroveren. Zij 
nam dankbaar het zilver in ont-
vangst (13.10). De trainsters kij-
ken terug op een geslaagd sei-
zoen waarbij deze wedstrijd een 
mooie afsluiting van het wed-
strijdseizoen vormde.

Van links naar rechts: Britt(Kerssens), Britt (Goossens), Linde(van den 
Bosch), Kim (de Wit), Jorieke (Visser) en Renée (Sap) (foto: aangeleverd)

Schaakclub Bakkum
Peter Siekerman 
dubbelschaakkampioen
Bakkum - Met pijn en moeite 
slaagde Peter Siekerman erin om 
de laatste hoofdprijs van het sei-
zoen binnen te slepen: dubbel-
schaak kampioen van schaak-
club Bakkum. Tijdens de laatste 
dubbelschaakavond van het sei-
zoen moest Siekerman in de eer-
ste schaakpartij lijdzaam toezien 
hoe Fons Vermeulen zijn open 
koningsstelling onder vuur nam 
en na een geniepige penning 
een stuk won en de partij. On-
dertussen was outsider Bob Bak-
ker goed op dreef en won van 
de sterke Pim Ho�. In de tweede 
partij moest Siekerman het op-

nemen tegen Jacob Bleijendaal 
en Bob Bakker tegen Fons Ver-
meulen. Een mooi slotakkoord! 
Bleijendaal kwam uitstekend te 
staan met sterke voorwaartse 
centrumpionnen. Bakker bena-
drukte zijn goede vorm en won 
van Vermeulen en was daarmee 
tijdelijk virtueel kampioen. Er-
gens moet het gruwelijk mis zijn 
gegaan voor Bleijendaal, want 
zijn mooie stelling bracht geen 
winst, erger nog, Siekerman kon 
pardoes een mooi mat-net in de 
stelling vlechten en won en daar-
mee was het kampioenschap nipt 
veilig gesteld.

Peter Siekerman (rechts) in actie tegen Sjoerd de Boer (eerder dit seizoen) 
(foto: aangeleverd)

Henk Verdonk junior 
weer niet te stuiten
Akersloot - Henk Verdonk junior 
uit Egmond aan den Hoef heeft, 
bijna als vanzelfsprekend, de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup gewonnen. Het drie-
manschap, Henk Verdonk junior, 
Vincent Beentjes uit Castricum en 
de man uit Heiloo Ramon Tromp, 
legde de zweep over de groep 
en maakte samen de dienst uit 
en kwam in voornoemde volgor-
de over de eindstreep na een uur 
koers. Geen moment kwam de 
positie van leider Henk Verdonk 
junior in gevaar, hoewel Vincent 
Beentjes nog wel aardig in zijn 
buurt bleef. 
De met de week beter gaan rij-
dende ex-voetballer, die nog 
niet zo heel lang de mountain-

bikesport een warm hart toe-
draagt, gaat de komende tijd 
meer van zich laten horen en 
voor verrassingen zorgen door 
de gevestigde orde te bedreigen. 
Femke Mossinko� uit Akersloot 
was met Henk Jan Verdonk senior 
in goed gezelschap en zij deden 
in eerste instantie niet veel voor 
elkaar onder, maar Femke moest 
in de �nale toch haar meerdere 
erkennen in de ervaren Verdonk 
senior. 

Uitslag: 1. Henk Verdonk juni-
or, Egmond aan den Hoef, 2. Vin-
cent Beentjes, Castricum, 3. Ra-
mon Tromp, Heiloo, 4. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef, 5. Henk Louwe. Alkmaar. 
Uitslag vrouwen: 1. Femke Mos-
sinko� ( 5e overall).
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Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Oordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. oelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

Na a  oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en 
carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. nstallati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

Na a  oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te 
feliciteren.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda raadsinformatieavond 
& commissievergadering 14 juni 2018

Bestuurders waterschap gezocht

 

Tijd Onderwerp Kamer  
19.30 – 20.45 Raadsinformati ebijeenkomst: Raadzaal
 Presentati e Veiligheidsbeeld
Pauze
21.00 – 21.30 Commissie: Raadzaal
 Amendement bij verordening commissie bezwaarschrift en 

Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. We leven ermee, erin n eronder. De 
waterschappen maken dit mogelijk. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. 
Dan mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur. Vanaf nu 
is het mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. En zo acti ef bij te dragen 
aan veilig, schoon en voldoende water, nu n in de toekomst.

