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Zondag in Castricum
Tweede editie van de 1/8 triatlon, 
sportmarkt en zomermarkt
Castricum - In het centrum van 
Castricum is het zondag 1 juli 
een drukte van jewelste. Zo’n 240 
deelnemers verschijnen aan de 
start van de tweede editie van de 
1/8 triatlon terwijl diverse straten 
zijn gevuld met kramen voor de 
zomermarkt en sportmarkt. 
De start van het sportevenement 
is bij zwembad de Witte Brug en 
de � nish op het Dorpsplein nabij 
Grand Café Balu. De deelnemers 
zullen eerst 500 meter zwemmen, 
dan 21 kilometer � etsen en ten-

slotte 5 kilometer hardlopen door 
het centrum van Castricum.  
Het eerste startschot wordt om 
13.30 uur gelost door Nils Penne-
kamp (zie elders in deze krant) en 
alle deelnemers hebben een ei-
gen starttijd gekregen, zodat het 
zondag één groot en lang sport-
feest wordt in Castricum. Ook om-
dat op de Wilhelminaplein sport-
clubs zich presenteren. En tegelij-
kertijd is er de zomermarkt op de 
Torenstraat en de Burgemeester 
Mooijstraat van 11.00 tot 17.00 

uur. Dus moedig de deelnemers 
aan de 1/8 triatlon aan en loop 
ondertussen een rondje over de 
markt. De perfecte combinatie.
Belangstelling voor een kraam op 
deze markt of op één van de an-
dere zomermarkten? Bel Star Pro-
motions, 010-5243434 of info@
starpromotions.nl. Voor meer in-
formatie over de triatlon zie www.
triatlon-castricum.com.
Als afsluiting is er vanaf ongeveer 
16.00 uur tot 23.00 uur live mu-
ziek bij Grand Café Balu.

Het parcours heeft ten opzichte van de eerste editie enkele wijzigingen ondergaan (bron: www.triatlon-castricum.com)

Twee schuurbranden
Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag zijn op twee 
adressen op de Beverwijker-
straatweg, op enkele honderden 
meters van elkaar, schuurbran-
den geweest. Eén om 05.08 uur, 
de ander om 06.00 uur. Het gaat 
om een garageschuur en een 
veldschuur. De brandweer heeft 
beide branden geblust. De in-

houd van de garageschuur kan 
als verloren worden beschouwd. 
De veldschuur heeft forse brand-
schade. Er zijn geen gewonden. 
Er is in beide gevallen aangifte 
gedaan van brandstichting. 

Eventuele getuigen kunnen zich 
melden bij de politie op 0900-
8844. (foto: Hans Peter Olivier)

Peuter sluit 
zichzelf op
Castricum - De brandweer 
moest  vorige week dinsdag in 
actie komen om een peuter uit 
de badkamer te bevrijden in 
een woning aan de Cralencroft. 
De peuter had de deur op 
slot gedraaid en zijn moeder 
kon hem niet bevrijden. De 
brandweerlieden wisten de deur 
snel open te krijgen en konden 
zo de moeder en peuter weer met 
elkaar herenigen.

Autobrand
Castricum - In de nacht van 
donderdag op vrijdag omstreeks 
half drie bleek een auto in de 
brand te staan op de Belle van 
Zuylenlaan. De brandweer 
heeft snel geblust, maar 
kon niet voorkomen, dat de 
voorzijde volledig uitbrandde. 
Het betreft gezien de sporen 
brandstichting, volgens de 
politie. Door omwonenden is een 
groep jeugd ter plaatse gehoord 
maar niet gezien. Mogelijk is 
er betrokkenheid. Eventuele 
getuigen kunnen zich melden via 
0900-8844.

Ringsteken weer prachtig evenement
Bakkum - Zaterdag was de 30e 
editie van het Ringsteken in Bak-
kum. Met 67 deelnemers, waar-
van 11 paarden onder het zadel, 
19 aangespannen combinaties en 
27 oldtimer trekkers was het een 
geslaagde dag. Ringmeester Hein 
Poel leidde alle pony’s en paar-
den in goede banen en mocht 
zelfs het ringsteken dit jaar ope-
nen door zelf een paar ringen te 
steken. Hij deed dit samen met 
John Res met de opvallende post-
koets en vierspan. 
De paarden onder het zadel gin-
gen als eerste van start en stre-
den daar dapper om de Siem 
Mooij Prijs. Titelverdedigster Tes-
sa Brands moest het dit jaar he-

laas doen met een derde plaats. 
Zoe Schuit nam de tweede prijs in 
ontvangst en Rosa Scheper met 
haar Fries Hiswa P.J. won de eer-
ste prijs en de wisselbeker.
In de rubriek Aangespannen Paar-
den moest er nog een spannende 
barrage gereden worden om de 
tweede plaats tussen Cees en Ri-
anne Duin en Christel van der Leq 
en Bas van de Velde. Uiteindelijk 
wonnen Cees en Rianne Duin de 
barrage met 5 punten verschil. 
Jennifer Vendel en Megan van 
Der Ham waren onaantastbare 
eerste geworden met een totaal 
van 24 punten en namen de Cees 
Poel Prijs mee naar huis.
Bij de Oldtimer trekkers won Jos 

van der Molen de eerste prijs 
met zijn Hannover Grannit 50 
uit 1962. Joep Kornman uit Be-
verwijk won het origineelste ge-
heel met zijn Farmall H en Ge-
rard van Lageweg reed mee met 
zijn nieuwe oldtimer MC Cormick 
D21 en won hiermee de oppoets-
prijs omdat deze nog wel een op-
poetsbeurt kon gebruiken.
Jos Zonneveld versloeg dit jaar 
voor de laatste maal het evene-
ment, er zal gezocht worden naar 
een waardige opvolger. 
De organisatie wil de 52 spon-
sors bedanken en in het bijzon-
der Multimate Castricum, Jan Hes 
en Hotel Fase Fier.  (foto: John Sta-
tue)
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       -ADVERTORIAL-

Deze tekst werd uitgesproken door de SP 
bij de algemene beschouwingen op 21 juni
In mijn beschouwing van dit jaar 
zal:  Dankbaar + aandacht voor 
een ander = tevreden
een terugkerend thema zijn.

Een jaar geleden bracht journa-
listiek platform De Correspon-
dent het ‘Dankboek’ uit. Een 
boek waarmee je je eigen dank-
baarheid kunt oefenen. Het boek 
geeft tips en ruimte om je eigen 
inzichten te noteren. Een dag-
boek voor de dankbaarheid.     
Hoognodig, stelde het platform, 
omdat we door de prestatiedruk 
in de samenleving - alles moet 
beter, slimmer, minder, goedko-
per, oh nee, juist sneller, meer, 
duurder -, steeds ontevredener 
en vermoeider werden. De details 
kregen aandacht, ten koste van 
waar het werkelijk om draait. En 
door niet stil te staan bij wat er al 

goed ging in ons leven, maar ons 
steeds te concentreren op wat 
beter kan en anders moet, had-
den we daarnaast alleen nog oog 
voor onszelf en niet meer voor de 
ander.Terwijl, stelde De Corres-
pondent naar aanleiding van het 
onderzoek, juist de ander helpen 
ons geluk brengt. 

Laat ik dus eens beginnen met 
mijn dankbaarheid te uiten voor 
wat er goed gaat. Ik prijs me ge-
lukkig dat ik hier mag wonen. Ik 
woon in een prachtig dorp. Ruim 
van opzet, groen, veilig, goed on-
derhouden. Een dorp met be-
hulpzame inwoners, een hoog 
voorzieningen-niveau, vriendelij-
ke ambtenaren en betrokken on-
dernemers. Ik woon ook nog eens 
in een gemeente waar de tien po-
litieke partijen in staat zijn samen 

te komen tot een raadsprogram-
ma waarin recht wordt gedaan 
aan een aantal nijpende vragen 
die spelen in de gemeente, in de 
kernen en, bij veel van de inwo-
ners. Een knappe prestatie. 

Die dankbaarheid stelt me in 
staat om ook aandacht te hebben 
voor een ander. Bij de SP is dat al-
tijd de inwoner, die de aandacht 
het hardst nodig heeft.  De an-
der die in deze gemeente minder 
zichtbaar is. De verguninghouder, 
de inwoner met een te laag inko-
men om mee te kunnen doen, 
het kind met psychische proble-
men dat niet adequaat gehol-
pen wordt, de verpleegster die de 
eindjes aan elkaar moet knopen, 
de jongere met een beperking, 
of, de werkloze 50-plusser die 
niet aan het werk komt, de eenza-

me oudere die de deur niet meer 
uitkomt. En nog zo een stoet van 
mensen, zoals u en ik, die het mis-
schien meer moeite kost om zon-
der omhaal dankbaar te zijn. De 
aantallen zijn wellicht laag, maar 
de behoeften des te groter. 

In het raadsprogramma en in 
de kadernota staat een hele-
boel waar een rechtgeaarde SP-
er dankbaar voor kan zijn. De be-
lofte voor meer sociale huurwo-
ningen, voor meer aandacht voor 
jeugd die opgroeit in armoede. 
De belofte om bezuinigingen in 
de zorg niet op het personeel te 
verhalen. Om maar wat te noe-
men. Maar er is meer voor nodig 
om een SP’er echt tevreden te 
maken; meer oog voor de ander. 
Echt recht doen aan de behoef-
ten van die inwoners die onze 

aandacht het hardst nodig heb-
ben. 

Zo wil ik graag concrete voorstel-
len voor een deugdelijk, �jnma-
zig ov-netwerk in de regio voor 
onze ouderen. Concrete voorstel-
len voor werkzoekenden die door 
de markt vaak te oud worden ge-
vonden. 
Concrete voorstellen voor het 
aan het werk helpen van jonge-
ren met een beperking. Concrete 
voorstellen voor het onder con-
trole houden van wachtlijsten in 
de jeugdzorg. Concrete voorstel-
len voor het verbeteren van het 
inkomen van medewerkers in de 
(thuis)zorg, het ov, de schoon-
maak. Concrete voorstellen voor 
het verbeteren van de situatie 
van statushouders. En meer ruim-
te daarvoor in de nota.

Het is jammer dat we hier nu nog 
niet over in gesprek kunnen met 
een nieuw college.
Vooruitlopend op de komst van 
het nieuwe college, wil ik u alvast 
dit dankboek aanbieden. Zodat 
u zich minder vaak concentreert 
op de details, die beter, slimmer, 
minder, goedkoper,  oh nee, juist 
sneller, meer, duurder kunnen.  En 
dat u af en toe dankbaarheid kunt 
oefenen, zodat u meer aandacht 
kunt besteden aan die groepen 
die uw aandacht het hardst no-
dig hebben.  
Daar wordt iedereen tevredener 
van, zelfs deze SP’er. 

Marjo Husslage,
Marieke Kooter,
Cees Mooij
Fractie SP Castricum

Buitenevenement bij Huis van Hilde
Kom kijken hoe je ijzer maakt
Castricum - Op het plein voor 
Huis van Hilde worden op 7 en 8 
juli ijzerovens gebouwd en wordt 
ijzer gewonnen zoals dat vroe-
ger ging. Bezoekers kunnen de 
bouw en de ingebruikname van 
de ovens mee beleven, en kennis 
maken met ambachten zoals sme-
den, leer bewerken en tin gieten. 
Professionele ijzerwinners gaan 
in teams van o. a Tata Steel en het 
Hoogovensmuseum aan de slag. 
Kinderen kunnen leren vuur ma-

ken en pizza bakken. Gedeputeer-
de Jack van der Hoek zal op zon-
dagmiddag het startsein geven 
voor de opening van de ovens met 
als resultaat IJZER.
We gebruiken het al zo’n 2500 
jaar en het zit in gebouwen, au-
to’s, gereedschap en nog veel 
meer; IJZER. We moeten heel 
wat doen, ook vandaag de dag, 
om ijzer te winnen en te verwer-
ken. En vroeger ging dat natuur-
lijk nog wel even anders. Op het 

plein voor Huis van Hilde worden 
7 en 8 juli op ambachtelijke wij-
ze ijzerovens gebouwd van leem 
(klei, stro, zand en water). De smid 
zal ijzer smeden, er wordt vuur ge-
maakt en ijzer geroosterd; bezoe-
kers kunnen alle aspecten rond 
het ijzer maken volgen. Een team 
in middeleeuwse kledij gaat vroeg 
in de ochtend al aan de slag, zodat 
de eerste oven zaterdagmiddag al 
kan worden geopend; een span-
nend moment! Op zondagmiddag 

worden alle ovens open gebroken 
met als resultaat: IJZER. 
Het evenement wordt georgani-
seerd bij de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Sporen onder het Staal’ over 
de historie en archeologie van het 
land onder Tata Steel, en is mede 
mogelijk gemaakt door de pro-
vincie Noord-Holland, Tata Steel, 
het Hoogovensmuseum en de ge-
meente Castricum.
Zaterdag 7 en zondag 8 juli, 11.00-
17.00 uur; Westerplein 6, Castri-
cum. Toegang inclusief Huis van 
Hilde: €7,50 (volw.), €5,- (kind 5 
t/m 17 jaar, incl. pizza bakken)
Toegang medewerkers Tata Steel: 
volwassene €6,-; kind 5 t/m 17 jaar 
€4,-. (foto: Silvana Burnes)
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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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Geen lijst 
geslaagden 
Clusius College 
in de krant
Castricum - Enkele oplettende 
lezers wezen onze redactie 
er vorige week al op: in de 
krant stonden de geslaagden 
van het Jac. P. Thijsse en het 
Bonhoe�ercollege, maar de 
leerlingen die hun diploma 
haalden op het Clusius College 
ontbraken. Navraag bij de school 
leverde het bericht op dat men 
besloten heeft de lijst met 
geslaagden in verband met de 
nieuwe wet op de privacy niet 
meer te publiceren.

Parkeerroute voor centrum en 
winkelcentrum Geesterduin klaar
Castricum - De parkeerrouting 
voor het winkelcentrum Geester-
duin en dorpscentrum van Cas-
tricum is gereed! Vorige week 
zijn de bijbehorende borden ge-
plaatst.
Met deze P-routing kunnen de 
bezoekers die met de auto naar 
het winkelcentrum of het dorps-
centrum komen, zonder al teveel 

moeite een plekje vinden. En hoe-
ven ze niet uit te wijken naar de 
omliggende wijken. Parkeren op 
de parkeerplaatsen bij Geester-
duin en de Brink blijft gratis!

Opdracht voltooid
Met de parkeerrouting is het 
deelproject ‘Parkeerrouting en 
bewegwijzering (winkel)centra 

voltooid. Dit project is onderdeel 
van het programma ‘Versterking 
Winkel- en Verblijfsgebieden’. Bin-
nen dit programma zijn diverse 
werkgroepen bezig met het be-
leefbaar en vitaal houden van de 
kernen. 
De werkgroep die zich bezig-
houdt met bereikbaarheid, heeft 
samen met het bestuur van Gees-
terduin en gemeente de afge-
lopen periode gewerkt aan een 
parkeerrouting voor het winkel-
centrum en het dorpscentrum.

Gastvrij en uitnodigend
De nieuwe parkeerroute is vol-
gens de gemeente gastvrij en uit-
nodigend. 
Wethouder Kees Rood: ,,De uit-
werking heeft veel voeten in de 
aarde gehad, maar ik vind het 
mooi om te zien dat we deze P-
routing gezamenlijk hebben kun-
nen opleveren. Onze bezoekers 
ervaren gastvrije parkeergele-
genheden: een pluspunt voor het 
bezoeken van onze winkels!”

‘Blij dat ik het überhaupt heb gehaald’
Lars (17) slaagt cum laude op Jac. P Thijsse
Castricum - Vwo-leerling Lars 
van Keulen zegt ‘best gespannen’ 
te zijn als hij anderhalve week 
geleden op een telefoontje van 
zijn mentor wacht. Toen hij ein-
delijk werd gebeld, hoorde Lars 
dat het mogelijk cum laude was. 
,,Maar zeker wist ik dat nog niet. 
Mijn mentor had een vermoeden, 
maar de bevestiging kreeg ik pas 
bij het ophalen van mijn cijfer-

lijst.” Zijn reactie is nuchter. ,,Na-
tuurlijk is het onwijs leuk, maar 
ik was blij dat het überhaupt ge-
lukt was.” 
Veel reden tot twijfel had de 
17-jarige Castricummer niet, zijn 
cijferlijst was goed. ,,Ik ging er 
lekker in, anders had ik op mijn 
examen allemaal tienen moeten 
halen”, zegt hij lachend. ,,Tijdens 
de centrale examens moet je ge-

middeld wel een 8 halen om cum 
laude te kunnen slagen.”
Voor natuurkunde en Duits scoor-
de Lars het hoogst: een 8,9. Niet 
verwacht, wel gehoopt. Vooral 
natuurkunde is, gezien de keu-
ze voor zijn studie, wel belang-
rijk. ,,Dat vind ik misschien wel 
het mooiste cijfer, maar eigenlijk 
ben ik trots op het totaalplaat-
je. Met één vak slaag je niet cum 
laude.” Hoewel zijn examens over 
het algemeen goed gingen, had 
hij bij Engels achteraf zijn twij-
fels. ,,Bepaalde teksten vond ik 
moeilijk - lastiger dan mijn Engel-
se proefexamens.” Voorafgaand 
aan zijn toetsen heeft Lars voor-
al veel geoefend. ,,Boeken door-
nemen heeft geen zin meer, je 
moet oefenen, oefenen, oefenen. 
Examens maken. Welke vraagstel-
ling hanteren ze? Hoe worden 
bepaalde onderwerpen belicht? 
Dan krijg je een beetje een idee 
van de echte toetsvragen.”

Met zijn vwo-diploma op zak ver-
trekt Lars na de zomer naar Delft 
voor een technische studie. Werk-
tuigbouw. ,,Binnen de technische 
studies is dit een van de bredere 
opleidingen.” Fijn, vindt Lars, wat 
hij weet nog niet precies wat hij 
later wil worden. ,,Ik hoop dat ik 
in drie jaar een beeld krijg van 
de kant die ik op wil. Of ik ook in 
Delft ga wonen? Nee, dat niet. Ik 
heb straks twee uur reistijd op 
een schooldag, maar als ik die 
uren vul met lezen en leren komt 
het allemaal goed.” (Mardou van 
Kuilenburg)

In verbouwde onderkomen De Duynkant
Open Dagen Werkgroep Oud-Castricum
Castricum - Zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli organiseert Werk-
groep Oud-Castricum twee bij-
zondere Open Dagen in haar ver-
bouwde onderkomen De Duyn-
kant. En er is veel te ontdekken.
Bezoekers zien een geheel ver-
nieuwde Duynkant. Een fraaie 
aanbouw met �lmzaal, nieuwe in-
richting, een nieuw ingerichte ex-
positie en buiten een frisse voor-
gevel en een nieuwe tuin. 
Heel toepasselijk gaat de nieu-
we expositie over de verdwenen 
Duinkant. Een woonbuurtje aan 
de westkant van de spoorlijn dat 
op last van de Duitsers is afge-
broken in mei 1943 voor de aan-
leg van de Atlantikwall. De expo-
sitie wordt op 30 juni om 13.30 
uur geopend door de heer Ber-
tus Stuifbergen, die in het buurtje 
opgroeide. In de �lmzaal draait 
continu een �lm van Hans Kin-
ders over de afgebroken Duin-
kant en zijn bewoners. Sluiting is 
om 16.00 uur.

De Duinkant, onderwerp van de nieuwe expositie in De Duynkant

Ook op zondag 1 juli is er een 
Open Dag van 13.30 tot 16.00 
uur. Iedereen is dus dit week-
end van harte welkom aan de 
Geversweg 1b. Vanaf juli is De 
Duynkant steeds op genoemde 
tijd de eerste en derde zondag 

van de maand open. Voor de do-
nateurs ligt er nog een kleine ver-
rassing klaar. Dat geldt natuurlijk 
ook voor nieuwe donateurs die 
van harte welkom zijn om Oud-
Castricum in de komende perio-
de te ondersteunen.

Even de weg kwijt...
Castricum - Ogenschijnlijk verdwaald speurt dit ganzenduo de lucht 
af op zoek naar hun soortgenoten. Een bijzonder tafereel, zondagoch-
tend op het dak van een woning aan de Dag Hammarskjöldlaan. Uren-
lang blijft het duo luid snaterend en gakkend op dezelfde plek zitten 
voor het tweetal de groep weer in het vizier heeft. (Mardou van Kui-
lenburg)

Muzikale wijkontmoeting 
met Edouard  bij Wierenga
Castricum - Welzijn Castricum 
organiseert aanstaande donder-
dagochtend 28 juni van 10.00 tot 
12.00 uur een muzikale wijkont-
moeting bij restaurant Wieren-
ga op het Bakkerspleintje. Zan-
ger en chansonnier Edouard zal 
zijn Franstalige repertoire ten ge-
hore brengen. De muzikale on-
dersteuning is een nieuwe invul-
ling, die in de zomermaanden ie-
dere laatste donderdag van de 
maand bij restaurant Wierenga 
wordt gehouden. Edouard is bij 
menig Castricummer al bekend. 
Zijn warme en intieme manier 
van zingen, geven zijn invulling 
van de bekende Franstalige chan-
sons een zeker ‘je ne sais quoi’ of-
wel iets heel bijzonders! De num-
mers die hij speelt zijn onder an-
dere van Edith Piaf en Jacques 
Brel. Maar ook andere bekende 
Franstalige klassiekers zullen de 
revue passeren.
De wijkontmoeting is een initia-
tief van Stichting Welzijn Castri-
cum in samenwerking met Wie-
renga om ouderen een maande-
lijks moment te bieden om met 
elkaar in een prettige omgeving 
samen te komen. Als gezellig kof-
�emoment, om ervaringen te de-

len of gewoon een goed gesprek 
te hebben.