Agenda Raadsplein 21 juni 2018
Behandeling Kadernota 2019

De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar een nieuwe commissaris van de oning. Wat voor 
persoon moet dat zijn? Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de nieuwe commissaris? 
Deze maand kunnen Noord-Hollanders daarover meepraten op de website van de provincie. 
Moet het iemand zijn die veel ervaring in de politi ek heeft , iemand die betrokken en gemakkelijk 
te bereiken is? emand die duidelijk is? emand die dicht bij de inwoners van Noord-Holland staat? 
Alle Noord-Hollanders kunnen daarover een online en u te invullen. Provinciale Staten gebruiken 
de uitkomsten van deze en u te bij het opstellen van de profi elschets die in de uiteindelijke 
vacature voor de nieuwe commissaris van de oning komt. De huidige commissaris van de oning 
van Noord-Holland, Johan Remkes, legt zijn functi e begin 2019 neer.

Wie wil jij dat jouw commissaris 
van de Koning wordt?

Tijd Onderwerp Kamer  
17.00 – 18.30 1.  Opening en mededelingen  Raadzaal
 2.  Vaststellen agenda
 3.  Besluitvorming 
 A. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: zienswijze op jaarrekening  
   2017, begroti ngswijziging 2018 en begroti ng 2019
 B. Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM): 
  zienswijze op jaarrekening 2017, begroti ngswijziging 2018 
  en begroti ng 2019
 C.  WN  Personeelsdiensten: zienswijze op jaarrekening 2017 
  en begroti ng 2019 
 D. GGD Hollands Noorden: zienswijze op jaarrekening 2017 
  en begroti ng 2019
 E. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD): 
  zienswijze op jaarrekening 2017 en begroti ng 2019
 .  Vuilverbrandingsinstallati e (VV ): zienswijze jaarrekening 2017 
  en begroti ng 2019
 G. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA): 
  zienswijze jaarrekening 2017 en begroti ng 2019
 H. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA
 . Aanvraag Vangnetuitkering Parti cipati ewet over 2017
 J. Verordening commissie bezwaarschrift en incl. amendement 
 .  Moti e loondispensati e
 L. Vaststellen Bestemmingsplan Sifriedstraat 34 Castricum
 4. Algemene Beschouwingen adernota 2019
  - Maximaal 7 minuten per fracti e
  - Volgorde wordt bij loti ng bepaald

19.30 – 20.45 Commissiebehandeling moti es bij programma 1  Raadzaal
 adernota 2019
 Een sociale en vitale gemeente
 - Dienstverlening
 - Samenleven
 - Veiligheid 
19.30 – 20.45 Commissiebehandeling moti es bij programma 2  rouwzaal
 adernota 2019
 Een aantrekkelijke gemeente
 - Cultuur, Recreati e en oerisme
 - Economische vitaliteit
 - Een bereikbare gemeente
21.00 – 22.30 Commissiebehandeling moti es bij programma 3  Raadzaal
 adernota 2019
 Een lee  are gemeente
 - Wonen en leefomgeving
 - Duurzaamheid en milieu
 - Beheer en onderhoud openbare ruimte
21.00 – 22.30 Commissiebehandeling moti es bij programma 4  rouwzaal
 adernota 2019
 Een fi nancieel gezonde gemeente
 - inanciële positi e
 - Bedrijfsvoering

r is een e e en eid tot ins re en. n oners en or anisa  es ebben o  31 mei 2018  
 jdens de raadsin orma  ea ond un menin  unnen e en o er de adernota.

Meer weten? om dan naar n van de informati ebijeenkomsten, op maandag 18 juni in Hoorn, 
dinsdag 19 juni in Heerhugowaard, dinsdag 10 juli in Zaandam of woensdag 11 juli in Den 
Helder. Voor meer informati e en aanmelding: www.hhnk.nl/verkiezingen.

Er zit leven in de sloot en dat kun je gewoon zien. Enkele honderden belangstellenden kwamen 
zondag 10 juni naar de sloot achter Het Ruiterhuys om dat zelf mee te maken.

Vrijwilligers van VN stonden klaar met schepnetjes, a uariums en informati e om dit veldonderzoek 
tot een mooie belevenis te maken. Jong en oud hadden de kans om te zien wat er allemaal 
beweegt in gewoon slootwater. Daar waar veel leven is, is de sloot gezond. Overheden waaronder 
gemeente Castricum zett en zich in om het water schoon te houden en zo veel mogelijk vrij van 
sto  en die er niet in thuishoren. n de sloot bij het Ruiterhuys was het water in orde. ot de oogst 
behoorden onder meer modderkruipers, een zoetwaterkreeft , snoekjes en salamanders.

Gezond natuurlijk water is een van de zaken waar de gemeente zich hard voor maakt. Daarom was 
ook wethouder Rob Schijf aanwezig.

Veel animo voor Slootjesdag
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welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op de 
website naar het product waar 
u een afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

Belt u liever voor een afspraak? 
Bel dan 14 0251.

Kies een activiteit. Dit is het 
product of de dienst waar u een 
afspraak voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel u van 
deze producten wilt. Handig als u 
bijvoorbeeld voor het hele gezin 
identiteitskaarten aanvraagt.

Kies een datum en tijdstip. 
Op donderdag kunt u ook ’s avonds 
een afspraak maken. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 
In uw mailbox ontvangt u een 
afspraakbevestiging. 

Zet de afspraak meteen in uw 
agenda. Dan vergeet u het niet. 
Een dag van tevoren ontvangt u 
van ons ook nog een herinnering 
via de mail. Kijk ook nog even 
wat u mee moet nemen. 

Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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Offi  ciële mededelingen woensdag 13 juni 2018

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
040618 Dusseldorperweg 10, 1906AK Limmen
 Het bouwen van een schuur

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

Ingetrokken: Nesdijk 1 in Limmen
Het bouwen van een schuur
Vergunningsvrij: Zeeweg langs de N513 in Castricum 
Het kappen van 3 bomen  

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrift elijk zijn 
zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, tel. 14 0251.

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

Datum Adres
 Oude Parklaan 15 tot en met 57 (was 95) te Castricum
 Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en parkeergarage tot 
 woningen (De Loet)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 14 februari 2018 de 
omgevingsvergunning is verleend voor het herbestemmen tot woningen, het uitbreiden van 
het pand met nieuwbouw en het realiseren van een parkeergarage allen betrekking hebbende 
op het Rijksmonument bekend als de Loet aan de Oude Parklaan 15 t/m 57 (was 95), 
Castricum (oneven) te Castricum, 1901ZZ. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd 
ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning zoals die ter inzage heeft  gelegen. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De omgevingsvergunning en de hierbij behorende stukken (inclusief de reacti e op 

de ingediende zienswijze) liggen met ingang van 14 juni 2018 totdat onderstaande 
beroepstermijn is verstreken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Hoe kunt u reageren?
Een belanghebbende die ti jdig een zienswijze naar voren heeft  gebracht, kan met ingang 
van 15 juni 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen de verlening van de 
omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland. Gelijke bevoegdheid komt toe aan 
een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze 
in te dienen.
Het beroep dient te worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is 
gri   erecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
De verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na a  oop van de hiervoor 
genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de 
omgevingsvergunning niet.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft  ingesteld kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te 
tre  en. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem) ter att enti e van de voorzieningenrechter. 
Voor de behandeling van een verzoek is gri   erecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet 
Het betreft  een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift  dienen 
te worden opgenomen en deze na a  oop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 
aangevuld

eer in ormati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het eam V H van de gemeente 
Castricum, telefoonnummer: 14 0251 

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

Datum Adres
040618 Heereweg 52 in Castricum
 Het bouwen van een bouwwerk t.b.v. ti jdelijke bewoning
050618 Wederik 16 in Castricum
 Het bouwen van een garage

Wie gewend was taxussnoeisel apart te houden, hoeft  dat deze zomer niet te doen. 
De inzameling bij de gemeente gaat dit jaar niet door.

De organisati e axus voor Hoop zamelt elk jaar snoeisel in van de taxushaag omdat deze 
grondsto  en bevat voor medicijnen tegen kanker. De farmaceuti sche industrie wil nu meer 
weten over de herkomst van het snoeisel, voor e   ciency en betere kwaliteit. 
Van het snoeisel die axus voor Hoop inzamelt en aanlevert is het erg moeilijk om aan te 
geven waar het precies vandaan komt. Dat 
geldt zeker voor inzamelpunten waar 
verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar 
komen.

axus voor Hoop zoekt nog naar een oplossing 
voor deze verplichte bronvermelding maar 
dit jaar gaat dat niet lukken. Daarom hebben 
gemeenten dit jaar geen inzamelpunt. 
Meer informati e op de website 
taxusvoorhoop.nl. 