Er zijn geen kosten aan verbon-
den. De ko�e en thee wordt te-
gen gereduceerd tarief geschon-
ken. Introducees meenemen 
wordt aangemoedigd. Het doel 
is om een gezellige muzikale och-
tend met elkaar te hebben. Voor 
meer data kijk op de website 
van Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

Expositie Caro Rambonnet
Castricum - Het verzinnen van 
niet alledaags dingen is voor Ca-
ro Rambonnet (Den Haag) de da-
gelijkse gang van zaken. Caro stu-
deerde af aan de Koninklijke Aca-
demie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag (schilderen tekenen et-
sen,  diploma Cum Laude). Haar 
expositie is tot en met 15 juli in 
de toonkamer van galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7 in Castricum 
te zien. Caro: “Ik schilder zowel 
abstract als �guratief, ik heb wel-
eens gedacht dat ik moest kie-
zen, maar dat is natuurlijk niet zo. 
Ik gooi mezelf met veel plezier (of 
soms niet) in de strijd, maak waar 
ik zin in heb en daar ben ik goed 
in. Een eigen identiteit, vormen-
taal en kleurgebruik  vind ik be-
langrijk. Ik werk vooral met olie-
verf. Wat mij drijft? Ik weet het 
niet. Het is nou eenmaal zo dat ik 
dag en nacht voortdurend wordt 
overvallen door honderden beel-
den en ideeën, die ik in verf wil 
uitvoeren, gewoon van 9 tot 5, en 
liefst zo groot mogelijk, al maak ik 
de laatste tijd ook erg graag klein 
werk. Omdat ik, naast het ma-
ken van schilderijen en werk op 
papier, erg graag ruimtelijk werk 
maak, ben ik ook veel bezig met 
het bedenken en in elkaar zetten 
van allerlei objecten. Een grapje, 
de dingen met wat humor bena-
deren, is voor mij onontbeerlijk. 
De verbeelding aan de macht. 
Het maken van de toegepaste 

kunst, stoelen, spiegels, tafels en 
dergelijke is voor mij een logisch 
gevolg van al mijn andere werk, 
een product maken dat kunst is 
maar ook een gebruiksvoorwerp. 
Het zijn mijn meer commerci-
ele gadgets en ik heb veel ple-
zier met het maken ervan.” In Ga-
lerie Streetscape zijn onder an-
dere haar puzzelstoel, route 66 
en Engelse drop lunch set (ta-
feltje met stoelen) te zien. Voor 
meer info zie www.carambo.nl of 
www.streetscape.nl. (foto: Saskia 
Steenbakkers)
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Redbad
Na het succes van Michiel de Ruy-
ter komt Roel Reiné met een in-
drukwekkend heldenepos over 
de legende van Redbad en de 
strijd tegen het oprukkende 
Christendom.
Redbad, zoon van Koning Aldigsl, 
twijfelt aan de verouderde hei-
dense rituelen van zijn volk. Hij 
komt in con� ict met zijn vader 
als zijn vriendin Fenne aangewe-
zen wordt om geo� erd te worden 
aan de goden. Tijdens het o� er-
ritueel vallen de Franken de stad 
binnen. De Frisii (ook bekend als 
‘de vrije mensen’) zijn Dorestad 
kwijt. Redbads oom Eibert zet 
aan tot een machtsgreep en geeft 
Redbad de schuld van de neder-
laag en de dood van zijn vader. 
Vastgebonden op een vlot, wordt 
Redbad de zee opgeduwd om te 

sterven. Maar Redbad weet de 
tocht te overleven en spoelt aan 
bij de Vikingen. Daar leert hij de 
kracht van zijn eigen cultuur ken-
nen. Hij wordt langzaam opgeno-
men in de clan. Nadat hij met de 
Vikingen meevecht tegen een ri-
valiserende clan Noormannen, 
trouwt hij met de dochter van ko-
ning Wiglek. Als hij samen met 
zijn vrouw terugkeert in Dorestad 
ontdekt hij dat zijn zus is uitgehu-
welijkt aan de zoon van de Fran-
kische koning Pepijn van Herstal. 
Hij ziet tijdens een jaarmarkt hoe 
priester Willibrord zijn zus met 
geweld bekeert en vernedert. Hij 
zweert haar te bevrijden. Dit kan 
hij niet alleen, maar het leger van 
zijn oom en neef, die inmiddels 
aan de macht zijn, lijkt niet sterk 
genoeg om de Franken te verslaan.

The Bookshop
In het Engeland van 1959 besluit 
Florence Green een boekenwin-
kel te openen. Ze probeert de be-

krompen plaatselijke bevolking 
warm te maken voor de grote 
werken uit de literatuur. Daarbij 
ondervindt ze nogal wat tegen-
werking.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Redbad
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur
The Bookshop
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.15 uur

woensdag 20.00 uur
Ocean’s 8

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur 
dinsdag 14.15 uur
The Last Son
vrijdag 16.00 uur
Isle of Dogs
vrijdag 16.00 uur

Jurassic World - Fallen Kingdom - 3D
zaterdag 18.45 uur
zondag 13.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Jurassic World - Fallen Kingdom - 2D
zaterdag 13.00 uur

zondag 16.00 uur   woensdag 15.00 uur 
Incredibles 2 - 3D - NL

zaterdag 16.00 uur  zondag 13.00 uur 
Incredibles 2- 2D - NL

zaterdag 13.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Casper en Emma maken theater 

Programma 28 juni  t/m 04 juli

Grandcafé Mezza Luna 
nog de hele zomer open
Castricum - Zoals inmiddels wel 
bekend is zal Grandcafé Mezza 
Luna aan de Mient half septem-
ber van eigenaar verwisselen. 

Renato Holshuijsen die hier sa-
men met zijn vrouw Tiny de af-
gelopen vier en een half jaar suc-
cesvol de scepter zwaaide als 

uitbater, zal het stokje overdra-
gen aan de huidige uitbaters van 
Steakhouse Bij de Buurvrouw uit 
Heemskerk. Na een grondige ver-
bouwing zullen deze waarschijn-
lijk in december de deuren weer 
openen. 
Maar de hele zomer tot en met 
het weekend van 9 september is 
iedereen nog super welkom en 
kan men nog genieten, zowel 
binnen maar ook op het (hope-
lijk met zon overgoten) terras van 
een lekker kopje ko�  e, drank-
je, lunch of één van de heerlij-
ke dinergerechten die vermeld 
staan op de uitgebreide menu-
kaart bij  Mezza Luna. Ook kunt u 
terecht voor een zeer uitgebreide 
High Tea, of een feestje met een 
koud- en warm bu� et volledig af-
gestemd op de wensen van de 
gasten.
Na het weekend van 9 septem-
ber valt de� nitief het doek en zul-
len de grote letters op de prachti-
ge trapgevel, die zo kenmerkend 
zijn als je met name met de trein 
langsrijdt, na meer dan 16 jaar 
verwijderd worden.

Om toch nog niet ‘achter de gera-
niums’ terecht te komen, is Rena-
to voornemens zijn energie te 
steken in een snackbar of cafe-
taria.

Reduceer stress door 
mindfulnesstraining
Castricum - Een hoge werkdruk is 
tegenwoordig normaal. Altijd be-
reikbaar en beschikbaar zijn is � jn 
voor het werk en de leidingge-
vende, maar steeds meer mensen 
krijgen daardoor een burn-out.  
Voor herstel maar ook ter voorko-
ming van een burn-out adviseren 
bedrijfsartsen en huisartsen het 
volgen van een 8-weekse mind-
fulnesstraining.
Heb jij het gevoel dat je erg ge-
stresst bent? Pieker je vaak en 
slaap je slechter? Ben je er aan 
toe om dat serieus aan te pak-
ken? Misschien is deze stress-re-
ductietraining mindfulness dan 
iets voor jou.   Maar wat nu als 
je denkt dat mindfulness bete-

kent ‘zweverig op een matje zit-
ten’? Dan is het goed om te we-
ten dat de mindfulnesstraining 
van Blomcoaching.nl met beide 
voeten stevig op de grond staat. 
Annelies Blom is gecerti� ceerd 
mindfulnesstrainer categorie 1 
en aangesloten bij de VMBN. Dat 
is relevant in verband met ver-
goedingsmogelijkheden.
Na de zomervakantie, op 10 en 13 
september, starten nieuwe groe-
pen in Castricum (maandagoch-
tend) en Uitgeest (maandag- en 
donderdagavond).
Kijk voor informatie en aanmel-
den op www.blomcoaching.nl of 
mail je vraag naar info@blomcoa-
ching.nl.

De ruimte in Geesterhage waar de trainingen door Blom Coaching wor-
den gegeven.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

‘Afscheid CKenG te snel en te makkelijk’
GDB ontevreden over 
procedure collegevorming
Castricum - Na een goed verlo-
pen proces om met alle fracties 
een raadsprogramma te maken 
is nu een periode van onduide-
lijkheid en ontevredenheid aan-
gebroken. Dat schrijft de lokale 
partij Gemeente en Dorpsbelang 
Castricum (GDB) in een brief aan 
de gemeenteraad. 
De onrust heeft volgens GDB ver-
schillende oorzaken. ,,Het wringt 
dat de mededeling van de infor-
mateur, zonder uitleg en zonder 
het noemen van alternatieven, 
de gedroomde combinatie voor 
een college de volgende is: VVD, 
CDA, CKenG en DeVrijeLijst. En 
dat terwijl binnen de afgespro-
ken randvoorwaarden, een groot 
draagvlak, ook andere combina-
ties mogelijk zijn. Aftastende ge-
sprekken zijn daarover niet ge-
voerd.”

‘Driedeling’
Volgens GDB is er door het ‘ge-
dwongen afhaken’ van CKenG 
nu sprake van een driedeling in 
de raad. ,,VVD, CDA en de Vrije 
Lijst willen een minderheidscol-
lege. Dat kan, volgens hen, om-
dat er een raadsprogramma van 
alle fracties ligt en de wethou-
ders slechts uitvoerders zijn. Over 
het hoofd wordt gezien, dat het 
college ook andere bestuursbe-
voegdheden heeft, die staan in 

wettelijke regelingen en waar-
voor het college verantwoording 
moet kunnen a� eggen. Daarbij 
moet zij kunnen rekenen op een 
meerderheid in de raad.’’ 

Niet transparant
GDB stelt: ,,SP, PvdA en Forza 
stemmen in met het idee van 
een minderheidscollege. Ze le-
veren geen wethouder en ge-
ven het minderheidscollege een 
onzekere en wankele meerder-
heid. GroenLinks, D66 en GDB 
zijn voor een meerderheidscolle-
ge en hebben dat ook uitgebreid 
beargumenteerd.” GDB zegt dat 
er nu een select groepje is van 
drie partijen die hun eigen kan-
didaten keuren en noemt dat ‘de 
slager die zijn eigen vlees keurt’. 
Van transparantie zou geen spra-
ke zijn.
De partij schrijft uitleg te willen 
over de keuze voor een minder-
heidscollege ‘met alle gevolgen 
van dien’. GDB hoopt dat CKenG 
alsnog een tweede kandidaat 
naar voren schuift zodat er een 
meerderheidscollege gevormd 
kan worden. ,,De GDB-fractie 
steunt het raadsprogramma, wil 
een meerderheidscollege en wil 
ook dat de gemaakte afspraken 
daarover worden nagekomen. 
Wij verwachten dat ook van de 
andere fracties.” 

Man aangehouden
voor bezit harddrugs
Castricum - In de nacht van zater-
dag op zondag rond twee uur is 
op de Henri Dunantsingel een au-
tomobilist tegen een geparkeerd 
voertuig gereden, waardoor zijn 
auto over de kop sloeg. Bij het 
wegtakelen zagen de agenten 
een doosje pillen in een rugtas, 
vermoedelijk verdovende midde-
len. Deze zijn inbeslaggenomen. 
De verdachte, een 35-jarige man 
uit Beverwijk is gevraagd naar de 
pillen. Hij zei, dat het 50 XTC pil-
len zouden zijn voor eigen ge-
bruik. Na overleg met de OVD is 
de verdachte aangehouden van-
wege het bezit van harddrugs. 

Het bleek te gaan om 108 XTC pil-
len  (verschillende soorten), 2 zak-
jes MDMA,  hier heeft de verdach-
te afstand van gedaan.
Tijdens de insluitingsfouillering 
bleek verdachte ook nog 92 pil-
len Oxandrolone en 1 pil Kama-
gra bij zich te hebben. Hier heeft 
de Beverwijker geen afstand van 
gedaan.

Tegen de man wordt proces-ver-
baal voor: rijden onder invloed, 
570 ugg/l, het bezit van, ver-
voer van en handel in verdoven-
de middelen. Zijn rijbewijs is hij 
kwijt.

Simon (10) hit op YouTube
Castricum - Veel kinderen heb-
ben tegenwoordig hun eigen 
YouTube kanaal, maar Simon 
Egas (10 jaar) uit Castricum stond 
wel even te kijken toen zijn � lm-
pje over magneetvissen meer 
dan 25.000 keer werd bekeken. 
Het � lmpje is opgenomen bij 
de vijver tegenover winkelcen-
trum Geesterduin samen met zijn 
vriend Arthur. Met een magneet 
aan een touw visten de jongens 
onder meer enkele � etssloten op 
uit de vijver. In het tweede � lm-
pje dat Simon maakte over mag-
neetvissen vroeg hij om 12 ‘likes’ 
binnen een week. Dat werden er 
ruim 500. Ook het aantal abon-
nees op zijn YouTube-kanaal (‘Si-
mon Egas’) loopt dagelijks met 

tientallen op. Zijn doel is nu om 
de 1000 abonnees te halen.

Castricum - In de lijst met 
geslaagden vorige week in onze 
krant ontbraken nog enkele 
namen: Zoë Gelderman uit 
Egmond-Binnen behaalde haar 
Havo-diploma en Amber van ’t 
Hof uit Limmen slaagde voor de 
Havo. 
Verder werd niet vermeld 
welke leerlingen Cum Laude 

Geslaagden Jac. P. Thijsse College
slaagden. Yannick Rutazihana 
uit Beverwijk behaalde deze titel 
voor zijn Mavo-examen, voor de 
Havo slaagde Cum Laude Julia 
Sunnotel uit Heiloo en het VWO-
diploma werd met gemiddels 
minstens een acht behaald door 
Lars van Keulen uit Castricum, 
Wander van den Bos uit Heiloo en 
Julia Tuinman uit Limmen.

Op 13 juni deed de gemeente een o�  ciële mededeling over 
de lijst bijzondere bomen die is opgesteld in 2014. De ge-
meente verzoekt de bewoners van de gemeente Castricum 
(dus ook Limmen, Akersloot en De Woude) aanvulling op de-
ze lijst.
Dat is mooi, dat gaan we doen met het Genoegteam van 
Transition Towns. En hopelijk met vele inwoners met een 
groen hart.
Dit is meteen een prachtgelegenheid om de aandacht te 
vestigen op het gemeentelijke bomen-herplant-beleid. De 
afspraak was: voor elke gekapte boom, en dat zijn er veel, 
zou een nieuwe boom  geplant worden. Dit is helaas niet ge-
beurd. Wij denken dat het om een paar duizend bomen gaat.
Laten we met elkaar, bewoners en gemeente, de vinger aan 
de groene pols houden; “Liefhebbers van Castricum willen  
groen”.
 
Namens genoeg team Transition Towns
Joke Rijnoudt en Marleen Heeman

LEZERSPOST

Bomen
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Op veteranendag 2018
Veel bekijks voor oorlogsvoertuigen
Castricum - Ruim twintig voor- 
en naoorlogse voertuigen reden 
zaterdag in een colonne naar het 
Oude Raadhuis. Een uur voor aan-
vang stonden de eerste belang-
stellenden, bewapend met (vi-
deo)camera, al op de Dorpsstraat 
te wachten. Vanuit daar trok de 
stoet onder politiebegeleiding 
naar het gemeentehuis. Tiental-

len veteranen, veelal in origine-
le kledij, kregen een anjer opge-
speld. 
Een van hen is Herman Veldhui-
zen (77), woonachtig in Westzaan. 
Hij toog naar Castricum in een 
originele Willys uit 1943. Veldhui-
zen kreeg het voertuig tien jaar 
geleden in zijn bezit. ,,Deze jeep 
komt oorspronkelijk aan Cana-

da”, legt Veldhuizen uit. Hij wijst 
naar de stickers op de motorkap. 
,,Ik heb ‘m samen met mijn zoon 
moeten oplappen.” De veteraan 
is trots op zijn wagen. ,,Hij staat 
in een loods naast ons huis. Met 
bijzondere gelegenheden haal ik 
‘m tevoorschijn.” Veldhuizen ziet 
het opspelden van de anjer voor-
al als ‘iets leuks’, maar geeft glim-
lachend aan nog het meest te ge-
nieten van de autorit.

De Veteranendag wordt georga-
niseerd door het Veteranen Co-
mité van de gemeenten Castri-
cum en Uitgeest. Burgemeester 
Mans (Castricum) en Verkleij van 
Uitgeest waren ook van de partij. 
Burgemeester Mans reikte na-
mens de minister van Defen-
sie het Ereteken Oorlog en Vre-
de postuum uit aan de heer G.J. 
Steenman. Zijn weduwe, me-
vrouw M.J.J. Steenman-Van der 
Staay nam de onderscheiding in 
ontvangst. Het Ereteken is aan de 
heer Steenman toegekend om-
dat hij zich bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt voor de Mari-
niersbrigade. (Mardou van Kui-
lenburg)

Herman Veldhuizen met met zijn originele Willys uit 1943

Woningen worden duurzaam gebouwd; gasloos en energieneutraal

Sociale huurwoningen op Eerste 
Groenelaan in Castricum
Castricum - Op het braakliggen-
de terrein aan de Eerste Groenel-
aan in Castricum komen vijftien 
duurzame en sociale huurwonin-
gen. Wethouder Marcel Steeman 
en Dick Tromp, directeur-bestuur-
der van Kennemer Wonen, on-
dertekenden vrijdag 22 juni om 
11.00 uur de bijbehorende over-
eenkomst. 
“Het is goed om te zien dat er 
door overleg met de buurt een 
prachtig plan is ontstaan dat past 
in de omgeving. Ik ben er trots op 
dat er eindelijk weer nieuwe soci-
ale woningen worden gebouwd, 
die duurzaam en toekomstbe-
stendig zijn”, aldus wethouder 
Marcel Steeman.

Kennemer Wonen heeft in aan-
nemer Dijkstra Draisma de part-
ner gevonden die het project 
heeft uitgewerkt en de woningen 
gaat bouwen. Het worden grond-
gebonden huizen voor een- en 
tweepersoonshuishoudens. De 
woningen worden volledig ener-
gieneutraal opgeleverd en krij-
gen geen gasaansluiting.

Geluisterd naar bewoners
Omwonenden en andere belang-
hebbenden zijn in het voortraject 
betrokken bij dit plan. Na de eer-
ste informatiebijeenkomst heeft 
een aantal omwonenden en be-
langhebbenden hun zorgen ge-
uit over onder andere de ligging, 

parkeren en bereikbaarheid. De 
plannen zijn daarna aangepast 
en de gemeenteraad stemde vo-
rig jaar in met deze woningbouw-
ontwikkeling.

Gasloos en energieneutraal
Dick Tromp: “Het is mooi om te 
zien dat het uiteindelijke plan 
dat er nu ligt, tot stand is geko-
men na overleg met omwonen-
den en belanghebbenden. We 
hebben een groot aantal opmer-
kingen mee kunnen nemen in de 
nieuwe plannen, waarbij we nog 
steeds de beoogde kwaliteit van 
de woningen kunnen behouden. 
De woningen worden zelfs gas-
loos en energieneutraal opge-
leverd. Goed voor het milieu, en 
prettig voor de portemonnee van 
onze huurders.”

Planning
Wanneer het bestemmingsplan 
in de Raadsvergadering van 5 ju-
li wordt vastgesteld, en de beno-
digde procedures vlot verlopen, 
kan de bouw nog eind dit jaar 
starten. In dat geval worden de 
woningen medio 2019 opgele-
verd. De huurprijs voor deze wo-
ningen wordt maximaal € 597 per 
maand.

Annemieke Hoogeboom met eigen 
Wonderwijs Congres naar Roemenië
Castricum - Volgende week ver-
trekt de Castricumse Annemie-
ke Hoogeboom, kindertherapeut 
bij haar eigen Wonderwijs Coa-
ching & Training, naar Roemenië 
om daar het congres ‘Anders kij-
ken naar kinderen’ te houden. Zij 
gaat op uitnodiging van een Roe-
meens gezin, dat in het voorjaar 
met hun zoon naar Castricum is 
gekomen om gebruik te maken 
van de expertise van Annemieke.
‘Heel bijzonder hoe dit op mijn 
pad gekomen is’, aldus Annemie-
ke. ‘Dit voorjaar kwam de hulp-
vraag van de ouders langs in mijn 
netwerk, die via een contact in 
Amerika naar Nederland werden 
verwezen. Aangezien ik wel van 
uitdagingen houd heb ik gerea-
geerd om iets te kunnen beteke-
nen voor hun zoon. Het contact 
werd gelegd en een plan gemaakt 
om met het gezin deze kant op te 
komen. Begin maart heb ik ze drie 

dagen op bezoek gehad in mijn 
praktijk en onderzoek gedaan 
bij het jongetje. De ouders had-
den behoefte aan achtergrond-
informatie en de begeleider van 
school die was meegekomen kon 
ik direct van nieuwe inzichten en 
werkvormen voorzien. Ook heb ik 
tijdens deze drie dagen meteen 
voorbereidingen getro�en om ze 
in de periode erna op afstand te 
kunnen blijven begeleiden, iets 
wat de ouders graag wilden. Te-
rug in Roemenië, na een aantal 
weken thuis oefenen waren de 
eerste resultaten al zichtbaar en 
waren de ouders zo enthousiast 
dat ze hebben gevraagd of ik mijn 
expertise in Roemenië wil komen 
delen. Ik ben er mee aan de slag 
gegaan en dat heeft er toe ge-
leid dat zij nu een driedaags con-
gres voor mij aan het organise-
ren zijn. Ik zal een dag spreken 
voor ouders, een dag voor men-

sen werkzaam in het onderwijs 
en een dag voor artsen en thera-
peuten. Er is samenwerking ge-
zocht met een Roemeense asso-
ciatie, Inima Copiilor, zij hebben 
medewerking verleend door het 
beschikbaar stellen van een trai-
ningsruimte in het kinderzieken-
huis in Boekarest. Daar gaat het 
congres plaatsvinden.’
Annemieke haar expertise ligt 
naast haar onderwijsachtergrond 
vooral op het gebied van het fun-
dament van ontwikkeling en le-
ren. Zij werkt daarbij met re�exin-
tegratie, waarbij gekeken wordt 
welke babyre�exen nog actief 
zijn in het lichaam. Alle babyre-
�exen moeten bij kinderen in de 
basisschoolleeftijd geïntegreerd 
zijn en dus niet meer ‘aan’ staan. 
Bij veel kinderen met leer-en ont-
wikkelingsproblemen staan een 
aantal van die re�exen nog wel 
aan. Dit belemmert een goede 
ontwikkeling waardoor kinderen 
vroeg of laat vastlopen. De bege-
leiding bestaat uit een afgestemd 
bewegingsprogramma wat ou-
ders thuis met het kind uitvoe-
ren. Terug in de praktijk wordt be-
keken wat de vorderingen zijn en 
wordt  het programma opnieuw 
afgestemd. Door het werken met 
video’s is dat ook op afstand heel 
goed werkbaar. Om de vele vra-
gen over deze nog vrij onbeken-
de, meest fundamentele metho-
diek te beantwoorden, heeft An-
nemieke een E-book geschreven. 
Het heeft de titel: Anders kijken 
naar kinderen. Je kunt het down-
loaden op de site www.wonder-
wijs-coaching.nl.’ (foto: Babette 
Welboren Fotogra�e)

Hospice Groep zoekt vrijwilligers
Regio - Bij de Stichting Hospice 
Groep Midden-Kennemerland is 
plaats voor gemotiveerde vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers onder-
steunen mensen die in de laatste 
fase van hun leven zijn.
Veel mensen sterven liever thuis 
dan in een ziekenhuis of ver-
pleeghuis. In de laatste weken of 
maanden van hun leven hebben 
ze vaak dag en nacht intensieve 
verzorging nodig. Voor familie en 
vrienden is deze zorg soms moei-
lijk vol te houden. De Hospice 
Groep wil hier de helpende hand 

bieden bij de mensen thuis.
Het werkgebied van de stichting 
is Beverwijk, Castricum/Bakkum, 
Heemskerk, Uitgeest en Wijk aan 
Zee. Naast thuisinzet biedt men 
in de Hospice aan de Zeestraat 
92 in Beverwijk, plaats aan vier 
gastbewoners, ieder met de ei-
gen zorgbehoefte en vooral hun 
eigen wensen en verwachtingen.
de Hospice Groep zoekt betrok-
ken mensen, die zich willen inzet-
ten voor de zorg bij de mensen 
thuis en/of in de Hospice in Be-
verwijk. Voorwaarde is wel dat de 

vrijwilliger per week twee dagde-
len (van 4 uur) beschikbaar is en 
in het weekend 1 dagdeel per 6 
weken.
Om dit werk te kunnen doen hoef 
je geen speci�eke opleiding te 
hebben, wel wordt verwacht dat 
men na de stageperiode de inter-
ne training van circa 5 dagdelen 
volgt.
Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie terecht op www.
hospice-beverwijk.nl of contact 
opnemen met één van de coör-
dinatoren, telefoon 06-51174089.

Nils Pennekamp geeft officieel 
startschot 1/8 triatlon

Hoe kom je in Castricum verzeild? 
Ik ben in Castricum komen wo-
nen vanwege de ideale trainings-
situatie voor het hardlopen. In-
middels, bijna 10 jaar later, is het 
voor mij nog steeds een ideale 
plek. 

Je doet zelf aan duathlon. Doe je 
ook aan triatlons mee? Waarom 
wel/niet?
Duatlons zijn run, bike, run wed-
strijden. Net zoals bij triatlons zijn 
deze wedstrijden er in allerlei af-
standen. Ik heb weleens een tri-
atlon gedaan maar ik zwem niet 
sinds jonge leeftijd, de top halen 
in de triathlon is daarom erg las-
tig.

Wat heb je tot nu toe bereikt met 
je sport?
Nadat ik ben overgestapt van de 
atletiek naar duatlons ben ik Ne-
derlands kampioen geworden in 
2016 en 15e op het WK in 2017. 

Waar ligt jouw kracht op de du-
atlon?
In een wedstrijd van bijna 2 uur 
moet je je energie goed verdelen 
en inschatten met welke lopers 
en daarna �etsers je wel of niet 
mee wilt gaan. De wedstrijd le-
zen en daardoor tactisch de juis-
te keuzes maken is een van mijn 
sterke punten.
Ik heb nog moeite met de leng-

te van de wedstrijden. Omdat ik 
uit de loopsport gewend was een 
half uur te lopen op een 10km 
was de omschakeling naar een 
wedstrijd van bijna 2 uur lastig. Ik 
heb vaak last van kramp gehad, 
ook op het EK vorig jaar. 

Wat vind jij leuk aan je sport?
Het mooie van sport in het alge-
meen is de persoonlijke uitda-
gingen en doelen die je stelt. On-
danks dat je die niet altijd haalt 
is de weg ernaar toe leerzaam 
en waardevol. Sport heeft me 
op veel plekken in de wereld ge-
bracht en daardoor heb ik vrien-
den gemaakt. 
Sinds dit jaar doe ik het qua sport 
iets rustiger aan en ben ik onder 
andere talentcoach midden en 
lange afstand voor de Atletieku-
nie. Hier begeleid ik bijvoorbeeld 
komende maand atleten op het 
WK voor junioren in Finland.

Ken je het evenement? 
Uiteraard ken ik het evenement, 
het is mooi dat er sportevene-
menten worden georganiseerd 
waar iedereen aan mee kan doen.

Hoe vind je dat? 
Helaas kon ik er vorig jaar niet bij 
zijn door een wedstrijd in Frank-
rijk maar het is heel goed voor 
een dorp om zulk soort wedstrij-
den te hebben. De kleinschalig-

heid van het evenement zorgt er 
voor dat iedereen kan meedoen 
en er zijn in de regio veel mensen 
die hardlopen en �etsen. Door dit 
evenement kunnen zij kennis ma-
ken met de triatlonsport. Ik vind 
het een eer dat ik het startschot 
mag geven. En het staat dan ook 
zeker op de planning dat ik nog 
een keer mee ga doen. 
Ik wil alle deelnemers veel succes 
wensen!

Castricum - Nils Pennekamp geeft zondag 1 juli het startschot bij de tweede editie van 1/8 triat-
lon van Castricum. De 31-jarige Castricummer is in het dagelijks leven sportdocent bij de opleiding 
Sport Management & Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werkt hij part-
time als talentcoach midden en lange afstand voor de Atletiekunie. Qua sport heeft hij de afgelo-
pen 9 jaar, jaarlijks, een medaille behaald op de Nederlands Kampioenschappen. Hij is begonnen 
als 800 meter loper en is gaandeweg steeds langere afstanden gaan lopen. De laatste 2 jaar doet hij 
duathlons. Dit zijn internationale wedstrijden over 10 kilometer lopen, 40 kilometer �etsen en 5 ki-
lometer lopen. In onderstaande vraaggesprek maken we nader kennis met Pennekamp.
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27 JUNI
Jaarmarkt Limmen van 14.00 
tot 21.00 uur langs de Kerkweg 
en Dusseldorperweg.

IVN-wandeling op de Westert 
en de Bleek start 19.00 uur par-
keerterrein PWN, Oude Schulp-
weg, Egmond-Binnen. Aanmel-
den verplicht: 072-5334948. (fo-
to: Greeth Heijne)

Vollemaanwandeling in de 
Schoorlse Duinen start 21.00 uur 
bij Buitencentrum Schoorlse Dui-
nen. Aanmelden: www.staats-
bosbeheer.nl/vollemaanschoorl. 
(foto: Frank Nieuwenhuizen)

28 JUNI

Muzikale wijkontmoeting met 
zanger/chansonnier Edouard in 
restaurant Wierenga op het Bak-
kerspleintje, 10.00-12.00 uur.

Open Kerk in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag t/m 23 augustus.

Potluck: picknick op het strand 
bij Castricum met als doel ken-
nismaking tussen plaatsgenoten 
in de middengeneratie, 19.00-
20.30 uur. Info: estenheuw@hot-
mail.com.

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op dinsdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven 

op website of aan zaal tot 19.30 
uur.

Natuurbelevingsconcert vio-
liste Martine Nijenhuis in bibli-
otheek Castricum van 19.30 tot 
22.00 uur. Toegang 11 euro. Aan-
melden via 06-51599293. (foto: 
aangeleverd)

Popquiz in Podium Victorie Alk-
maar, 21.00 uur.

29 JUNI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarkt orgelconcert Grote 
Kerk Alkmaar door organist Hans 
Stehouwer, 12.00 en 13.00 uur, 
gratis entree. (foto: aangeleverd)

Nile, botbrekende death metal in 
Podium Victorie in Alkmaar, 20.00 
uur.

30 JUNI
Kermis in Uitgeest tot en met 4 
juli.

Expositie in kerkje De Kemphaan 
op De Woude van 11.00 tot 17.00 
uur. Werk van Wendaliene Ha-
gens, Gea Breet en Saskia Bitter. 
(foto: aangeleverd)

Open Dag in verbouwde onder-
komen De Duynkant van Werk-
groep Oud-Castricum aan de Ge-
versweg 1b, 13.30-16.00 uur, ook 
zondag. Vandaag wordt om 13.30 
uur de expositie over de verdwe-
nen Duinkant geopend waarvan 
bovenstaande foto onderdeel is.

Gouwe Ouwen in restaurant van 

▲

De Santmark, muziek van vroe-
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

Vormselviering in de St. Pancra-
tiuskerk in Castricum door de pa-
rochies van Heemskerk, Uitgeest 
en Castricum, 19.00 uur.

‘Pinter’s Omerta’ door Huis van 
Theater in De Zwaan in Uitgeest, 
20.30 uur. Ook zondag om 15.00 
uur. www.huisvantheater.nl. (fo-
to: aangeleverd)

1 JULI
1/8 Triathlon in centrum Castri-
cum. Zie artikel op voorpagina.

Zomermarkt in centrum Castri-
cum van 11.00 tot 17.00 uur.

IVN-excursie ‘Zomer in de Wim-
menummerduinen’ start 10 uur 
bij Sportcentrum De Watertoren 
in Egmond aan Zee. Van te voren 
opgeven is niet nodig, wel zelf 
zorgen voor een toegangskaart. 
Info: hanneke@ivnnkl.nl. (foto: 
Paul ten Have)

Estafette- en trimloop in 
Akersloot. Start en �nish bij 
Handbalvereniging Meervogels, 
Boschweg 26. Start estafetteloop 
10.30 uur, start individuele lopen 
10.35 uur. Meer info: www.amak.
nu. (foto: aangeleverd)

Segway-excursie door de 
Schoorlse Duinen start 10.15 uur 
bij Buitencentrum0 Schoorlse 
Duinen. Boeken via: www.staats-
bosbeheer.nl/segwayschoorl. (fo-
to: Zout Fotogra�e)

Opening Elfendeurtjesroute in 
de Schoorlse Duinen, 10.30 uur 
bij Buitencentrum Schoorlse Dui-
nen. Alle kinderen (3-6 jaar) mo-
gen als el�e verkleed komen. Na 1 

juli dagelijks te lopen. (foto: aan-
geleverd)

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-
dag open van 11.00 tot 17.00 uur. 
Genieweg 1 in Heemskerk. Lezing 
over het Himmelbett, de Duit-
se Luchtverdediging tijdens de 
Tweede Wereldoorlog om 14.00 
uur.

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

Natuurwandeling bij Een Zee 
van Staal in Wijk aan Zee start 
14.00 uur op de hoek van de Bos-
weg en de Reyndersweg. Aan-
melden niet nodig. (foto: aange-
leverd)

IVN-wandeling over de West-
friese Omringdijk met bezoek 
aan Museumgemaal Beetskoog 
vanaf eetcafé Les Deux Ponts, 
Slimdijk 2 in Oudendijk, 14.00 
uur. Info: www.lesdeuxponts.nl.

Zomer op het Plein, cultureel 
zomerprogramma van de Vest op 
het Canadaplein in Alkmaar van-
af 14.30 uur. Vandaag met onder 
andere Shirma Rouse. (foto: aan-
geleverd)

De Skulpers luiden het Mossel-
seizoen in bij De Oude Keuken, 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Improvisatiekoning André Bes-
seling strijdt met negen andere 
improvisatietoppers uit binnen- 
en buitenland om de ‘Zinderende 
Zaanse zoektocht naar de Master 
of Impro’ van 15.00 tot 17.00 uur  
bij Podium de Flux, Zuiderkerk-
straat 2 in Zaandam. Georgani-
seerd door improvisatietheater-
school Cacao Impro. (foto: aan-
geleverd)

Shake The Party speelt bekende 
Rock and Roll hits en evergreens 

uit de jaren 50 en 60 op het win-
kelplein van camping Bakkum, 
Zeeweg 31, Castricum. Aanvang 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

2 JULI

Paperplane treedt op op Kermis 
Uitgeest om 08.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

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

Meditatief concert Eva Boon in 
monumentale pand aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bak-
kum, 19.30-21.00 uur. (foto: Mari-
na Pronk)

Disney Filmmuziek is het the-
ma van een concert van het  koor 
Songs for You in de Vredevorst-
kerk, Laan der Nederlanden 152, 
Beverwijk, 20.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

4 JULI

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)

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur. Vanavond: organist Wim Die-
penhorst. (foto: aangeleverd)

PWN komt hondenbezitters 
in Castricum tegemoet
Castricum - Natuurbeheerder 
PWN plaatst binnenkort een hek-
werk langs een deel van de Be-
verwijkerstraatweg bij Castricum 
dat moet voorkomen dat honden 
vanuit het losloopgebied onver-
wacht de weg op kunnen schie-
ten. Dat is de uitkomst van het 
overleg dat PWN had met de ini-
tiatiefnemer van de petitie, waar-
in PWN wordt gevraagd het los-
loopgebied in Castricum uit te 
breiden.
De petitie, die de afgelopen 
maanden op internet te vinden 
was, is ondertekend door circa 
vierhonderd hondenbezitters uit 
Castricum en omliggende plaat-
sen. Deze week werden de hand-
tekeningen aan PWN overhan-
digd.
PWN heeft de initiatiefnemer van 

de petitie laten weten dat er op 
dit moment geen mogelijkheden 
zijn om het losloopgebied voor 
honden uit te breiden. De natuur-
beheerder is gebonden aan de 
Natura 2000-regelgeving die dat 
niet toestaat.

PWN streeft ernaar dat de ver-
schillende gebruikers van het 
duingebied optimaal gebruik 
kunnen maken van het terrein, 
zonder dat ze elkaar hinderen. 
Gebruikers komen elkaar deson-
danks tegen en dan is het wense-
lijk dat men rekening met elkaar 
houdt.

De initiatiefnemer en PWN spra-
ken verder af dat zij elkaar in de 
toekomst op de hoogte houden 
van eventuele ontwikkelingen.
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Vanaf aankomende zondag 1 juli tot 
en met zondag 8 juli zal er een week 
lang internationaal toptennis te zien 
zijn op de banen van T.C. Bakkum. 
Voor de 62e keer wordt namelijk 
het TC Bakkum Dutch Junior Open 
georganiseerd. Dit toernooi behoort 
tot een van de sterkste jeugdtoer-
nooien van de wereld. 150 spelers 
uit 32 verschillende landen hebben 
zich ingeschreven en elke deelne-
mer zal een gooi gaan doen naar de 
titel.

Favorieten
De winnaars van 2017, Titouan 
Droguet uit Frankrijk en de Ameri-
kaanse Sabine Dadaciu zullen hun 
titel niet verdedigen; Droguet doet 

mee aan Wimbledon en Dadaciu 
speelt de laatste maanden geen ju-
niortoernooien meer. 

Dit jaar zullen maar liefst 8 spe-
lers uit de top 100 hun opwachting 
maken op TC Bakkum, waarvan 4 
bij de meisjes en 4 bij de jongens.
De hoogstgeplaatste speelster bij 
de meisjes is de 17-jarige Margary-
ta Bilokin uit Oekraïne. De nummer 
29 van de wereldranglijst werd vorig 
jaar tweede op Bakkum en zal nu 
maar 1 doel hebben: toernooiwinst. 
Concurrentie zal Bilokin krijgen 
van Kacie Harvey (nr. 77) uit USA, 
Vanessa Ong (nr. 87) uit USA en de 
Oostenrijkse Sinja Kraus (nr. 97).
Bij de jongens is de Fransman Va-

lentin Royer de favoriet voor de titel. 
Met zijn 68e positie op de wereld-
ranglijst is hij als eerste geplaatst. 
Holger Vitus Rune (nr. 83) uit De-
nemarken, Erik Grevelius (nr. 93) uit 
Zweden en de Fransman Mathys 
Erhard (nr. 97) completeren de top 
4 van het deelnemersveld.

Nederlanders 
Er zullen dit jaar weer vel e Neder-
landse tennissers meedoen aan 
het TC Bakkum Dutch Junior Open, 
voornamelijk in het kwalifi catie-
toernooi. Er zijn echter ook een 
paar “wildcards” (aanwijsplekken) 
voor het hoofdtoernooi, welke wor-
den uitgegeven door de tennisbond 
(KNLTB). Deze zullen onder andere 
worden gegeven aan Kim Hansen, 
Melissa Boyden, Guy den Ouden en 
Stijn Pel.
Vanuit TC Bakkum zal er ook iemand 
meedoen met het kwalifi catie-
toernooi, namelijk Bjorn Vermeulen 
(zie foto). De 16-jarige Bjorn, woon-
achtig in Oostzaan, zal zijn debuut 
maken op het internationale tennis-
circuit. Zet hem op, Bjorn! 

Gastgezinnen
Net als vorig jaar, mogen alle spe-
lers weer worden ondergebracht in 
gastgezinnen. In 2010 werd deze 
manier van huisvesten afgeschaft 
door de ITF (internationale ten-
nis federatie), maar vanaf 2017 is 
het weer toegestaan om de spe-
lers kennis te laten maken met de 
Nederlandse cultuur aan de eettafel 
van een gezin. De commissie is nog 
steeds op zoek naar gastgezinnen! 
U kunt uw interesse kenbaar maken 
door te bellen met 0251-653363 of 
een email te sturen naar housing@
dutchjunioropen.nl. Dat kan natuur-
lijk voor al uw vragen!

Sponsoren
Speciale dank gaat uit naar alle 
sponsoren die hun steentje heb-
ben bijgedragen om de 62e editie 
van het TC Bakkum Dutch Junior 
Open weer te kunnen organiseren. 
U kunt al hun logo’s vinden op deze 
pagina.