Dit jaar géén inzameling taxusVoorlichting over drank en drugs 
voor ouders van leerlingen groep 8
Wat kunnen drank en drugs doen met je kind en wat voor rol spelen groepsdruk en sociale media 
hierbij? n mei en juni zijn er voor ouders van kinderen in groep 8 op een aantal basisscholen al 
voorlichti ngsbijeenkomsten hierover georganiseerd. Zat de basisschool van uw kind hier niet bij of 
kon u bij een eerdere bijeenkomst niet aanwezig zijn? Op woensdag 20 juni 2018 staat de laatste 
voorlichti ngsbijeenkomst in deze reeks gepland in het gemeentehuis van Castricum. U kunt zich 
hier als ouder voor opgeven via voorlichti nggroep8@debuch.nl.

n een luchti g interacti ef theaterstuk met herkenbare scenes uit de dagelijkse prakti jk krijgen de 
ouders getoond hoe zij met hun jongeren in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen. Arti ance 
geeft  de voorstelling vanuit het project: n control of alcohol en drugs. De bijeenkomst is voor de 
ouders waarvan de kinderen na de zomervakanti e naar het voortgezet onderwijs gaan.
Bureau HAL , Brijder Jeugd, de GGD, de Politi e,  de Leerplichtambtenaar, de Jeugdconsulent, 
adviseur openbare orde en veiligheid  en het Jongerenwerk zijn aanwezig voor meer informati e of 
een gesprek na a  oop. 

Een opmerking van een van de aanwezige ouders op de eerste bijeenkomst: e ordt je be uster 
an et bes ree baar ma en an onder er en met je ind en an et edra  an je ind maar 

oo  ze er an je ei en edra

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 

We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 

Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.



INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 13 juni 2018

060618 Oude Parklaan 8 te Castricum
het bouwen van een schuur met veranda  
(wijziging op eerder verleende vergunning)

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

Verleende Drank- en Horecawetvergunning 
Datum Adres
040518 Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum

Verleende Drank- en Horecavergunning, Camping Geversduin, 
verzenddatum besluit 4 juni 2018 (HORECA180012)

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

Lijst bijzondere bomen 
Castricum is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Veel en gevarieerd groen 
draagt bij aan een pretti  ge, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarom is er een 
Lijst bijzondere bomen. Op die lijst staan bomen die we graag willen behouden omdat ze van 
bijzondere waarde zijn. Vanwege hun leeft ijd, uiterlijk of soort bijvoorbeeld. Het gaat om 
bomen op zowel openbaar als parti culier terrein. De bomen op deze lijst zijn beschermd. 
Ze kunnen niet zomaar gekapt worden; er is een kapvergunning voor nodig.

Eind 2014 heeft  het college de Lijst bijzondere bomen vastgesteld. Deze lijst is desti jds 
echter niet gepubliceerd, waardoor hij niet rechtsgeldig is. Daarom publiceren we deze Lijst 

nu alsnog. Wij merken hierbij op dat enkele bomen inmiddels zijn gekapt of omgewaaid.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op de gepubliceerde Lijst bijzondere 
bomen. Het gaat dan concreet om verzoeken om de lijst aan te vullen met bepaalde bomen 
of bepaalde bomen te schrappen van de lijst. U kunt tot uiterlijk 26 juni 2018 reageren: 
• Per e-mail aan gemeentebestuur@castricum.nl;
• per post aan gemeente Castricum, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 1301, 1900 BH Castricum of;
• inleveren op het gemeentehuis te Castricum.

De criteria voor plaatsing van een boom op de bijzondere bomenlijst zijn:
a. de boom is van groot belang voor de aankleding van de straat;
b. de boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom;
c. de boom heeft  een cultuurhistorische waarde;
d. de boom is een belangrijke karakteristi ek in het landschap;
e. de boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of –type;
f. de boom heeft  een meer dan normale ecologische betekenis.

Wij verzoeken u om in uw reacti e aan te geven op grond van welk criterium/criteria u een 
boom wil toevoegen of schrappen van de Lijst bijzondere bomen.

Na de zomervakanti e stellen we een groenplatf orm in, waarin zowel het groenbelang als 
andere relevante belangen zijn vertegenwoordigd. Dit groenplatf orm adviseert het college 
over de ontvangen reacti es, waarna het college de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen 
vaststelt. Het groenplatf orm beoordeelt ook de bomen die mei 2015 door GroenLinks zijn 
aangedragen voor toevoeging aan de lijst (acti e Nomineer een boom). Wij verwachten dat 
de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen nog dit jaar gereed is.