De organisatie hoopt u in de week 
van zondag 1 juli tot en met zondag 
8 juli te mogen verwelkomen op 
het park van T.C. Bakkum. Toegang 
tot het park is gratis. Wilt u op de 
hoogte blijven van het toernooi, dan 
kunt u ook terecht op de website 
www.dutchjunioropen.nl 

AGENDA: 
Zondag 1 juli:   kwalificaties 
Maandag 2 juli:  kwalificaties
Dinsdag 3 juli:   start hoofdtoernooi + gratis 
   petitfour van de Roset bij 
   een kop koffie/thee
Woensdag 4 juli:  Kidsday 
Donderdag 5 juli:  achtste finales en in de 
   avond optreden van Hans 
   Laduc (op tennisgitaar)
Vrijdag 6 juli:   kwartfinales
Zaterdag 7 juli:   halve finales + BBQ met 
   gastouders vanaf 18.00
Zondag 8 juli:   finales 

TC Bakkum Dutch Junior Open 2018: 8 spelers uit de top 100!
Wie volgt het spoor van Marin Cilic en Richard Krajicek?

Bjorn Vermeulen van TC Bakkum doet mee aan het kwalifi catietoernooi

Titouan Droguet (rechts) won vorig 
jaar bij de jongens. Wie volgt hem 
op?

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 !

VERSPREIDNET

Tel. 0251-674433 - E-mail: info@verspreidnet.nl

Voor vakkundige verspreiding
van folders

Aangeboden:
Een volle artis spaarkaart. Op te halen 
voor een plant of een bos bloemen. 
Tel. 0251-315690

Gevraagd:
Wie heeft er nog 1 of meer stekken 
van een pereskiopsis bladcactus?  Tel. 
06-38444069

Te koop:
Moderne eettafel, 200 x 92,5 cm. 
Frame aluminium, blad antraciet glas. 
0,8 cm dik. 250,-. Tel. 0251-655630

Te koop:
Gmg kinder� etszitje voor achterop 
incl. Bevestigingsmat. 10,- . Tel. 0251-
651920
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Technasium Bonhoeffer levert 
Tiny House-project op
Castricum - Dinsdag 19 juni was 
het grote moment. De technasi-
um klassen in het Bonhoe�er le-
verden hun 24 Tiny House projec-
ten op. De aanwezige opdracht-
gevers Marcel Steeman, Ron de 
Haan en Gerrit Branderhorst luis-
terden naar de 24 pitches en ko-
zen per klas de 2 besten.
Twee maanden geleden werd aan 
de technasium klassen op het 
Bonhoe�er de opdracht gegeven 
om een plan te maken voor een 
tijdelijke huisvestingsplan voor 
jongeren met kleine huisjes (Tiny 

houses). De opdracht was om on-
dermeer een ruimteschets te ma-
ken (planologisch kader) en een 
ontwerp van zo’n huisje met ma-
quette. Als �ctieve locatie was 
Dampegheest in Limmen mee 
gegeven.
De diversiteit verdeeld over de 
drie klassen was groot. Er waren 
digitale presentaties, mooi uit-
werkte maquettes, ruimtelijke in-
passing. Er was ook veel aandacht 
voor de milieuaspecten in het 
ontwerp. Een enkele groep had 
ook een enquete gehouden bij de 

omwonenden van Dampegheest.
De begeleidende leerkrachten 
gaven aan dat er met passie was 
gewerkt. Het moest allemaal in 
een korte tijd tot stand komen.
Een aantal maquettes zal ten toon 
worden gesteld in het gemeente-
huis. Coördinator Ben Smits van 
het Bonhoe�er was positief over 
deze samenwerking en hoop-
te dat dit heeft bijgedragen aan 
de daadwerkelijke realisering. De 
meeste leerlingen wilden te zijner 
tijd wel tijdelijk in zo’n huisje wo-
nen. (foto: aangeleverd)

Uit Je Bak 2018 op zondag 29 juli
Castricum - Dit jaar is Uit Je Bak 
op 29juli 2018. Zoals elk jaar is 
dat dus de laatste zondag van ju-
li. Ook nu is de organisatie bezig 
om een mooi programma neer te 
zetten om er een cultureel uitda-
gend feest van te maken in Cas-
tricum!
Uit Je Bak is één van de, en zo niet 
grootste culturele festivals van 
Castricum. Dit jaar is er weer een 
nieuw ontwerp uit de koker van 
Yetiland. Het hele festival zal wor-
den ingericht met zijn unieke stijl. 

Naast creatieve ontwerpen zijn er 
natuurlijk ook bands! Gecontrac-
teerd zijn de bands Triangle, Star-
�sh, Anemoi, Moor Park (foto), 
Black Acid en last but not least 
Tape Toy. 
Ook theater mag niet ontbreken 
op Uit Je Bak! Trots zijn de orga-
nisatoren dan ook dat ‘onze ei-
gen’ Maarten Mantel het podium 
beklimt en een unieke Uit Je Bak 

show neer gaat zetten! Maarten 
Mantel (24) is cabaretier. In 2017 
stond de Castricummer met zijn 
Oudejaarsconference in De Bak-
kerij en hij organiseert regelma-
tig cabaretavonden in Castricum. 
Daarnaast komen er ook nog an-

dere to�e acts op Uit Je Bak! Wees 
er dus bij! 
Uit Je Bak begint op zondag 29 
juli rond 13.00 uur en duurt tot 
22.00 uur! Locatie: het Willem de 
Rijkepark. De entree is zoals altijd 
gratis!  (foto: aangeleverd)

Karpervijver, maar karpers ontbreken
Bakkum - In de volksmond heet 
deze vijver in het bos de Karper-
vijver.  O�cieel is de benaming; 
het meertje van Vogelenzang.  
Genoemd naar de heer Vogelen-
zang. In de jaren dertig van de vo-
rige eeuw werd de aanleg van het 
viaduct over het spoor in de Zee-
weg begonnen. Er was veel zand 
nodig, het werk werd uitgevoerd 
onder het werkverscha�ngs pro-
ject. 
Omdat er kennelijk niet zoveel 

behoefte was aan de, door ont-
watering, droge tuingrond had 
de rentmeester van het duinter-
rein de heer Vogelenzang het 
idee om een duinmeer aan te leg-
gen. 
Ondanks tegenwerking (het zou 
niet passen in het duinterrein)
kreeg hij toch zijn zin. Het meer-
tje werd gegraven in 1933/1934. 

Eind 1995 is het meertje leeg-
gepompt en schoongemaakt. 

Door de visclub HVC zijn de kar-
pers (270 stuks) overgezet naar 
de vijvers in Castricum. Het groot-
ste deel overleefde de verhuizing 
niet. Mede door te ondiep water 
en de daarop volgende strenge 
winter. 
Er werden in het meertje, als niet 
pasend bij de omgeving en ver-
vuiling door het voeren, geen 
nieuwe karpers uitgezet. (Bert 
Westendorp; bron: Oud Castri-
cum)

Spetterende feestavond Tios 60 jaar
Limmen - Na een lange voorbe-
reiding van het jubileumcomi-
té Tios 60 jaar was het zaterdag-
avond zover; de grote jubileum-
show ‘A Brand New Day’ in sport-
hal de Enterij. Om 19.00 uur was 
er de aftrap in de tot feesthal om-
gebouwde sporthal van pastor 
Johan Olling die als Pastoor Ban-
gert het podium opkwam en ver-
telde over de oprichting van Tios. 
Hij deed dit in een samenspraak 
met zuster Maria, Mia Ploegaart, 
en samen zongen zij een Tios lied 
op de wijze van ‘Ons Dorp’. Hierna 
was er het eerste stukje geschie-
denis dat werd verzorgd door 
Stichting Oud Limmen. Steeds 
tussen de optredens door was 
er een blokje van 5 jaar dat ging 
over gebeurtenissen van Tios, 
Limmen, Nederland en de wereld 
in die periode. Als laatste werd er 
dan teruggeblikt op muziek van 
die periode en kwam er een dans- 
of turngroep die op deze muziek 
een optreden verzorgde. Bij de 
turngroepen werd de muziek live 

gespeeld door muziekvereniging 
Excelsior. Het vloeide allemaal pri-
ma over in elkaar en de bezoekers 
werden verrast en zagen herken-
ning. Halverwege kwam er een 
grote showtaart op het podium 
en werd iedereen getrakteerd op 
een petit four met ko�e of thee. 
Na de pauze werden Lea Dam en 
Caroline Welboren in het zonne-
tje gezet. Zij zijn al vele jaren ver-
bonden aan Tios, zijn eigenlijk het 
gezicht voor velen van de vereni-
ging. Na het laatste groepsoptre-
den werd de voorzittershamer 
door Hans Baltus doorgegeven 
aan Franck de Winter. Ook werd 
het jubileumcomité in het zonne-
tje gezet. Hierna was het tijd voor 
de grand �nale. Excelsior zette de 
1e tonen van ‘A Brand New Day’ 
in en de eerste groepen kwamen 
op de vloer om gezamenlijk met 
een dans af te sluiten. Hierna slo-
ten ook alle andere turn- en dans-
groepen aan om de show op een 
geweldige manier gezamenlijk af 
te sluiten. Na dit optreden werd 

de zaal omgebouwd en kwam de 
band Cartoon op het podium om 
af te sluiten met een mooie en 
gezellige feestavond. Tios kijkt te-
rug op een zeer geslaagde avond 
en wil alle vrijwilligers en sponso-
ren bedanken voor hun bijdrage. 
(foto’s: aangeleverd)

Geslaagd schoolhandbaltoernooi
Castricum - Vorige week zondag 
was er bij CSV handbal weer het 
jaarlijkse schoolhandbaltoernooi.
Op de CSV velden op Wouterland 
werd door ruim 50 teams van al-
le basisscholen uit Castricum en 
Limmen gestreden om de felbe-
geerde bekers.
Veel kinderen hebben al getraind 
tijdens de cool kids middagen en 
ook eerdere jaren meegedaan 

met het schoolhandbaltoernooi.
Dit zorgde voor mooi, snel en fa-
natiek handbal wat door de vele 
ouders enthousiast werd toege-
juicht.
Uiteindelijk gingen Kerkuil 
groep 3, Cunera groep 4, Julia-
na van Stolberg groep 5, Helm-
gras groep 6, Helmgras-1 groep 
7 en Juliana van Stolberg groep 
8 met de eerste prijs bekers naar 

huis. Zij mogen ook nog op uit-
nodiging van restaurant Johan-
nes Hof daar met hun team pan-
nenkoeken eten.
Na de zomerstop zullen eind au-
gustus de trainingen bij CSV weer 
beginnen. 
Wil je een keer meetrainen stuur 
dan een mail naar jeugdcommis-
sie@csvhandbal.nl. (foto: aange-
leverd)

‘Pinter’s Omerta’ door 
Huis van Theater
Uitgeest - Op zaterdag 30 juni 
(20.30 uur) en zondag 1 juli (15.00 
uur) kan kan men in De Zwaan 
in Uitgeest genieten van span-
ning met een �inke dosis zwarte 
humor; ofwel toneel van de Brit-
se toneelschrijver Harold Pinter! 
Theatercollectief Huis van The-
ater verbindt twee kortere wer-
ken van de Britse Nobelprijswin-
naar Pinter: ‘Family Voices’ en ‘De 
Dienstlift’. 
Door te zoeken naar de samen-
hang tussen beide eenakters is er 
een unieke nieuwe voorstelling 
ontstaan die nu voor het eerst als 

één geheel te ervaren is.
Huis van Theater is een nieuw 
theatercollectief dat vanuit be-
staand repertoire vernieuwende 
en brutale voorstellingen wil ma-
ken. Spelers en makers hebben 
de Toneelschool, de Regieop-lei-
ding of een �lm-acteursoplei-
ding afgerond. ‘Pinter’s Omerta’ is 
hun eerste productie. Spel en re-
gie: Bastiaan Toorenent, Yannick 
Weermeijer en Nico Meurs.

Meer informatie: www.dorpshuis-
dezwaanuitgeest.nl &  www.huis-
vantheater.nl. (foto: aangeleverd)

Kaasmarkt-
concert
Regio - Tijdens de wekelijkse 
Kaasmarktconcerten op vrijdag in 
de Grote Kerk kunt u een half uur 
genieten van het indrukwekken-
de spel van de organisten op dit 
prachtige instrument. Op vrijdag 
29 juni wordt het orgel bespeeld 
door organist Hans Stehouwer. 
Hij speelt werken van De Cabe-
zón, Buxterhude en Bach.
Het gratis toegankelijke kaas-
marktconcert is te beluisteren om 
12.00 en om 13.00 uur. Geduren-
de de zomermaanden is de Grote 
Kerk Alkmaar geopend van dins-
dag t/m zondag van 11.00 - 17.00 
uur. Kijk voor afwijkende tijden en 
het volledige programma m.b.t. 
de kaasmarkt - en zomeravond-
concerten op www.grotekerkalk-
maar.nl. (foto: aangeleverd)
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Legen afvalcontainers 
goedkoper en duurzamer
BUCH - Met een nieuw contract 
voor het legen van onder- en bo-
vengrondse glas- en restafval-
containers behalen de gemeen-
ten Uitgeest, Castricum en Heiloo 
een mooi resultaat. De komende 
vier jaar leegt GP Groot de con-
tainers in de drie gemeenten. Het 
contract zorgt voor een kosten-
besparing, betere coördinatie en 
levert door inzet van duurzame 
voertuigen een bijdrage aan een 
beter milieu. 
Donderdag is een overeenkomst 
voor het legen van de onder- en 
bovengrondse glas- en restaf-
valcontainers in Uitgeest gete-
kend. Burgemeester Wendy Ver-
kleij tekende namens gemeente 
Uitgeest en directeur Wim Hore-
man, namens GP Groot afval en 
recycling.

Burgemeester Wendy Verkle-
ij: “Dit contract is een mooi voor-
beeld van wat de vier gemeen-
ten na de ambtelijke fusie in 2017 
willen bereiken. Door samen op 
te trekken behalen wij e�ciency- 
en kostenvoordelen voor de ge-
meenten. Zo zijn de kosten voor 
het legen van een container per 
keer lager, is er één aanspreek-
punt en hebben wij een partner 
die door de inzet van schone-
re voertuigen op termijn een bij-
drage levert aan het milieu. Een 
voorwaarde waar wij veel belang 
aan hechten.”

Burgemeester Verkleij spreekt 
ook namens de wethouders Rob 
Schijf van gemeente Castricum 
en Rob Opdam van gemeente 
Heiloo, waar de overeenkomst al 
eerder is ondertekend. Bergen, 
de vierde gemeente in het sa-
menwerkingsverband, laat de-
ze werkzaamheden uitvoeren 
door HVC. Ook directeur Wim 
Horeman is blij met de overeen-
komst en vindt het belangrijk dat 
GP Groot als regionaal bedrijf zo 
een bijdrage kan leveren aan een 
schoner milieu en de werkgele-
genheid in de regio. 

Legen containers meer �exibel
Het legen van de restafval- en 
glascontainers gebeurt op ba-
sis van ervaringscijfers. Voor rest-
afval zijn deze redelijk constant, 
maar de glascontainers kennen 
ook pieken, bijvoorbeeld na de 
feestdagen. Het werken met één 
partij maakt het makkelijker om 
de leegfrequentie van de contai-
ners aan te passen bij meer mel-
dingen van inwoners, zodat de 
dienstverlening verbetert. 

Aanbesteding
De overeenkomst is tot stand ge-
komen na het houden van een 
openbare Europese aanbeste-
ding, waarbij de gemeenten zijn 
begeleid door Regionaal Inkoop-
bureau IJmond en Kennemer-
land.

De overeenkomst voor het legen van de onder- en bovengrondse glas- 
en restafvalcontainers in Uitgeest wordt ondertekend door burgemees-
ter Wendy Verkleij van Uitgeest en directeur Wim Horeman van GP Groot 
afval en recycling (foto: aangeleverd)

Ergernis over peuken
Castricum - Een groep inwoners 
uit Castricum ergert zich heel erg 
aan de vele sigarettenpeuken die 
met name in het uitgaansgebied 
op de stoepen te vinden zijn. ‘Ook 
bij het station, onder meer in het 
bushokje, zwerven veel peuken 
op de grond rond. Niet aantrek-

kelijk om zo plaats te nemen op 
het bankje...’, verwoordt men in 
een e-mail aan onze redactie.
Een oproep van deze inwoners is 
om toch vooral de peuken niet op 
de grond te gooien, maar in de af-
valbakken. ‘Samen houden we de 
gemeente schoon is het devies!’

Feestelijke afsluiting 
thema bij Ouder-Kind Café
Castricum - Dinsdag 3 juli vindt 
de feestelijke afsluiting plaats van 
het thema ‘zintuigen’ bij het ou-
der-kind cáfe op de Springplank. 
De afgelopen maanden hebben 
de kinderen aan de hand van dit 
thema veel dingen leren (her)
kennen: kleuren (zien), dieren en 
dierengeluiden herkennen (zien 
en horen),  vormen en structu-
ren herkennen (voelen), hard en 
zacht geluid (horen). Door mid-
del van liedjes, spelletjes, voor-
lezen, bewegen en op ontdek-
king gaan. Iedere ochtend was 
het weer een klein feestje maar 
deze keer wordt het extra fees-
telijk omdat de laatste zintuigen 
aan bod komen: ruiken en proe-
ven. We gaan geuren en smaken 
herkennen. Iedereen mag iets ge-
zonds meenemen zoals groen-
te, fruit of kaas. Van alle meege-
brachte ingrediënten gaan de 
kinderen een mooie feestelijke 
prikker maken om gezellig samen 

op te eten. 
Het ouder-kind cáfe is vrij te be-
zoeken voor ouders met kinderen 
van 0 tot 4 jaar en vindt elke dins-
dagochtend plaats tussen 10:00 
en 11:30 uur bij de Springplank. 
Ouders ontmoeten elkaar onder 
het genot van ko�e of thee en 
de kinderen kunnen spelen in het 
speellokaal of buiten in de speel-
tuin. Elke twee weken is er een 
klein programma met activitei-
ten in een thema waar de kinde-
ren met hun ouders aan mee kun-
nen doen. 
Het ouder-kind cáfe is ook op 10 
en 17 juli open. De laatste och-
tend is het thema ‘vakantie’. In de 
zomervakantie is het ouder-kind 
café dicht maar zijn er wel tal van 
andere leuke activiteiten op de 
Springplank. De Springplank is 
te vinden aan de Dorpstraat 109 
in Castricum. Meer info via face-
bookpagina: DeSpringplankCas-
tricum.

Start wedstrijden jonge 
duiven voor Calimero
Castricum - Nu de oefenvluch-
ten achter de rug zijn, kon afge-
lopen weekend de eerste echte 
wedstrijd voor de jonge duiven 
van start gaan voor de leden van 
duivensportvereniging De Gou-
den Wieken. Over het algemeen 
geldt dat “piepertjes”, geboren 
vóór 1 april, rond half juni of zelfs 
iets eerder mee kunnen doen aan 
wedvluchten. Voor de Noord Hol-
landse duiven betekent dat eerst 
opleren in de buurt, dan oefenen 
vanuit Zuid-Holland, en vervol-
gens elke week wedstrijden, be-
ginnend vanaf Roosendaal, ver-
volgens België, en uiteindelijk 
Noord Frankrijk. Op de foto lig-

gen Calimero en zijn grote zus die 
op 15 februari uit het ei kwamen. 
Inmiddels ruim 4 maanden oud 
en ‘jongvolwassen’ werden zij op 
23 juni samen met 13.000 wed-
strijdduiven gelost in Roosen-
daal. Dat bleek al snel een vlucht 
met een moeizaam verloop, want 
erg veel duiven arriveerden net 
als Calimero te laat op hun hok. 
Dat gold uiteraard niet voor de 
winnende vogels bij de Gouden 
Wieken, die na anderhalf uur vlie-
gen zorgden voor een podium 
met Anton Tromp, Cees de Wildt 
als tweede, en pal daarachter een 
uitstekend presterende Sjaak de 
Graaf.

Vluchtelingenwerk zoekt 
maatschappelijk begeleiders
Akersloot - Vluchtelingenwerk 
zoekt maatschappelijk begelei-
ders in Akersloot. Wanneer vluch-
telingen met een verblijfsstatus 
zich in Akersloot vestigen, is het 
belangrijk dat zij zo snel mogelijk 
zelfredzaam worden. Als maat-
schappelijk begeleider maak je 
vluchtelingen wegwijs in hun 
nieuwe woonplaats. Je helpt bij 
allerlei praktische zaken, zoals 
de inrichting van het huis, het re-
gelen van scholen voor kinde-

ren, je neemt contact op met in-
stanties en neemt samen de post 
door. Daarnaast help je de vluch-
teling een sociaal netwerk op te 
bouwen, vrijwilligerswerk of an-
dere activiteiten te ontplooien en 
kun je ondersteunen bij de keuze 
voor een opleiding.

Vragen of interesse? Neem con-
tact op met Jaap Woudenberg, 
jwoudenberg@vluchtelingen-
werk.nl of 06-13865484.

Rock ‘n Roll op camping
Castricum - Shake The Party speelt zondag 1 juli bekende Rock and 
Roll hits en evergreens uit de jaren 50 en 60 op het winkelplein van 
camping Bakkum, Zeeweg 31, Castricum. Aanvang 16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Meedeinen met de Skulpers in De Oude Keuken

Castricum - Als opening van het 
mosselseizoen treden De Skul-
pers zondag 1 juli op in De Oude 
Keuken. Wat valt er nog te intro-

duceren aan dit koor, vernoemd 
naar het oude ambacht van de 
schelpenvissers? De toehoorders 
worden getrakteerd op zeemans-

liederen, uit volle borst gezon-
gen, uiteraard met accordeon en 
het wordt inhaken, meedeinen 
en -zingen. De DOKspecial is na-

tuurlijk een mosselpannetje. 

Aanvang van het optreden is 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

X

Henk Jan Verdonk senior kaapt de overwinning
Akersloot - Henk Jan Verdonk 
senior uit Egmond aan den Hoef 
pakte de winst in de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Pa-
rents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup. Al direct na de start was 
het Uitgeester Wilfred Knegt die 
zich manifesteerde als de te klop-
pen kandidaat voor de eindze-

ge .Knegt nestelde zich op kop 
en kreeg even later gezelschap 
van Henk Jan Verdonk senior. 
Rondenlang liet Verdonk senior 
Wilfred Knegt zijn gang gaan en 
pro�teerde op die manier van zi-
in luxe positie; lekker in het wiel. 
Wilfred Knegt echter, reed met in 
zijn achterhoofd de gedachte, die 
Verdonk senior rijd ik in de laatste 

ronde nog wel uit het wiel. Maar 
dit was door Knegt buiten de 
waard gerekend, want de rollen 
werden omgedraaid. In zijn reser-
ves pakte Henk Jan Verdonk seni-
or de leiding over en presteerde 
het zelfs de uitgebluste Wilfred 
Knegt op afstand te rijden en de 
volle winst te pakken. De laagste 
plek van het schavot werd bezet 

door Uitgeester Dennis Talens als 
beloning voor de manier hoe hij 
in de laatste omloop  de opsto-
mende Alkmaarder Henk Louwe 
van zich af wist te houden. Uit-
slag: 1. Henk Jan Verdonk senior 
Egmond aan den Hoef 2. Wilfred 
Knegt Uitgeest 3. Dennis Talens 
Uitgeest 4. Henk Louwe Alkmaar 
5. Emiel Prins Egmond aan Zee.
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14 en 15 juli in heel Nederland
Imkers houden open huis
Regio - Benieuwd naar het werk 
van een imker? Weten hoe ho-
ning ontstaat? Of hoe bijen hun 
raten bouwen? In het weekend 
van 14 en 15 juli houden imkers 
op meer dan 200 locaties open 
huis. Voor het negende jaar op rij 

organiseert de Nederlandse Bij-
enhoudersvereniging de Lande-
lijke Open Imkerijdag, het groot-
ste imkerevenement in ons land. 
Tijdens het open huis van de bij-
enhoudersvereniging kan men 
alles ontdekken over bijen. Men 

krijgt uitleg over werksters, dar-
ren en de (bijen)koningin en 
praktische tips over het bij-vrien-
delijke maken van eigen tuin en 
balkon. Ook is te zien hoe honing 
wordt gemaakt en kan men in de 
bijenkast op zoek naar de konin-
gin.
Insecten en in het bijzonder bijen 
staan volop in de belangstelling. 
Hun voortbestaan is in gevaar. 
Bijen zijn onmisbaar voor ons da-
gelijks voedsel. Het is daarom van 
groot belang om de leefomge-
ving zo bij-vriendelijk mogelijk 
te maken. Bijvoorbeeld door het 
planten van allerlei bloeiende ge-
wassen waar nectar en stuifmeel 
kan worden verzameld. Imkers la-
ten tijdens het weekend van 14 
en 15 juli zien het met de honing-
bij gaat en wat men kan doen om 
de Nederlandse bijenpopulaties 
te verbeteren.
Nederland telt ongeveer 10.000 
imkers waarvan 80 procent is 
aangesloten bij de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging (NBV). 
De vereniging leidt jaarlijks nieu-
we imkers op. Dit jaar zijn dat er 
meer dan 1.000. Kijk voor een 
open huis locatie in de buurt op 
www.bijenhouders.nl/landelijke-
open-imkerijdag. (Foto: aangele-
verd)

Test wordt uitgevoerd bij kinderen met een laag risico

GGD Hollands Noorden start met test 
om koemelkallergie vast te stellen
Regio - Deze maand is de Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Hollands Noorden gestart met 
het uitvoeren van een test om 
koemelkallergie vast te stellen. 
Het betreft de zogenaamde dub-
belblinde provocatietest. Daar-
voor is nauw samengewerkt met 
de kinderartsen uit de drie regi-
onale ziekenhuizen: Noordwest 
Ziekenhuisgroep locaties Alk-
maar en Den Helder en het West-
fries Gasthuis. De kinderartsen 
zijn blij met deze ontwikkeling. 
Het vermindert de druk op de 
wachtlijst en is goed te realiseren 
in de eerste lijn. Tot nu toe gaan 
alle kinderen die mogelijk over-
gevoelig zijn voor koemelkei-
wit naar de regionale ziekenhui-
zen om dit de�nitief vast te stel-
len. GGD Hollands Noorden heeft 

besloten deze mogelijkheid te 
bieden voor de kinderen uit haar 
werkgebied. Met vier zorgverze-
keraars is intussen een contract 
afgesloten.
Volgens de JGZ-richtlijn Voedsel-
overgevoeligheid uit 2013 is het 
mogelijk dat de Jeugdgezond-
heidszorg van de GGD de provo-
catietest bij koemelkallergie uit-
voert bij kinderen met een laag 
risico. Op drie locaties in de regio 
Noord-Holland Noord is een JGZ-
team beschikbaar. Dit zijn: Heiloo, 
Hoorn en Den Helder. Drie jeugd-
artsen en vijf jeugdverpleegkun-
digen vormen met elkaar drie 
teams en voeren de (provocatie)
testen uit. Voor ouders/verzor-
gers betekent dit dat zij een laag-
drempelige JGZ-locatie kunnen 
bezoeken met hun kind. Voor de 

testen worden ouders en kind op 
twee ochtenden uitgenodigd op 
de testlocatie. Dit gaat volgens af-
spraak. Verwijzing gebeurt door 
de jeugdarts van de ‘eigen’ JGZ-
locatie.
Huisartsen kunnen kinderen ook 
doorverwijzen naar de JGZ in de 
regio. De JGZ zorgt ervoor dat 
de kinderen op de juiste plek te-
rechtkomen voor de provocatie-
test. Dit is afhankelijk van het ri-
sico en van de zorgverzekeraar. 
In mei heeft de GGD alle huisart-
sen geïnformeerd over de nieuwe 
werkwijze.
Ouders/verzorgers die vragen 
hebben over de provocatietest 
kunnen contact opnemen met 
hun eigen jeugdverpleegkundi-
ge en/of jeugdarts of bellen naar 
(088) 088-01 00 550.

Ambitie: Noord-Holland Noord in 2030 de 
meest vitale verblijfsregio van Nederland
Regio - Noord-Holland Noord is 
een populaire bestemming voor 
toeristen en recreanten. Jaarlijks 
verblijven er miljoenen gasten bij 
één van de ruim 220.000 slaap-
plaatsen in de hotels, pensions, 
bungalowparken of op campings 
in de regio. Om de toppositie van 
de Noord-Hollandse verblijfsre-
creatie te behouden moeten on-
dernemers hun aanbod aanpas-
sen aan de veranderende consu-
mentenbehoeften. Om ook in de 
toekomst aantrekkelijk te blijven 
voor toeristen hebben de NHN-
gemeenten in samenspraak met 
de markt (verblijfsrecreatiebedrij-
ven), natuurorganisaties en bran-
cheorganisaties een regionale vi-
sie op de verblijfsrecreatie ont-
wikkeld. De regio is hierbij onder-
steund door ZKA Consultants.  

De gezamenlijke visie ‘Regiona-
le Visie Verblijfsrecreatie Noord-
Holland Noord’ heeft als doel om 
in 2030 de meest vitale verblijfs-
regio van Nederland te zijn. De 
gemeenten willen met de visie 
de markt uitdagen om te komen 
met mooie onderscheidende 
concepten die de regio verster-
ken. Ze zien graag dat er geïnves-
teerd wordt in de regio, juist nu 
de markt er klaar voor is. Maar dat 
wel op een duurzame wijze, waar-
bij kwaliteit en een verantwoorde 
landschappelijke inpassing be-
langrijke voorwaarden zijn. Ont-
wikkelingen die voor de lange 

termijn goed zijn voor de lokale 
economie, met onderscheidende 
concepten die het imago van de 
regio echt versterken.  
Dit geeft de regiogemeenten een 
grote verantwoordelijkheid. Hoe 
zorgen ze voor de juiste kaders 
waarbinnen de markt kan zor-
gen voor een toekomstbestendi-
ge branche? Hoe zorgen ze voor 
balans tussen landschap, inwo-
ners en bezoekers? De regionale 
visie op de verblijfsrecreatie geeft 
antwoord op deze vragen. Het is 
gelukt om samen met de belang-
hebbenden partijen te komen tot 
een inspirerend toekomstbeeld 

voor verblijfsrecreatie in de re-
gio. Naast inspiratie biedt het ook 
concrete handvatten om initiatie-
ven voor uitbreiding, herontwik-
keling en nieuwbouw te toetsen. 
En geeft het aanbevelingen voor 
een gerichte aanpak van het be-
staande aanbod. Hoe bieden ze 
de parken zonder toeristisch toe-
komstperspectief mogelijkheden 
voor herbestemming, verplaat-
sing of sanering?
Rond de zomer van 2018 wor-
den de visie en het ontwikkelka-
der ter vaststelling aan de nieuwe 
gemeenteraden voorgelegd. (Fo-
to: NHN)

Bijvriendelijke gemeente
Heiloo zoemt
Heiloo - Het zoemt steeds meer 
in Heiloo. Sinds dit voorjaar is Hei-
loo o�cieel erkend als bijvriende-
lijke gemeente door ‘Nederland 
Zoemt’. De afgelopen jaren heeft 
de gemeente er veel aan gedaan 
om meer bijen te trekken. Ook de 
komende jaren krijgen de bijen 
er in Heiloo veel plaatsen bij om 
voedsel te halen en zich te neste-
len. Meer aandacht voor de bij is 
belangrijk voor onze eigen voed-
selvoorziening.
Als bijvriendelijke gemeente 

wordt structureel gezorgd voor 
meer voedsel en nestgelegen-
heid voor wilde bijen en daarmee 
verbetert hun leefomgeving. De 
gemeente past het groenbeheer 
hierop aan en plant een divers 
assortiment aan heesters, vaste 
planten en bomen. Zo zijn er in 
2017, 1600 vaste planten als As-
ters, Persicaria, Geranium, Lami-
um en Sedum, aangeplant. Ook 
wordt elk jaar een mengsel van 
bloembollen geplant die een lan-
ge bloeitijd hebben (van februa-

Medewerkers van de gemeente Heiloo zorgen samen voor een bijvriende-
lijke omgeving (foto: Aatjan Renders Fotogra�e)

ri tot juni) en worden grote stuk-
ken grasbermen beheerd op een 
bij- en vlindervriendelijke manier 
door gefaseerd te maaien. Door 
bij de aanleg van natuurvriende-
lijke oevers bloemenmengsels in 
te zaaien, ziet men hier de bij ook 
steeds meer terug. 
Wethouder Rob Opdam: ,,Al onze 
inspanningen om een bijvriende-
lijk klimaat te scheppen zijn be-
loond met deze mooie erkenning. 
Ik ben er trots op dat wij nu o�ci-
eel een bijvriendelijke gemeen-
te zijn geworden. En dat willen 
wij blijven ook. Zo willen wij nog 
meer natuurvriendelijke oevers 
aanleggen, maken wij ruimte 
voor bijvriendelijke bio-borders 
op het Melco terrein, planten wij 
fruitbomen in de Noorder Neg en 
vervangen wij de stenen bij de ro-
tondes door vaste planten. Maar 
ook vanuit de samenleving zijn 
er veel initiatieven die ervoor zor-
gen dat Heiloo een bijvriendelijke 
gemeente is geworden en zal blij-
ven. Ik waardeer dit zeer.” 
De gemeente krijgt veel hulp uit 
het dorp en werkt daarbij samen 
met imkers, Groenspoor, Groei & 
Bloei, Bijenlint Heiloo. Het beleid 
is er op gericht om samen bij de 
entrees van Heiloo en de wijken 
bloembollenmengsels te plan-
ten. Deze mengsels verwilderen 
en bloeien voor een lange peri-
ode, zodat bijen en insecten een 
lange tijd nectar en stuifmeel 
kunnen verzamelen. 

Nederland Zoemt is een project 
van Landschappen NL, Natuur & 
Milieu, IVN, Naturalis en is moge-
lijk gemaakt dankzij een extra bij-
drage van de Nationale Postcode 
Loterij. Zie ook www.Nederland-
zoemt.nl.

Opbouwfase De Meent Bauerfeind 
begonnen na periode van sloop

Alkmaar - Het is een drukte van 
belang op de Alkmaarse ijs-
baan. Er staat een ketenpark 
naast De Meent Bauerfeind 
voor de partners in de bouw en 
het middenterrein bruist van 
activiteit. Er liggen meterslan-
ge baanpijpen, lassers maken 
gebruik van speciale lastech-
nieken en het vervangen van 
de damwanden is toegevoegd 
aan het project als extra werk. 
Nu het grootste deel van het 
sloopwerk voltooid is, wordt er 
weer volop opgebouwd. Alk-
maar Sport verzorgt het pro-
jectmanagement van dit groot-
scheepse renovatie project. 
Manager Beheer en Onder-
houd, Matthé Laan, vertelt er 
meer over. 

,,De vloeistofpijpen zijn bin-
nen gekomen. Deze pijpen voe-
ren het koudemiddelmiddel, het 
middel om de baan te koelen, 
vanaf de machinekamer naar de 
baan. Vanuit de header, zeg maar 
een soort van verdeelpunt, gaat 
de vloeistof dunnere baanpijpen 
in die in het beton onder de ijs-
baan liggen.” De headers worden 
op vier plekken in de baan ge-
plaatst in putten. Matthé Laan: 
,,Een bijzonder detail; de header-
putten worden gebouwd met 
wat ze noemen ‘een verloren be-
kisting’. Na het storten blijft een 
groot deel van de houten kist zit-
ten.”  Zodra de putten gereed zijn, 
kunnen de nieuwe headers ge-
plaatst worden. 

Naast de vloeistofpijpen zijn ook 
de eerste 18 meter lange rvs 
baanpijpen aangekomen. Deze 
worden gelast in speciale lascon-
tainers die midden op het gras 
staan. ,,De pijpen worden in de-
ze containers orbitaal gelast. De 
verbinding wordt door middel 
van een geautomatiseerd TIG-
lasproces gemaakt. Dit wordt ge-
bruikt voor lasverbindingen die 
zeer nauwkeurig zijn en toch snel 
moeten worden gemaakt.’’ En dat 
is nodig; er worden tijdens de 
bouw bijna 4000 lassen gemaakt 
om de 56 kilometer baanpijpen 
en 1 kilometer vloeistofpijpen 
aan elkaar te lassen!

In deze houten kisten zitten de 18 meter lange baanpijpen waarmee de 
ijsbaan straks gekoeld wordt

Een van headerputten in de Alkmaarse ijsbaan

Extra werk dat tijdens de reno-
vatie van de ijsbaan wordt uitge-
voerd bestaat uit de vervanging 
van de damwanden aan de bin-
nen- en buitenzijde van de 400- 
meterbaan. 

,,Vorig jaar hebben we een aantal 
steekproeven gedaan waarbij we 
steeds goed hout zagen. Nu blijkt 
echter dat de oude damwanden, 
die voorkomen dat grond on-
der de baan in de kruipruimte te-

recht komt op meerdere plaatsen 
slechter zijn dan verwacht. Om er 
voor te zorgen dat deze ook weer 
25 jaar mee gaan nemen we de 
vervanging van de damwanden 
mee in het project,’’ vertelt Mat-
thé Laan.  
,,Het is mooi om te zien dat we 
na alle sloopwerkzaamheden nu 
weer opbouwende heen gaan. En 
dat moet ook wel, op 12 oktober 
wordt de ijsbaan weer geopend 
voor het nieuwe seizoen.”



16 27 juni 2018

‘Dubbel’ orgelconcert 
met zang in Castricum 
Castricum - Zondag 8 juli zullen 
de organisten Ronald Schollaart 
en Wendy Leonards en de so-
praan Jolanda Vermolen met z’n 
drieën een concert geven in de 
St. Pancratiuskerk in Castricum.  
Ronald Schollaart studeerde zo-
wel orgel als piano aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Hij 
was prijswinnaar in het Bach-Bux-
tehude concours in Duitsland. Hij 
volgde meestercursussen bij di-
verse internationale pianisten en 
gaf meerdere concerten in bin-
nen- en buitenland. In Castricum 
is hij de vaste begeleider van ver-
schillende koren van de St. Pan-
cratiuskerk. 
Wendy Leonards is één van de or-
ganisten die in dezelfde kerk re-
gelmatig in een dienst spelen. 
Naast het spelen van een aantal 
orgelwerken zal ze Jolanda Ver-
molen begeleiden op het orgel 
bij enkele liederen. Eén van de 
liederen die gezongen worden is 
het prachtige “Lascia la spina co-
gli la rosa” van Handel. Dit lied 
komt uit één van de eerste ora-
toria (Il Trionfo) die Handel op 

jeugdige leeftijd heeft geschre-
ven. Later heeft Handel de me-
lodie gebruikt voor het meer be-
kende “Lascia ch’io pianga” uit Ri-
naldo. Jolanda Vermolen zal naast 
dit lied van Handel ook nog een 
lied zingen uit de Messiah van 
dezelfde componist. Daarnaast 
wordt het “Domine Deus” uit het 
Gloria van Vivaldi gezongen. Or-
gelwerken worden gespeeld van 
César Franck, C.Ph.E. Bach, J.S. 
Bach en Bergamo. Het concert 
wordt afgesloten met de Prélu-
de et Fugue in B van Saint-Saëns. 
De componist zelf was best tevre-
den over deze compositie. Melo-
die, harmonie, ritme en virtuosi-
teit maken het een zeer aantrek-
kelijk werk en een prachtig slot 
van het concert. 

Het concert op zondag 8 juli be-
gint om 15.00 uur. Er is een pauze 
met ko�e en thee en de toegang 
is gratis. Na a�oop van het con-
cert is er een deurcollecte. Het 
adres van de kerk is Dorpsstraat 
113 in Castricum. (foto: Maaike 
Leonards)

Nieuwe manier van 
aanmelden bij Noordwest
Regio - Vorige week heeft Noord-
west Ziekenhuisgroep haar nieu-
we elektronisch patiëntendos-
sier in gebruik genomen. Tegelij-
kertijd is er een nieuw aanmeld-
systeem geïntroduceerd. Patiën-
ten die voor een polikliniekaf-
spraak het ziekenhuis bezoeken, 
melden zich vanaf nu aan bij een 
aanmeldzuil. 

Aanmelden met legitimatiebe-
wijs
Wie een afspraak heeft bij een 
polikliniek op locatie Alkmaar of 
Den Helder van Noordwest Zie-
kenhuisgroep meldt zich voor-
taan aan via de aanmeldzuilen. 
Aanmelden gebeurt in 2 stap-
pen. Bij de ingang van het zie-
kenhuis meldt de patiënt zich 
met een geldig legitimatiebewijs 
aan bij een zuil. Hier ontvangt hij 
een dagticket. Met dit dagticket 
meldt hij zich vervolgens bij een 

zuil op de polikliniek.
Bij de ingang zijn gastvrouwen en 
–heren aanwezig om hulp te bie-
den. Op de overige locaties blijft 
de aanmeldprocedure voorlopig 
ongewijzigd. Dit gaat om Scha-
gen, Heerhugowaard, Texel, Lim-
men en Noordwest Pijncentrum.
 
In één keer alle gegevens checken
Met behulp van de aanmeldzui-
len worden in één keer de ge-
gevens van de patiënt gecheckt 
zodat de logistiek op de polikli-
niek soepeler verloopt. Een groot 
voordeel voor patiënten is dat zij 
op het dagticket direct zien wat 
de wachttijd voor hun afspraak is 
en dat zij niet meer in de rij hoe-
ven te staan bij de balie van de 
polikliniek. 
 
Meer informatie over het gebruik 
van de aanmeldzuilen is te vin-
den op: www.nwz.nl/aanmelden. 

Speelsters gezocht voor 
Meiden O17 vv Limmen
Limmen - Voor komend seizoen 
zoekt vv Limmen nog speelsters 
voor de MO17-1. Dit gezellige, fa-
natieke team heeft nog twee ex-
tra speelsters nodig. Het gaat om 
meiden die geboren zijn in 2002 

of 2003. Bij Limmen voetballen el-
ke week ruim 100 meiden en da-
mes. Belangstelling? Neem dan 
contact op met Mariska Hollen-
berg. Dat kan via mariskahollen-
berg@gmail.com.