U vindt de Lijst bijzondere bomen op www.castricum.nl/bomenlijst.

Castricum, 13 juni 2018.

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 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 voor-
werpen, 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 af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

00xx maand 2018

Adopteer zondagmiddag-
optreden of -presentatie
Castricum - Wie zijn/haar 
talent in wil zetten voor een 
mooi en bevlogen doel is van 
harte uitge-nodigd een 
zondagmiddagop-treden of 
presentatie te adopte-ren dat in 
de smaak zal vallen bij senioren 
uit Castricum. Oudere dorps- 
en wijkbewoners die vermaak 
dichtbij zoeken kunnen een 
bruisende zondagmiddag 
zeer waarderen. De optre-
dens/presentaties vinden plaats 
elke eerste zondag van de 
maand in het nieuwe en sfeer-

volle restaurant van De 
Boogaert, waar dorpsbewoners 
ook graag aanschuiven. Het 
tijdstip op zondagmiddagen zal 
zijn van 14.30 tot 16.00 uur (in-
clusief een pauze).

Welke optredens of presentaties?
Gedacht wordt aan muzikale op-
tredens als bijvoorbeeld: zang,
koren (of delen van koren), in-
strumentaal of cabaret. Een 
boeiende presentatie over 
Castricum, de regio of nog verder 
weg: bijvoorbeeld over natuur of

De Santmark zoekt vrijwilligers
Castricum - In De Santmark wo-
nen 85 overwegend kwets-
bare ouderen die 24 uur be-
geleiding, ondersteuning en ver-
zorging nodig hebben. Daarbij 
staat het individuele welzijn van 
de cliënten voorop. Hierbij kan 
De Santmark hulp en on-
dersteuning van betrokken 
vrijwilligers goed gebruiken.

De zomerperiode breekt aan, ve-
len kijken uit naar de periode 
van vakantie, langer licht en 
buiten zijn. Maar ook in deze pe-
riode zijn er vele vacatures voor 
vrijwilligerswerk, die men in het 
belang van de cliënten, graag 
ingevuld zouden zien. Zoals 
koffie schenken op vrijdagavond 
of wandelen op vrijdagmorgen. 
Voor de vrijdag-, zaterdag- of 
zondagavond is De Santmark 
dringend op zoek naar vrij-
willigers die cliënten van hun 
appartement naar het restau-
ant kunnen brengen om de 
avondmaaltijd te gebruiken 
en vice versa. Dit is tussen 
16.45 en 18.30 uur en men 
ontvangt een warme maaltijd. 
Ook zijn zij op zoek naar een vrij-
williger voor de schilder-
groep op dinsdagmorgen van 
9.45 tot 12.00 uur, waarbij de 
vrijwilliger niet alleen is, maar

samenwerkt met een 
schilderdocente. Voor de 
huiskamer waar ouderen met 
een dementieel beeld 
verblijven worden vrijwilligers 
gezocht die ondersteunen bij de 
maaltijd, de lunch en de acti-
viteiten in de huiskamer. 
Daarnaast zijn er nog 
meerdere vacatures die te vin-
den zijn op de vacaturesite van 
Stichting Welzijn Castricum via 
www.vrijwilligerswerkcastricum.
nl. Voor al deze vacatures geldt 
dat de frequentie van de inzet

bespreekbaar is van één keer 
per maand tot wekelijks of voor 
een bepaalde periode.  

Voor vragen of aanmelden 
neem contact op met woon-
zorgcentrum De Santmark, 
Santmark 1 in Castricum, tel. 
06-41622042 en vraag naar 
Jolanda Engelsma, vrijwilligers-
coördinator, email: 
j.engelsma@vivazorggroep.nl

(Foto: aangeleverd)

geschiedenis, wordt ook op prijs 
gesteld. Belangstelling? Ga naar 
de site: www.vivagroep.nl/
zondagmiddagoptreden, kies 
een datum en geef een om-
schrijving van het optreden of 
de presentatie. Dan nemen de 
organisatoren graag contact 
op.

Wie eerst informatie wil 
ontvangen of zich telefonisch 
wil aanmelden kan bellen met 
Sabine Charles van Uitbureau 
De Boogeart, telefoonnummer 
088-9957550. Het mailadres is:  
uitbureaudeboogaert@
vivazorggroep.nl

(Foto: aangeleverd)