Heemskerk heeft zijn 
midgetgolfpark terug
Heemskerk - Na een grondige 
opknapbeurt is woensdag 20 juni 
Midgetgolfpark Heemskerk aan 
de Vrijburglaan heropend. Onder 
grote belangstelling knipte wet-
houder Aad Schoorl samen met 
Basil Kasim, cliënt van de dagbe-
steding van Stichting SIG, het lint 
bij de entree door.
De doorstart van de minigolf-
baan in Heemskerk is een sa-
menwerkingsproject van Stich-
ting ADV, eigenaar van het park, 
en Stichting SIG, organisatie voor 
ondersteuning van mensen met 
een beperking. Cliënten van de 
dagbesteding van de SIG voeren 
onder professionele begeleiding 
beheer, onderhoud en exploitatie 

van het midgetgolfpark uit.
Midgetgolfpark Heemskerk is op 
werkdagen geopend van 10.00 
tot 16.30 uur. Bezoekers kunnen 
dan vrij spelen op het 18 banen 
tellende park. Voor kinderpartij-
tjes, schooluitjes en groepsbe-
zoeken moet een week tevoren 
worden gereserveerd. Vanuit de 
kiosk worden versnaperingen ge-
leverd die op het terras kunnen 
worden genuttigd. Op de langere 
termijn gaat het midgetgolfpark 
ook in de weekenden open en 
wordt de horeca uitgebreid. Meer 
informatie/reserveren: www.sig.
nu (Dagbesteding Wisselwerk/
Midgetgolfbaan Heemskerk), tel. 
06-10857776. (foto: PS SIG)

Komend weekeinde
Extra duinkaartcontroles
Regio - Op zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli controleren de bos-
wachters van PWN weer extra op 
het bezit van duinkaarten. Dit be-
tekent dat alle bezoekers van het 
Noordhollands Duinreservaat 
daadwerkelijk de duinkaart bij 
zich moeten hebben en moeten 
kunnen laten zien.

PWN informeert bezoekers van 
het Noordhollands Duinreservaat 
regelmatig over de noodzaak van 
het bezit van een duinkaart. PWN 
wil bezoekers van het Noordhol-
lands Duinreservaat blijvend la-
ten genieten van het prachtige 
duinlandschap. Daarvoor is het 
nodig dat u een duinkaart koopt. 
PWN is voor het beheer van de 
duinen afhankelijk van deze in-
komsten omdat de overheid hier-
voor geen subsidie verstrekt.

De dag- en weekkaarten zijn ook 

nog steeds verkrijgbaar bij de 
kaartautomaat en de wederver-
kooppunten. De jaarduinkaart 
en jaarruiterkaart zijn zowel onli-
ne te koop als bij wederverkoop-
punten. De driejarige duinkaart is 
alleen nog online te koop. PWN 
heeft de mogelijkheid voor de 
minder frequente duinbezoekers 
om online hun duinkaart voor 
een dag of voor een week te ko-
pen. De dag– en weekkaarten 
worden toegestuurd via de mail 
die geldt als (digitaal) bewijs van 
toegang. Uitprinten is niet nodig. 

Voor het bestellen van de duin- 
en ruiterkaarten: www.pwn.nl/
duinkaart

Ter informatie: De boete voor het 
niet in bezit zijn van een geldige 
duinkaart bedraagt € 99, - (con-
form besluit van Ministerie van 
Veiligheid en Justitie).

Vormselviering
Castricum - De parochies 
van Uitgeest, Heemskerk en 
Castricum werken samen 
bij de voorbereiding van de 
vormelingen. Dit jaar vindt 
de vormselviering plaats in 
Castricum. Twee jaar gelden 
was Uitgeest aan de beurt, vorig 
jaar Heemskerk en dit jaar dus 
Castricum. Op zaterdag 30 juni 
wordt het vormsel toegediend 

Zondag 8 juli in Witte Kerk Heiloo
Optreden van Brisk 
Recorder Quartet
Heiloo - Het befaamde Brisk Re-
corder Quartet brengt op zondag 
8 juli om 15.00 uur het program-
ma ‘Canção’. In de Witte Kerk Hei-
loo nemen de vier blok�uitisten 
het publiek mee naar het Span-
je en Portugal van de zestiende 
eeuw. 
Daarnaast klinken ook speciaal 
voor ‘Canção’ geschreven nieuwe 
composities, die nauw verbon-
den zijn met de muzikale cultuur 

van het Iberisch Schiereiland.

BRISK heeft een enorme verza-
meling blok�uiten die door bou-
wers uit de hele wereld speci-
aal voor hen gemaakt zijn. Be-
halve dat een concert van BRISK 
een waar genoegen is om te be-
luisteren, is het ook spectaculair 
om naar te kijken. Reserveren: 06-
45184525; Witte Kerk, Heerenweg 
32 Heiloo. (foto: aangeleverd)

door Mgr. J. Hendriks in de St. 
Pancratiuskerk in Castricum. De 
vormselviering begint om 19.00 
uur.
Ieder jaar sponsoren de 
vormelingen een bepaald 
project. Dit jaar gaan zij �etsen 
voor een project in Ethiopië. Op 
zaterdag 30 juni hopen ze tijdens 
de viering een mooi bedrag te 
kunnen overhandigen. 

Shirma Rouse bijt spits af
18e editie Zomer op het 
Plein start zondag 1 juli

Alkmaar - Het is weer Zomer op 
het Plein! Na een succesvolle Zo-
mer in de Mare maakt TAQA The-
ater De Vest zich op voor de 18e 
editie van het zomerfestival op 
het Canadaplein.  Kom op zomer-
se zaterdagavonden sprankelen-
de shows en artiesten bewonde-
ren en luister op de zondagmid-
dagen naar schitterende concer-
ten en ingetogen singer-songwri-
ters. Op zondag 1 juli start Zomer 
op het Plein met optredens van 
de studenten van Conservatori-
um Haarlem. Het slotoptreden is 
met niemand minder dan souldi-
va Shirma Rouse.  

Verschillende ensembles
Op zondag 1 juli vanaf 14.30 uur 
staan optredens gepland van ver-

schillende ensembles van Con-
servatorium Haarlem. De Ne-
derlandse soulzangeres Shirma 
Rouse, die ooit als backing vo-
cal voor Chaka Khan, Alain Clark 
en Anouk zong en bekend is van 
The Voice of Holland, verzorgt 
een spetterend slotoptreden. Zij 
wordt daarbij begeleid door een 
bijzondere band, die bestaat uit 
studenten van Conservatorium 
Haarlem die zij zelf heeft geselec-
teerd.

Meer informatie
Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledi-
ge programma van Zomer op het 
Plein op www.zomerophetplein.
nl. (foto: aangeleverd)

IVN-wandeling op de 
Westert en de Bleek
Egmond-Binnen - Op woens-
dag 27 juni gaan IVN-gidsen van 
19.00 tot 21.00 uur weer met u 
zwerven door het PWN-duinge-
bied. De Bleek en de Westert be-
horen tot de oude duinen en zijn 
eeuwenlang door de mens in ge-
bruik geweest. Voor landbouw, 
het weiden van vee, het bleken 
van linnen en voor de bollenteelt. 
Dat heeft geleid tot het kenmer-
kende open ‘nollen’ landschap. 
Door juist beheer houdt PWN de-
ze waardevolle restanten van de 
oude duinen in stand. De gidsen 
vertellen u van alles over de cul-
tuurhistorie, landschap en be-

heer, �ora en fauna. Er kunnen 
maximaal 12 mensen mee, die 
zelf voor een duinkaart dienen te 
zorgen. 
Aanmelden is noodzakelijk via 
tel: 072-5334948 (Cocky van En-
gen). Er wordt een bijdrage ge-
vraagd van 2,50 per deelnemer. 
Door de aanwezigheid van te-
ken wordt dicht schoeisel en be-
dekkende kleding aanbevolen. 
Vertrek: 19.00 uur, parkeerterrein 
PWN, Oude Schulpweg, Egmond-
Binnen (naast restaurant Nieuw 
Westert). Foto: Rietorchis en Ra-
telaar bij duinrel (foto: Greeth 
Heijne)
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Kickbokser Rico Verhoeven en actrice Ilse Warringa 
(bekend uit de Luizenmoeder) gaan samen spelen in 
de eerste bioscoopfi lm van ou ube sensatie D lan 

aegens, die De Film gaat heten. De Film is vanaf 1  
augustus te zien in de Nederlandse bioscopen. Rico 
Verhoeven krijgt een rol als de imponerende bevei-
liger Diederik-Jan en lse Warringa werpt zich op als 
een onbehulpzame receptioniste. Daarnaast zijn ick 

olterman, atrick toof en Karen Damen te zien in 
de nieuwe bioscoopfi lm.

Rico Verhoeven en Ilse Warringa schitteren samen in

‘De Film’ van 
Dylan Haegens

Uit onderzoek van Fietsnetwerk is gebleken wel-
e fi etsroutes in ederland het populairst zijn  
aarvan is een top vijf gemaa t  e fi etsroute 
ijna in elgi ’ staat op nummer n is daar-

mee het meest gefi etst, gevolgd door de fi etsrou-
tes ntde  je ple je in de chterhoe ’ en e 

roeten uit roet’

innen de doelgroep is tevens onderzoe  ge-
daan waar men het liefst op de fi ets stapt om 
een route te gaan fi etsen met gebrui  van het 
fi ets nooppunten s steem  an de responden-
ten geeft ,  aan het liefst te gaan fi etsen 
in de provincie elderland  ndere gewilde re-
gio’s zijn renthe en imburg, respectievelij  

,  en ,  levoland is met ,  de 
minst gewilde provincie om een nooppunten-
route te fi etsen

it onderzoe  binnen het platform van ietsnet-
wer nl zijn de volgende fi etsroutes als meest po-

pulair uit het onderzoe  ge omen: ietsroute ij-
na in elgi  oord- rabant , ietsroute ntde  
je ple je in de chterhoe  elderland , iets-
route e roeten uit roet oord- olland , 
ietsroute oo erhei en oo erplas imburg , 
ietsroute et eer eluwe elderland  

tijging gebruik Fietsroute pp
etzelfde onderzoe  wijst uit dat het gebrui  

van fi etsroute apps e plosief aan het stijgen is  
an het totaal aantal gereden routes wordt al 

ruim  met behulp van een fi etsroute app ge-
fi etst  e voordelen die genoemd worden zijn  
het niet meer te hoeven printen of opschrijven 
van nooppuntnummers en de digitale routebe-
geleiding  aarnaast spree t het fi etsers aan om 
de horeca onderweg altijd bij zich te hebben  

anwege deze stijging wordt steeds meer ge n-
vesteerd in de waliteit van de apps  aast goe-
de routebegeleiding wordt oo  aan de gebrui s-
vriendelij heid veel aandacht geschon en

Vijf populairste routes, toename gebruik route apps
Onderzoek recreatief fi etsen

ico erhoeven is wereldwijd be end 
als ic bo ser  n  werd hij 
wereld ampioen zwaargewicht bij 

 ico ver laart blij te zijn met 
zijn debuut als acteur: ,,  ben en-
thousiast over mijn rol in e ilm van 

lan aegens, omdat i  hou van hu-
mor met een nipoog en mezelf in dit 
soort rollen niet heel serieus neem  

aarnaast voel i  mij verbon-
den met jonge mensen  lan 

aegens is een enorme in-
spiratiebron voor jongeren 
en i  ben trots dat i  met 
deze rol hieraan an bij-
dragen ’’

lse Warringa acteert, 
schrijft en zingt en is bij 
het grote publie be end 
geworden door haar rol 

als de onverzettelij e uf n  in e ui-
zenmoeder  n e ilm laat de actrice een 
hele andere ant van zichzelf zien in de 
rol van een onge nteresseerde en onbe-
hulpzame receptioniste
lse: ,, et is nog leu er om aan projec-
ten mee te wer en waar het thuisfront 

oo  enthousiast van wordt  ijn 
dochter is groot fan van lan 

aegens en mijn zoon van i-
co erhoeven  e stonden op 
de ban  te springen toen i  
vertelde dat i  mee mocht 
doen in deze fi lm, dus toen 
was het snel beslist

e opnames van e ilm 
van lan aegens zijn op 
dit moment in volle gang  

art on er(foto: Milan Gino)



Sprookje van Grimm
Kent u nog de jeugdserie uit de jaren zeventig ‘Kunt u ons 
de weg naar Hamelen vertellen meneer?’ Deze associa-
tie had ik nu direct met Stolberg, zodra ik het oude stads-
centrum betrad. Overigens is het betreden van het cen-
trum met de auto nog wel een uitdaging. De oude binnen-
stad heeft veel eenrichtingsverkeer en weinig parkeerfaci-
liteiten. Een navigatiesysteem of een plattegrond is geen 
overbodige luxe. Het beste is om de auto aan de rand van 
het centrum te parkeren en Stolberg te voet verder te ver-
kennen. En dat is geen straf, want Stolberg is een wa-
re ontdekkingstocht. De verrassende straatjes met schat-
tige huisjes in de zogenaamde koperhofjes, doen je in-
derdaad denken dat je in een sprookje van de gebroeders 
Grimm bent beland. De meeste huisjes dragen het plak-
ketje ‘Denkmal’, dat aangeeft dat ze beschermde histori-
sche monumentjes zijn. 

Kupferstadt
Stolberg staat bekend als de koperstad (Kupferstadt) of 
als de oudste messingstad van Duitsland. Sinds 2012 mag 

tolberg oo  o cieel de naam van upferstadt dragen  
Het kopergilde en het bewerken ervan zijn reeds eeuwen-
lang met de stad verbonden. Deze metaalbewerkingsindu-
strie heeft de stad geen windeieren gelegd, waardoor Stol-
berg in haar geschiedenis menig bloeitijd kende. Als we 
verder door de stad wandelen, zien we dat door het cen-
trum van Stolberg de Vichtbeek, oftewel de Vicht stroomt. 
De naam Vicht is van Keltische oorsprong. Deze beek 
wordt ge an eerd door schattige huisjes, waaronder he-
le oude huisjes in Fachbau, die de stad haar romantische 
aangezicht en schilderachtige sentiment geven.

De burcht van Stolberg
Op het hoogste punt van de stad staat de eeuwenoude 
burcht van Stolberg, de trots van de stad, die van hein-
de en verre reeds te zien is.  In de 12e eeuw werd met 
de bouw van dit vestingwerk begonnen. De burcht droeg 
van origine de naam Stalburg. Onder de burcht bevindt 
zich ook een gangenstelsel, in het Duits Stollen genoemd. 
Stalburg is door de eeuwen heen verbasterd tot Stolberg, 
waaraan de stad haar naam dankt. De burcht is vrij toe-
gankelijk en wordt tegenwoordig  voor culturele doel-
einden en door diverse verenigingen gebruikt. Vanaf de 
burcht heb je een prachtig uitzicht over het stadje en de 
Rijnlandse heuvels. Dit punt biedt daarom een uitgelezen 
moment om mooie foto’s te maken. Het landschap biedt 
een prachtig bloemrij e ora, waar je heerlij  rustig unt 

wandelen en genieten. Vanuit Stolberg kun je ook een 
dagje in de Belgische Ardennen (de Hoge Venen) door-
brengen of de steden Aken en Luik bezoeken, die op een 
steenworp afstand liggen.

Winkelen, eten en drinken
Stolberg beschikt over een winkelcentrum dat erg intiem 
aandoet en gezellig is om te shoppen. De Duitsers hou-
den van goed eten en drinken en dat kun je zeker op di-
verse plekken in de stad. Wat vooral opvalt is dat uit eten 
en drinken gaan in Duitsland stukken goedkoper is dan 
in Nederland. Zo trof ik een restaurant waar ik voor een 
schnitzel met patat en salade welgeteld 7 euro kwijt was. 
Dit geldt ook voor de dagelijkse boodschappen in de su-
permarkt en tevens voor de benzine. Je vraagt je op zul-
ke momenten wel eens af waarom het in Nederland altijd 
een stuk duurder is. Dus ook voor de krappe beurs is het 
een aanrader om een dagje of vakantie in Duitsland door 
te brengen. Daarom een laatste tip: vergeet niet voor de 
terugreis de auto vol te tanken in Duitsland of België, dit 
scheelt aanzienlijk in de portemonnee. Bart Jonker. (Fo-
to’s: Bart Jonker Productions).

Op het drielandenpunt, nabij Aken waar 
de grenzen van Nederland, België en 
Duitsland tezamen komen, doemt  in de 
Rijnlandse heuvels wel een heel charmant 
en schilderachtig stadje op: het Duitse 
Stolberg. Niet te verwarren met het andere 
stadje Stolberg, dat in de Harz gelegen is. Al 
is dit Rijnlandse stadje niet zo fameus als 
Aken, Stolberg blijkt uiterst charmant te zijn. 
Ideaal voor een gezellige dagtrip. Tijd om deze 
inspirerende en historische plek te ontdekken, 
onder de rook van Aken en Luik. 

Stolberg Rijnland:  
uiterst charmant en 
verrassend!

Vanaf 13 juli presenteert het Tropenmuseum Things That 
Matter: een nieuwe tentoonstelling over belangrijke din-
gen en het belang van dingen, waarin de museumcollectie 
centraal staat. n films en audiofragmenten vertellen men-
sen over voorwerpen die voor hen persoonlijk betekenis 
hebben. Tegelijkertijd zijn deze nauw verbonden met grote 
maatschappelijke vraagstukken van vandaag, zoals migra-
tie en afkomst. Wat neemt iemand op de vlucht mee om zich 
thuis te voelen? En hoe laten mensen met kleding zien dat 
ze trots zijn op hun wortels? Vragen zoals deze leiden bezoe-
kers door de tentoonstelling en dagen hen uit om na te den-
ken over wat deze onderwerpen met hen te maken hebben.

De objecten in Things That Matter komen van over de hele we-
reld en dragen verhalen met zich mee die net zo goed in Neder-
land van betekenis zijn. Een voorbeeld is een gevlochten mand-
je, afkomstig van de Marshall Islands. In de bijbehorende video 
vertelt Kathy Jetnil-Kijiner in dichtvorm waarom dit voorwerp zo 
belangrij  is voor haar cultuur en hoe deze op het punt staat te 

Nieuwe mijlpaal 
in vernieuwing 
Tropenmuseum

verdwijnen: de stijgende zeespiegel zal haar ei-
land als eerste in de Grote Oceaan doen zinken. 
Het mandje in de tentoonstelling is dan het laat-
ste tastbare overblijfsel van haar cultuur. Het zet 
bezoekers aan het denken over klimaatverande-
ring, duurzaamheid en cultureel erfgoed.

Mijlpaal
De opening van Things That Matter is een mijl-
paal in de vernieuwing van het Tropenmuseum, 
waarna de zalen niet langer op land of wereld-
deel zijn ingedeeld n plaats daarvan richt het 
museum zich op universele thema’s die mensen 
wereldwijd verbinden  e tentoonstelling hings 
That Matter bestaat uit tien onderwerpen zoals 
feest en klimaatverandering, verdeeld over tien 
paviljoens. De collectie en persoonlijke verha-
len van mensen over voorwerpen die hen raken 
staan daarin centraal n volgt een nieuwe 
opstelling op de eerste verdieping over het ko-
loniaal verleden en de hedendaagse erfenissen 
daarvan erder werd het entreegebied gemo-
derniseerd, de monumentale Lichthal in ere her-
steld en meer ruimte gecreëerd voor grote tijde-
lijke tentoonstellingen.
De tentoonstelling Things That Matter is naar 
verwachting 5 tot 7 jaar te zien en komt tot 
stand met steun van de BankGiro Loterij. (Foto: 
David Vroom)



De hoortoestellenbranche in Nederland staat steeds meer onder druk. Door de 
toenemende druk van zorgverzekeraars op de prijzen van kwaliteitstoestellen, 
zijn audiciens en leveranciers op zoek naar manieren om hun klanten op de best 
mogelijke manier te blijven ondersteunen. Waar de zorgverzekeraar ‘adequate’ 
hulp voldoende acht, gaat een kwaliteitsaudicien liever een stap verder. 
 
Santpoort-Noord – “Sinds dat het Hoorprotocol in 2013 is ingevoerd door minis-
ter Schippers, is het voor zelfstandige audiciens moeilijker de beste zorg te bieden aan 
klanten. De huidige methodiek schrijft voor, dat een klant adequate hoorzorg mag van 
de zorgverzekeraar, daar waar de klant altijd de béste hoorzorg wil”, aldus Arthur van 
Els, directeur HoorCare in Santpoort-Noord. 
Met het Hoorprotocol wordt iedere klant ingedeeld in 1 van 5 categorieën, die ieder 
staan voor een bepaalde mate van gehoorverlies. “Door deze indeling wordt het steeds 
moeilijker een passende oplossing te vinden. Er zijn namelijk veel meer factoren die 
bijdragen aan een passend advies dan dat het protocol voorschrijft.” 
Dus gaan steeds meer audiciens op zoek naar manieren om de klant van de beste zorg 
te voorzien, bijvoorbeeld in het aangaan van partnerships met toonaangevende mer-
ken. Zo is HoorCare Audiciens een samenwerking aangegaan met leverancier WIDEX. 
“Als WIDEX Premium Dealer verzekeren we klanten de beste toestellen en beste na-
zorg. Bij een WIDEX Premium Dealer weet de klant zich verzekerd van door de le-
verancier extra getraind personeel, dat als eerste beschikking heeft over de nieuwste 
hooroplossingen.” 
“Door de huidige regelgeving in de zorg en opkomst van nieuwe verkoopkanalen is het 
voor veel slechthorenden onduidelijk waar zij nu terecht kunnen voor een hoortoestel 
dat past bij hun levensstijl. Door het aangaan van een samenwerking verzekeren wij de 
beste zorg voor uw gehoor.” 

Certificaat voor goede oren 
“Waar een klant adequate hoorzorg ontvangt, daar wil een audicien altijd de béste hoorzorg 
voor schrijven” aldus Arthur van Els, Triage-audicien HoorCare in Santpoort-Noord.

Ook bij regen en wind
Langer plezier van terras met de Plaza Viva

Iedereen zit graag buiten maar regen en wind zijn vaak 
spelbrekers. Maar sinds kort heeft Markiezenfabriek 
Noord-Holland een elektrisch bedienbare terrasover-
kapping die van het terras een moderne tweede huis-
kamer maakt. Zorgeloos genieten, zelfs als het regent, 
want het doek is strak gespannen zodat er geen regen-
zakken in kunnen blijven staan. En de poten (staanders) 
zorgen voor een slimme afvoer van het regenwater en 
geven betrouwbare stabiliteit bij wind. Voor de gezel-

ligheid kan men de sfeervolle led-verlichting aan doen. 
Handig voor een etentje of feestje in de tuin. 

Markiezenfabriek Noord-Holland heeft al 85 jaar de 
naam om voor de kwaliteit van hun producten te staan 
en staat bekend om de geweldige service. Het adres is 
Beijneslaan 51 in Beverwijk. Hier is zowel de showroom 
als de fabriek gevestigd, dus ga gewoon eens langs. Bel-
len kan ook: 0251-226047.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Grootouderrouw
Grootouder worden is een 
bijzondere ervaring. Iemand 
zei hierover: ‘Kinderen krij-
gen is meestal een bewuste 
keuze, kleinkinderen krijg je 
zomaar.”
De band tussen kleinkinde-
ren en hun opa’s en oma’s is 
speciaal. Zij hebben plezier 
in elkaar en genieten van 
het samenzijn. Soms wordt 
de oppasrol opgenomen en 
vormen de kleinkinderen 
het middelpunt. De inrich-
ting wordt aangepast en de 
speelhoekjes en speelgoed-
boxen sieren opnieuw de 
woonkamer.

Een zo geliefd kleinkind ver-
liezen heeft dan ook grote 
impact. Er wordt een dub-
bel soort verdriet gevoeld, 
zowel om het verlies van 
het kleinkind, maar het doet 
ook grote pijn je eigen kind 
zo verdrietig mee te maken. 
Voorop staat dat ze hun ei-
gen kind willen steunen en 
ze willen niet met hun eigen 
verdriet tot last zijn. Dus 
wordt het eigen verdriet in 
de koelkast gezet. Tegelij-
kertijd zijn er ook gevoelens 
van onzekerheid: mogen wij 
die pijn wel voelen? Met 
al deze gevoelens kunnen 
grootouders worstelen en 
dat kan de band met eigen 
kind tijdelijk moeizaam ma-
ken.

Er is behoefte aan aandacht 
voor het verdriet. Maar om-
dat het naar de buitenwereld 

niet zo zichtbaar is, is die 
aandacht ook minder. Dit 
kan eenzaamheid tot gevolg 
hebben.
Vrienden, familie en ken-
nissen kunnen hierin een 
belangrijke rol vervullen en 
gelukkig is de erkenning 
hiervoor steeds groter.

Een troost is dat de onder-
linge verbondenheid tussen 
ouders en kind er uiteindelijk 
toe kan leiden dat kinderen 
en ouders elkaar vinden in 
het verdriet. De band wordt 
daarmee juist versterkt en 
verdiept.

Grootouderrouw is eigenlijk 
een beetje koorddansen met 
gevoelssprieten op scherp, 
maar ook geduld als het al-
lemaal niet zo snel gaat.
In het boek “Het regent in 
mijn toekomst’ zijn ervarin-
gen van grootouders die een 
kleinkind verloren gebun-
deld.

Bent u “STEENRIJK?”
Maar straatarm op de bankrekening?

Nieuw hypotheekproduct 
speciaal voor 60-plussers!  
Overwaarde op uw huis? Maar wat 
als u nu wilt  beschikken over dit sla-
pende vermogen en u wilt (nog) niet 
verhuizen? Bijvoorbeeld om het huis 
te verbouwen of om meer fi nanciële 
ruimte te hebben. Of om uw kinde-
ren fi nancieel te ondersteunen. Er 
wordt niet gekeken naar uw (pensi-
oen)inkomen.

Wat is een Verzilver Hypotheek?
De Verzilver Hypotheek is een zoge-
naamde “omgedraaide hypotheek”, 
waarbij de verschuldigde rente 

maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de loopti jd van de hy-
potheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop van het  huis. 

Voordelen Verzilver Hypotheek 
  U kunt maandelijks en/of bedragen ineens opnemen;
 • U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale  loopti jd van uw lening;
 • U behoudt het eigendom van uw woning;
 • Vaste rente

Maar de Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde 
overblijft  voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere 
hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

Zekerheden 
Deze h potheekvorm hee   een unieke garanti e waardoor een restschuld wordt 
voorkomen  Deze garanti e geldt ook voor erfgenamen

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten van 
het  eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn. 

(Bedrijfsprofi el):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het fi nancieren van de leukste, maar 
ook duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit! 
Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten 
van onze dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante 
nieuwtjes. Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

Bij het inleveren van deze column, 
ontvangt u € 250,00 korting op ons hypotheekadvies. 



Dat blijkt uit het onderzoek Ouderen en in-
timiteit van Startpagina.nl, gehouden onder 
1.731 Nederlanders van vijftig jaar en ou-
der (het Nationale 50plus Panel). Van de ou-
deren die actief op zoek zijn naar een relatie, 
maakt 72 procent gebruik van datingwebsites 
of -apps.

,,Opnieuw blijkt dat ouderen steeds beter onli-
ne hun weg vinden,” constateert Leon Dekker, 
woordvoerder van Startpagina.nl. ,,Als Start-
pagina zijn we trots daar al twintig jaar aan te 
mogen bijdragen, ook op het gebied van onli-
ne dating.’’
Hoewel het merendeel van de actief zoeken-
de ouderen online datingsites gebruikt, is een 
aanzienlijk deel van de alleenstaande ouderen 
‘happy single’. In totaal is 52 procent (41 pro-
cent van de mannen en zelfs 58 procent van de 
vrouwen) niet op zoek naar een partner.
Aan de andere kant zijn er ook ouderen die 
al een relatie hebben, maar toch op zoek zijn. 
Van de ongetrouwde ouderen met relatie 
staat 20 procent open voor een nieuw avon-
tuur naast hun huidige relatie. Dit zijn met na-
me mannen. Van de vrouwen staat slechts 4 
procent open voor een relatie naast de huidi-
ge partner.
Naarmate mensen ouder worden, neemt hun 
interesse in leeftijdsgenoten af. Een kwart (26 

procent) van de vijftigers vindt leeftijdsgeno-
ten aantrekkelijk, van de zeventigplussers is 
dat nog maar 14 procent.
Over de seksuele aantrekkingskracht van jon-
gere mensen zijn ouderen van mening ver-
deeld. Mannen denken daar opvallend anders 
over dan vrouwen. Bijna de helft van de man-
nen (45 procent) zegt over het algemeen jon-
gere mensen seksueel aantrekkelijker te vin-
den dan hun leeftijdsgenoten. Van de vrouwen 
deelt slechts 22 procent deze mening.
Verder blijkt uit het onderzoek dat oudere Ne-
derlanders niet negatief staan tegenover ho-
moseksualiteit. De overgrote meerderheid (84 
procent) zegt geen moeite te hebben met ho-
moseksuele relaties. Bij 5 procent is dit wel het 
geval  rouwen betonen zich significant posi-
tiever (89 procent) over homoseksualiteit dan 
mannen (79 procent). 

Startpagina.nl wijst mensen de weg op het in-
ternet. Het platform, dat in 2018 zijn 20-jarig 
jubileum viert, trekt maandelijks bijna 5 mil-
joen bezoekers. De site biedt een handmatige 
selectie van links waarmee bezoekers eenvou-
dig alles kunnen vinden wat zij nodig hebben 
op het internet. Van inspiratie, vragen & ant-
woorden, tot specifie e aan oop  tartpagina
nl is een belangrijke gids voor de ervaren in-
ternetgebruiker (40+).

Ouderen die op zoek zijn naar een relatie, maken 
vaak gebruik van online dating. Datingsites 50Plus-
Match, Lexa en datingapp Grindr blijken het popu-
lairst onder zoekende ouderen. Maar waar zijn ze 
naar op zoek? Mannelijke vijftigplussers geven aan 
jongere mensen seksueel aantrekkelijker te vinden 
dan mensen van hun eigen leeftijd.

Taboe
Op datingsites voor liefdesrelaties lag voorheen een groot ta-
boe. Ben ik niet leuk genoeg om iemand in het dagelijks leven 
te ontmoeten, was de vraag die singles zichzelf vaak stelden. 
Inmiddels is het de gewoonste zaak van de wereld. Vrijgezel? 
Dan wordt een app geïnstalleerd en een date is binnen no time 
gevonden. Een tekort aan vrienden is helaas een onderwerp 
waar nog steeds niet makkelijk over gesproken wordt. Vaak 
denken veel vrouwen dat ze de enige zijn. ,,Het niet verbon-
den voelen met anderen kan het gevoel geven dat je er niet bij 
hoort en daar moet verandering in komen’’, aldus Lize Mast, 
eigenaresse van Vriendinnenonline.nl. 

Gelijkgestemden ontmoeten 
Een tekort aan goede vriendinnen kan verschillende oorzaken 

hebben. Stel dat men net verhuisd is en nog 
niemand kent in de nieuwe woonplaats, of 
men kampt met gezondheidsproblemen of de 
kinderen zijn het huis uit en men ervaart een 
enorme leegte  an is het fijn om daarin ge-
lijkgestemden te ontmoeten. Maar het kan natuurlijk ook zo 
zijn dat men iemand zoekt om mee te sporten, om uitjes mee 
te ondernemen of alleen een goede gesprekspartner. Er zijn zo-
veel redenen om op zoek te zijn naar nieuwe contacten.
Vriendinnenonline.nl is een online platform waar gelijkge-
stemden vrouwen samenkomen en op iedere moment van de 
dag zulke nieuwe contacten kunnen leggen. De site biedt niet 
alleen de mogelijkheid om connecties te zoeken, via het forum 
dat alleen voor leden toegankelijk is, is er ook ruimte om een-
voudig met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen vrouwen in 

groepsverband afspreken, privéberichten uitwisselen met an-
dere leden, maar ook alleen op de site meekletsen.
Deze succesvolle vriendinnensite is in 2014 in het leven geroe-
pen om vrouwen met elkaar in contact te brengen en nieuwe 
vriendschappen te sluiten. Vrouwen kunnen zich geheel koste-
loos inschrijven en deelnemen. Inmiddels hebben ruim 30.000 
dames zich ingeschreven en zijn er meer dan 150.000 vriend-
schappen op de website gesloten. Het is dan ook niet voor niks 
dat de site tot twee keer toe is uitgeroepen tot ‘beste website 
van het jaar’.

Sociale site voor vriendschappen wil taboe 
op tekort aan vriendinnen uit de wereld helpen

Meer dan 150.000 vriendschappen 
gesloten op vriendinnenonline.nl
Het hebben van goede vriendinnen is het wat het leven leuk maakt, iets dat gevierd wordt op Na-
tionale Vriendinnendag. Maar wat als het aantal goede vriendschappen schaars is? Uit onderzoek 
blijkt dat 40% van de Nederlandse vrouwen zich sociaal eenzaam voelt. Een tekort aan goede vrien-
dinnen kan hier een rol bij spelen. Maar waar en wanneer worden nieuwe vriendschappen opge-
daan? Het leven is vaak al druk genoeg. Vriendinnenonline.nl biedt uitkomst. Deze vriendinnensite 
is speciaal in het leven geroepen om vrouwen met elkaar in contact te brengen en nieuwe vriend-
schappen te sluiten.

Ouderen daten 
vaak online

erken als mer, Dethle s, dria en arado zijn ruimschoots vertegenwoordigd in de 
showroom van Travelcar in Lisse - maar ook minder bekende namen kom je hier tegen. 
Volgens Bart Hooij, eigenaar van het bedrijf, heeft Travelcar voor bijna elk budget een pas-
send exemplaar. ,, lle campers zijn van dealerkwaliteit. De complete onderhoudshistorie 
is bij ons bekend.”

De zaak van Hooij bestaat bijna veertig jaar. Naast de verkoop van campers, koopt Travelcar ook 
in. ,,We inspecteren de voertuigen uitgebreid voordat deze te koop worden gezet”, legt Hooij uit. 
Camper-eigenaren die hun vakantiewoning op wielen willen verkopen, kunnen volgens Hooij di-
rect een bod verwachten. ,,Wij garanderen dat het bedrag direct wordt overgemaakt bij levering 
en zorgen voor een RDW-vrijwaringsbewijs.” Zit je favoriete model er niet tussen? Dan kun je een 
zoekopdracht plaatsen om je droomcamper te vinden.
Travelcar werkt nauw samen met Caravan Center Lisse, waar de medewerkers gespecialiseerd 
zijn in onder andere achteruitrijcamera’s, navigatiesystemen en automatische satellietsystemen. 
,,Daardoor kunnen we een optimale service leveren”, aldus Hooij. ,,Onze campers staan te wach-
ten op een nieuwe eigenaar die zin heeft om op een comfortabele manier op avontuur te gaan. Of 
u nou op zoek bent naar een integraal, half-integraal, bus of alkoofcamper.” 

Travelcar is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 
9.00 tot 13.00 uur. Een afspraak maken is ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden. Meer 
informatie: www.travelcar.nl.

TRAVELCAR KOOPT EN VERKOOPT ‘DROOMCAMPERS’

“Een eerlijk advies is bij 
ons vanzelfsprekend”

Excellent Care Clinics is een onafhankelijk 
multidisciplinair pijn-behandelcentrum waar 

patiënten met chronische pijn middels 
hoogwaardige zorg worden behandeld. 

De behandelingen worden uitgevoerd door anesthesioloog-pijnspecialisten en pijnver-
pleegkundigen. Anesthesioloog-pijnspecialisten zijn anesthesiologen die zich gespeciali-
seerd hebben in de behandeling van pijn.

Wat is een pijnbehandeling?
Iedereen ervaart wel eens pijn. Echter, pijnklachten kunnen zich dusdanig ontwikkelen 
dat deze de kwaliteit van leven ernstig verminderen. Bij sommige pijnklachten kunnen 
de meeste algemene activiteiten al een probleem vormen, van het beoefenen van een 
sport tot zelfs het tillen van lichte dingen (materialen).

Soorten pijn
Pijn is bedoeld als (oorspronkelijk) een waarschuwingsfunctie voor het lichaam. Er 
wordt door het lichaam aangegeven dat deze schade oploopt. Door middel van pijnprik-
kels wordt geprobeerd het lichaam te beschermen. We spreken dan van ‘acute pijn’. Als 
men voor langere tijd pijn blijft ervaren (ervaart), is er wellicht een andere iets anders 
aan de hand. De zenuwen dienen dan niet meer als waarschuwing en hebben hun pri-
maire functie verloren. We spreken van ‘chronische pijn’ wanneer de pijn langer dan drie 
maanden duurt.

Gerichte en multidisciplinaire aanpak
De behandeling bij Excellent Care Clinics kent een multidisciplinaire aanpak waarbij di-
verse specialisten betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan een neuroloog, een fy-
siotherapeut of een psycholoog. Door kennis en kunde uit verschillende specialismen te 
bundelen, worden er verschillende inzichten gebruikt om u kwalitatief hoogwaardige 
zorg aan te kunnen bieden.

In 2017 is de eerste vestiging van Excellent Care Clinics geopend in Hilversum en op 1 
januari 2018 is de tweede vestiging van start gegaan in Velsen-Noord. In het pijnbehan-
delcentrum worden de meest moderne en geavanceerde behandelmethoden toegepast, 
waarbij de patiënt en niet de organisatie centraal staat.
Ons team wordt gevormd door professionals: medisch specialisten, pijnverpleegkundigen 
en ondersteunend personeel die afkomstig zijn uit diverse ziekenhuizen. Klantvriende-
lijkheid, service en tijd voor de patiënt hebben onze prioriteit. De behandelend pijnspe-
cialist neemt ruim de tijd voor de intake en indien gewenst en technisch mogelijk kan de 
behandeling aansluitend plaatsvinden. En in andere gevallen binnen een week.
Excellent Care Clinics volgt de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied op de voet. 
Zo hebben wij als een van de eerste in Nederland, de ganglion-stellatum-blokkade tegen 
overgangsklachten geïntroduceerd. 

Ook biedt Excellent Care Clinics samenwerking aan met andere zorgprofessionals. Aan-
vullend op onze pijnbehandelingen kunnen cliënten doorverwezen worden naar de kli-
niek Bewegen met Pijn, welke zich in het zelfde pand bevindt. In deze kliniek krijgen pa-
tiënten een therapie waarbij bewegen met speciale apparatuur, psychotherapie, dieet, 
koudetherapie en spieropbouw met 
elektromyostimulatie centraal staat. 

Alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.







  

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL Organisatie 

van Nederlandse 
Tandprothetici

Hoezo te oud? Op zoek naar een leuke 
parttime job, kom naar Royal FloraHolland 
Bloemenveiling Aalsmeer! SPOED!!

BQ zoekt voor Royal FloraHolland te Aalsmeer:   
BLOEMVERDELERS (m/v) 
Jij rijdt op de veiling met een verdeel-trekker(tje) de bloemen rond. Het is 
een klein elektrisch (staan) wagentje. Geen speciaal rijbewijs nodig, sim-
pel te besturen en nog leuk om te doen ook! Een TOP parttime vaste job! 
Goede verdiensten. Geschikt voor dames en heren en leeftijd maakt niets 
uit, zolang je maar gezond en fit bent! 

Daarnaast moet je: minimaal 1,65 meter lang zijn. Wonen binnen een 
straal van max 55 kilometer van Aalsmeer. Beschikking hebben over een 
eigen auto. Minimaal 3 ochtenden per week kunnen werken. Een absoluut 
ochtendmens zijn, aanvang diensten maandag t/m vrijdag vanaf 6.15 uur. 
Gemiddelde werktijd 4 uur per dienst. 

Interesse, we horen graag van je! Bel 020-6627071 en vraag naar Muriël 
of Rick of mail je reactie naar vacatures@bq-uitzendbureau.nl

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Je ziet steeds vaker de 
‘lopende-band-step’ rij-
den door de regio. Deze 
e-LoopFiets heet de Lo-
pifi t. Wil jij op een leuke 
ontspannen manier in be-
weging komen, dan is de 
Lopifi t iets voor jou?!
Op de Lopifi t zet je met 

Sportieve belevenis bij Kennemer LoopFiets een lichte loopbeweging de (lopende) 
band in beweging. Je wandelt op de 
loopband 4-5 km p/u en rijdt daarbij 
10-25 kilometer p/u. Lekker bewegen 
en een leuke dag te beleven. Jong en 
oud, die de balans hebben om te fi et-
sen, kunnen de LoopFiets huren of ko-
pen. Een duurzame keuze, ook voor 
woon-werkverkeer.
Kennemer LoopFiets organiseert leu-
ke uitjes met de Lopifi t. Je kunt zelf op 
pad met een route, een gids vertelt, of 

je gaat op Kunstexpeditie, waarbij je 
tijdens de LoopFietstocht o.a. een zil-
veren ring kunt smeden. Een kleine 
greep uit de vele mogelijkheden. Ook 
geschikt voor groepen.

Ook de ElliptiGo is te koop en biedt een 
echte workout. Deze elliptische fi ets is 
dé crosstrainer op wielen en voelt als 
een hardloopbeleving . Vraag gerust 
een proefrit aan.
www.kennemerloopfi ets.nl 
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Afscheid van de algehele 
gemeenschap van 
goederen?
■ Eric Ros, notaris te Velsen

In mijn artikel van oktober 2017 schreef ik over het afscheid van 
de gemeenschap van goederen. Dat afscheid heeft inmiddels al 
weer bijna zes maanden geleden plaatsgevonden. Toch gaat er 
vrijwel geen dag voorbij of er stelt wel iemand een vraag over hoe 
dat nou precies zit met huwelijken van voor en na 2018. Vandaar 
dat ik de verschillen graag nog een keer voor u op een rij zet. 

Tot 1 januari 2018 was het zo dat wie in Nederland trouwde zonder vooraf 
huwelijkse voorwaarden te hebben opgemaakt automatisch was gehuwd in al-
gehele gemeenschap van goederen. Die algehele gemeenschap van goederen 
had tot gevolg dat alle bezittingen en schulden, vanaf het moment dat de aan-
staand echtgenoten elkaar het jawoord gaven, gemeenschappelijk werden. De-
ze uitwerking was niet altijd wenselijk. Nu, na 1 januari 2018, is dat niet meer 
zo. In dit artikel een korte uitleg over hoe het was en hoe het is geworden.

De gemeenschap van goederen in het buitenland
Internationaal gezien is de algehele gemeenschap van goederen een buiten-
beentje. Veel landen, ook de ons omringende landen, kennen helemaal geen 
gemeenschap van goederen. Zij gaan uit van een beperkte gemeenschap van 
goederen, waarin alleen het vermogen valt dat tijdens het huwelijk wordt op-
gebouwd. Met ingang van 1 januari 2018 is deze beperkte gemeenschap ook 
in Nederland in werking getreden. 

Wat bepaalt de wet na 1 januari 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zijn voorhuwelijkse bezittingen en schulden 
niet meer automatisch gemeenschappelijk en zal alleen het vermogen dat is 
opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk worden. Vermogen dat 
wordt verkregen uit (een) nalatenschap(pen) en/of schenking(en) zal automa-
tisch buiten de gemeenschap vallen. Ook dat is een nieuwe regel. Voor 1 janu-
ari 2018 moest dit worden geregeld door middel van een zogenaamde uitslui-
tingsclausule. Deze clausule werd vaak opgenomen in een testament en heeft 
als resultaat dat hetgeen wordt verkregen prive-vermogen is van de verkrijger, 
ook al is er sprake van een gemeenschap van goederen. Ook bij een schenking 
kan deze clausule van toepassing worden verklaard. 

Ontstaan van meerdere vermogens
De huidige wet heeft tot gevolg dat er ten minste drie vermogens ontstaan, te 
weten het privé vermogen van ieder van de echtgenoten (zogenaamde voorhu-
welijkse vermogen) en het gemeenschappelijk vermogen. Er zijn nog wel een 
aantal aandachtspunten, waar bij aanvang van het huwelijk vaak niet over na-
gedacht wordt. Uit de onderstaande voorbeelden blijkt dat een goede admini-
stratie geen overbodige luxe is.

Aandachtspunten
Stel een huwelijk eindigt door echtscheiding. Op dat moment zullen de echt-
genoten over moeten gaan tot verdeling van het gemeenschappelijk vermo-
gen. Er zal dan ook bepaald moeten worden welke vermogensbestanddelen 
privé zijn. Indien een echtgenoot niet kan aantonen dat er sprake is van een 
privé vermogensbestanddeel, dan wordt dit vermogensbestanddeel tot de be-
perkte gemeenschap van goederen gerekend en zal moeten worden meegeno-
men in de verdeling. 
Het kan ook zo zijn dat de aanstaande echtgenoten al gemeenschappelijk bezit 
hebben, bijvoorbeeld een woonhuis. Indien ieder voor de helft eigenaar is, zal 
dit ook tijdens het huwelijk zo blijven. Stel echter dat de eigendomsverhou-
ding anders is, bijvoorbeeld een verhouding van 70/30 procent, dan is de uit-
werking anders. Door het aangaan van het huwelijk valt de woning in de be-
perkte gemeenschap en wordt de verhouding alsnog 50/50. 
Een echtgenoot die voor het huwelijk al een onderneming heeft, wordt ver-
plicht om aan de beperkte gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen 
voor de geleverde arbeid, kennis en vaardigheden in de onderneming. Zou de 
echtgenoot in loondienst werken, dan zou het salaris immers, tijdens het hu-
welijk, in de beperkte gemeenschap vallen en ook ten gunste van de ande-
re echtgenoot komen. Hoe een dergelijke redelijke vergoeding moet worden 
vastgesteld, staat niet in de wet omschreven. De kans op discussie en onzeker-
heid is hierdoor groot. De verwachting is dat over dit onderwerp rechtspraak 
zal komen en dat op die manier duidelijkheid zal ontstaan. 
Daarnaast is het zo dat het gehele vermogen en dus ook de schulden van een 
onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart, vallen in de beperkte ge-
meenschap. Het is maar de vraag of de echtgenoten dit allemaal voor ogen 
hadden op het moment dat zij “ja. Ik wil” tegen elkaar zeiden.

Heeft u trouwplannen?
Uit de hiervoor omschreven situaties en de regelingen van de wet, is het eens 
en te meer van belang om u, voorafgaand aan uw huwelijk, goed te laten in-
formeren. Voor deze informatie en advies kunt u terecht bij de notaris. De no-
taris kan u uitleg geven over de mogelijkheden die er zijn, zodat u uiteinde-
lijk samen een weloverwogen keuze maakt. Een keuze die er voor kan zorgen 
dat er op een later moment geen discussie of misverstanden zullen ontstaan.

Heeft u vragen over het vorenstaande of heeft u andere vragen op notarieel ge-
bied, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een per-
soonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255-
547500 of kijk op onze website: www.notarishuisijmond.nl. 
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donder-
dag van de maand op ons kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur.

Eric Ros, notaris te Velsen. 

Nog tot en met zondag 4 november is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De 
Mooiste Stad - Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ te zien. Tot vlak voor 
zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over 
zijn geliefde stad. 

Met ruim 80 foto’s en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief 
maakt Van der Laan duidelijk hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met de uitdagingen die ho-
ren bij snelle groei en economische bloei. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek 
over de toekomst van de stad. Bij hoge uitzondering is voor deze tentoonstelling de gehele Amsterdam 
Galerij beschikbaar gesteld. Deze gratis toegankelijke museumstraat van het Amsterdam Museum is da-
gelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

De groeiende stad
,,Wij hebben met z’n allen een enorm probleem: dat we in zo ongeveer de mooiste en fi jnste stad van 
de wereld wonen,’’ aldus Eberhard van der Laan (1955-2017). Steeds meer mensen willen in Amster-
dam wonen en werken en de afgelopen jaren is Amsterdam razendsnel gegroeid. Meer werk, meer be-
woners, meer toeristen, meer nieuwbouw. Maar ook: meer drukte op straat, meer overlast en een over-
verhitte huizenmarkt. 
In de tentoonstelling blikt Van der Laan terug op perioden van snelle groei in het verleden. Nooit zon-
der groeipijn, maar wel met zijn favoriete stad als resultaat. Zo was de grachtengordel nooit gegraven 
als er in het begin van de 17e eeuw niet een groot tekort aan woonruimte was, en waren het Concert-
gebouw en het Vondelpark er nooit gekomen zonder de economische bloei in de 19e eeuw. Door te la-
ten zien hoe Amsterdammers vroeger omgingen met de uitdagingen van een rap groeiende stad, wil Van 
der Laan ons laten nadenken over oplossingen voor het Amsterdam van vandaag en van de toekomst. 

De keuze van Van der Laan 
Als gastconservator had Eberhard van der Laan duidelijk voor ogen welk verhaal hij wilde vertellen. 
Een keuze maken uit de enorme collectie van de stad bleek een lastige opgave. Tijdens zijn bezoek aan 
het depot van het Amsterdam Museum, waar ruim 90.000 voorwerpen bewaard worden, waren er vele 
schilderijen, standbeelden en andere objecten waarover Van der Laan iets wilde vertellen. Zijn uiteinde-
lijke selectie omvat zowel historische als eigentijdse voorwerpen. Zo zijn er in de tentoonstelling schil-
derijen en prenten te zien die iets vertellen over de groei van de stad in de Gouden Eeuw maar ook foto’s 
die tonen dat toerisme een eeuw geleden ook al zorgde voor overlast. Ook zijn er hedendaagse voorwer-
pen zoals een blowverbod-bord ter voorkoming van overlast van hangjongeren. Van der Laan schenkt 
in de tentoonstelling ook aandacht aan stadsbestuurders als Floor Wibaut, Monne de Miranda en Jan 
Schaefer die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de stad Amsterdam. 

De Amsterdam Galerij 
Al sinds 1975 is de Amsterdam Galerij, voorheen Schuttersgalerij, een gratis toegankelijke museum-
straat waar jaarlijks 450.000 mensen kennismaken met de geschiedenis van de stad. Door de tentoon-
stelling juist op deze locatie te organiseren hoopt het Amsterdam Museum zoveel mogelijk mensen het 
verhaal van Van der Laan te laten ervaren. Ontwerpbureau Kossmann.dejong is de uitdaging aangegaan 
om het ontwerp te maken voor de tentoonstelling. De collectie krijgt een plaats te midden van steigers 
en steigerdoeken, die symboliseren dat de stad nooit af en altijd in aanbouw is. 

De Mooiste Stad
Amsterdam door de ogen van 
Eberhard van der Laan
Tentoonstelling tot en met 4 november in het 
Amsterdam Museum 

File van auto’s op het Stationseiland (Internationaal Persfoto Bureau N.V. juli 1926, collectie 
Stadsarchief Amsterdam)

 NIEUWE PLEK VOOR UNIEKE TREINEN 
SPOORWEGMUSEUM
Utrecht - Op woensdag 4 juli opent het 
Spoorwegmuseum het Modellenmagazijn. 
Het Modellenmagazijn is een permanente ex-
positie van de bijzondere collectie treinmo-
dellen, die vaak al decennia tot de collectie 
van het museum behoren. Hierbij is er niet 
alleen aandacht voor de modellen zelf, maar 

ook voor de mensen achter de modellen. Ge-
toond worden vele unieke modeltreinen, van 
fabrieksmodellen en zelfbouwlocomotieven 
tot stokoud speelgoed en zeldzame verzamel-
objecten. Het Modellenmagazijn brengt deze 
prachtige collectie op een speelse manier tot 
leven. 

De uitvinding van de stoomlocomotief vorm-
de aan het begin van de negentiende eeuw 
het startschot voor een revolutie op het ge-
bied van vervoer. De trein sprak zo tot de 
verbeelding, dat al snel alle mogelijke spoor-
wegmaterieel in het klein werd nagebouwd. 
Zo kwamen omstreeks 1835 de eerste speel-
goedtreintjes op de markt en ontwikkelde 
zich in de loop der tijd een heuse speelgoed-
industrie. Ook professionele locomotiefbou-
wers en ingenieurs bouwden treinen in het 
klein, bijvoorbeeld met het doel om de vorm 

en kleur van een nieuw type te testen. Volko-
men uniek zijn de modellen die vervaardigd 
zijn door hobbyisten, die al hun vrije tijd op-
off erden om hun favoriete locomotief of rij-
tuig zo realistisch mogelijk na te bouwen. Al 
die verschillende soorten treinmodellen vor-
men tot de dag van vandaag geliefde objec-
ten voor verzamelaars. Wat maakt treinmo-
dellen toch zo fascinerend? Ontdek het in het 
Modellenmagazijn en maak kennis met de 
mensen achter de modellen: de bouwers, be-
denkers, bezitters en beginners. 





INFOPAGINA
Jaargang 17 • nummer 26 • 27 juni

Postume toekenning Ereteken 
voor Orde en Vrede

 

Agenda Raadsplein 28 juni 2018

Uitreiking onderscheiding door burgemeester Mans aan mevrouw Steenman - van der Staay

Tijd Onderwerp Kamer
19:30 – 20.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen 
 2 Vaststellen agenda 
 3 Debat Raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 B Gelegenheid tot plenair debat over adernota 2019 inclusief   
      bespreking van de (gewijzigde) moti es 
 4 Besluitvorming 
 A 1e FIRAP 2018 
 B adernota 2019 inclusief moti es  
 5 Sluiti ng 
 Commissies 
21.00  22.00 Diverse voorstellen:
 - Instemmen met voorstel ustzonering
 - Wensen en zienswijze t.a.v. acti eplan geluid 2018 - 2023 Raadzaal
21.00  22.00 Auditcommissie Sti erop
22.00  22.45 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Raadzaal
22.00  22.45 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 7 juni 2018 
 1B Lijst van ingekomen stukken 
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 1E Vragen uit de raad 

n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n unn n rui  
maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissievergaderingen 
aan de orde zijn. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u 
zich daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 

ij  ri    ia raa s ri   castricum n ,  ia  t nnumm rs 088 0 701  n 088 
0 701    n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n

Agenda Raadsplein 5 juli 2018

 
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies 
19.30  21.00 Diverse ruimtelijke voorstellen: Raadzaal
 - Ruimtelijk kader Brakersweg 67  69 te Castricum
 - Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e  
19.30  20.30 usie twee openbare scholen Castricum Sti erop
20.30  21.00 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Voorstel uitbreiding rekenkamercommissie BUCH 
 1B Jaarrekening 2017 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2018 
 2B  Lijst van ingekomen stukken 
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 2E Vragen uit de raad 
Pauze 
21.15  22.15 Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum Raadzaal/
 Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum  Trouwzaal
 (besloten) 
21.15  22.15 redietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  Sti erop
22.30 Raadsvergadering Raadzaal 
 1 Opening en mededelingen   
 2 Vaststellen agenda   
 3 Debat Raad   
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 4 Besluitvorming   
 A Instemmen met voorstel ustzonering   
 B Wensen en zienswijze acti eplan Geluid   
 C Rapportage Interbestuurlijk Toezicht   
 D Jaarrekening 2017   
 E Voorstel uitbreiding rekenkamercommissie BUCH   
 5 Sluiti ng    

n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n unn n rui  
maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissievergaderingen 
aan de orde zijn. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u 
zich daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden 

ij  ri    ia raa s ri   castricum n ,  ia  t nnumm rs 088 0 701  n 088 
0 701    n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n

Op zaterdag 3 juni 01  hee   Burgemeester Mans het Ereteken voor Orde en Vrede, dat 
postuum door de minister van Defensie werd toegekend aan de heer G  Steenman, uitgereikt 
aan mevrouw M  Steenman - van der Staa , de weduwe van de heer Steenman  

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door burgemeester Mans, namens de minister 
van Defensie, aan mevrouw Steenman overhandigd in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Castricum ti jdens de Veteranendag 2018. De onderscheiding is aan de heer Steenman 
toegekend omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft  gemaakt voor de Mariniersbrigade. 

Raadsspreekuur 9 juli 2018

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

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 juli 01  
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De heer Steenman werd als dienstplichti ge ingelijfd bij de afdeling Mariniers te Volkel in de 
functi e van Marinier de derde klasse Zeemilicien. Op 27 april 1949 stapte hij aan boord van 
stoomschip SS Waterman voor vertrek naar Nederlands Indië. Bijna een maand later volgde de 
aankomst in Nederlands Indië waar hij werd geplaatst bij de Mariniersbrigade. 

De heer Steenman was een trouwe en goede kracht van de brigade en promoveerde vlot 
tot korporaal der mariniers. In 1950 volgde er twee overplaatsingen. Eerst naar een Marine 
Vliegkamp in Soerabaja en vervolgens naar de Marine azerne Oedjong, eveneens in 
Soeroebaja. Op 27 juli 1950 werd hij ingescheept op de Grote Beer voor de terugreis naar 
Nederland. In 1957 ging de heer Steenman met groot verlof en in 1960 volgde de bevordering 
tot Sergeant der mariniers Zeemilicien.

Ereteken voor Orde en Vrede
Het Ereteken voor Orde en Vrede is bedoeld voor militairen van de 3 krijgsmachtonderdelen 
en van het oninklijk Nederlands-Indisch Leger, die tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 in 
Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden ten minste 3 maanden in werkelijke dienst 
zijn geweest. Het ereteken wordt uitgereikt door of namens de minister van Defensie.

Foto: Henk Hommes

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp  
Laat je bericht achter op 0  19  9  1  
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 1  0 1
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

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

Datum Adres
120618 Project ieuw Koningsduin in Bakkum
 De nieuwbouw van 17 woningen (woonfase 7)
130618 Klaas Hoornlaan 1 Akersloot 
 het intern verbouwen van een clubgebouw
140618 Prinses Margrietstraat 19 Castricum 
 Het vergroten van de woning
 Jan van assaustraat 0 Castricum 
 Het verbouwen van een woning
 Duinakker  Castricum 
 Het plaatsen van een overkapping
 Geesterduinweg 17 t m 1  in Castricum
 Het wijzigen van de vergunde situati e (WABO17/00812)
190618 Boccherinistraat  in Castricum
 Het realiseren van een balkon aan de achterzijde van de woning
 Van Oldenbarneveldweg 1  in Castricum 
 Het verbouwen van een winkelpand met bovenwoningen

Recti  cati e:
In de krant van 20 juni 2018 stond:
 uliana van Stolbergstraat  in Castricum 
 het vergunningsvrij bouwen van een berging

Dit moet zijn:
 uliana van Stolbergstraat  in Castricum
 het bouwen van een berging

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

Datum Adres
190618 Pagenlaan 1 in Limmen
 het bouwen van een woning
200618 Pontweg nabij 1 in Akersloot
 het uitvoeren van werkzaamheden N246-rotonde de Woude

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

Datum Adres
220618 Tegenover Geversweg 9 Oude Schulpweg Zanderij te Castricum 
 Het herinrichten van het natuurgebied

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.

1 4
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!

Maak 
afspraak

een 
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Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

De gevaren van een mui
• Een mui is een zeer sterke stroming richti ng de zee
• Muien ontstaan tussen zandbanken
• Muien zijn vaak lasti g te zien
• Er kunnen meerdere muien ontstaan langs de kust

Zie je iemand in problemen?
• Waarschuw direct de hulpdiensten door 112 te bellen
• Ga niet zonder hulpmiddelen de zee in om iemand te redden
• Verlies het slachto  er niet uit het oog  

Voorkom verdrinking
• Zwem nooit tegen de stroming van een mui in
• Roep direct om hulp en zwaai met beide armen
• Laat je meevoeren door de stroming
• Zwem naar links of rechts evenwijdig aan de kust zodra de stroming minder wordt

e ee is geen wem ad
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Besluit omgevingsvergunning ‘omzett en van agrarische 
bollengronden Geversweg naar natuur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor 
het omzett en van agrarische bollengronden aan de Geversweg naar natuur (percelen 8 -11 
en 16, gemeente Castricum).

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het besluit omgevingsvergunning, en de hierbij behorende stukken (inclusief de nota 
zienswijzen) zijn met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID: NL.IMRO.0383.Geversweg-VS01. Daarnaast liggen de 
stukken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Een belanghebbende die een zienswijze heeft  ingediend, kan binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling van 
een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd.
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. 
Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, 
Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem); voorwaarde is dat tevens een 
beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is griffi  erecht verschuldigd.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 06-4279625 of via e-mail thomasvanderzande@debuch.nl 
Castricum, 27 juni 2018

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

Datum Adres
150618 Lindenlaan 90 in Castricum 
 het aanbrengen van een constructi eve wijziging
180618 Willem de Zwijgerlaan 3 in Castricum 
 het vergroten van de woning (voorzijde)

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 Evenementenvergunningen (APV*)
Datum Adres
200618 De Woude, Castricum 
 Verleende evenementenvergunning WouwdeWoude op zaterdag 1 september 2018  
 en zondag 2 september 2018, verzenddatum besluit 20 juni 2018 (APV1800313)
210618 Zeeweg 71, Castricum
 Verleende evenementenvergunning Bakkum Beach Volleybal 2018 op zaterdag  
 30 juni 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur en zondag 1 juli 2018 van 11.00 uur tot  
 18.00 uur, 1901NZ Castricum, verzenddatum besluit 21 juni 2018 (APV1800496).
250618 Castricum
 Verleende evenementenvergunning 1/8 triatlon Castricum, op zondag 1 juli 2018,  
 verzenddatum besluit 25 juni 2018 (APV1800216).

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

Opnieuw gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Supermarkt Limmen 
Zandzoom 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en arti kel 
3:12 en 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat in de vergadering van 26 juni 2018 
het uitwerkingsplan Supermarkt Limmen Zandzoom opnieuw gewijzigd is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
De supermarkt ligt zuidelijk van de Visweg en achter groothandel Jacob Hooy B.V. aan de Rijksweg. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
Met dit nieuwe besluit wordt de verbeelding van het eerder op 30 januari 2018 gewijzigd 
vastgestelde uitwerkingsplan gewijzigd. De wijziging heeft  betrekking op de situering van het 
bouwvlak waarin de supermarkt dient te worden gebouwd. Het bouwvlak wordt 1 meter in 
zowel noordelijke als westelijke richti ng verplaatst. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het opnieuw gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij 
behorende stukken zijn met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken digitaal in 
te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZZSupermarkt-
VS02. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruik maken:

 • een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft   
    gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest  
    zijn zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
 • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen deze 
    wijzigingen die het college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht
    (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het 
reparati ebesluit. 

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de 
gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Een reeds ingesteld beroep wordt op grond van arti kel 6.19 Algemene wet bestuursrecht 
mede te zijn gericht tegen dit nieuwe besluit.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, mw. H. Goverde-Bruins en de heer J. van Boven, tel. 14 0251 of via   
e-mail hellagoverde@debuch.nl en janvanboven@debuch.nl

Castricum, 27 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




